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[b1] ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Helvíkovice – TEXTOVÁ ČÁST 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Deklarace zákonnosti procesu pořízení; soulad se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen stavební zákon či zákon č. 183/2006 Sb., a se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád či zákon 
č. 500/2004 Sb.). 

Náležitost vyplývající ze stavebního zákona a ze správního řádu 

Zpracovává pořizovatel průběžně a po ukončení projednání návrhu změny územního plánu. 

2 SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. a) 

Zpracovává projektant. 

2. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s Politikou územního rozvoje České republiky 

Změna č. 1 Územního plánu Helvíkovice (dále jen „Změna č. 1“) je v souladu s Politikou územního rozvoje České 
republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále též jen „PÚR ČR“), schválené vládou ČR dne 15. dubna 2015 usnesením č. 276.  

Změna č. 1 respektuje obecné zásady stanovené PÚR ČR a vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů v souladu 
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Změny č. 1 se týkají zejména 
následující body republikových priorit: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je 
živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji 
tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  

Vytváření podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, včetně jedinečné 
urbanistické struktury a krajinného rázu je zakotveno v jednotlivých koncepcích stanovených Územním plánem 
Helvíkovice. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 1 měněny a řešení Změny č. 1 je s nimi v souladu.  

Změna č. 1 respektuje kompozici obce a jeho urbanistickou strukturu definovanou stanovením regulativů v ÚP 
Helvíkovice. Dílčími zásahy není urbanistická struktura obce narušena.  

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

V souvislosti s hospodárným využíváním zastavěného území jsou Změnou č. 1 vytvořeny podmínky pro umožnění 
rozvoje občanského vybavení – komerčních zařízení a ploch smíšených obytných venkovských. Změna č. 1 
navyšuje v těchto plochách koeficienty zastavěných ploch a upravuje vymezení tohoto pojmu, čímž přispívá 
k účelnému využívání a uspořádání území úspornému v nárocích na veřejné rozpočty a k ochraně nezastavěného 
území.  

Snaha o zachování veřejné zeleně (a její další kultivace) jsou podpořeny vymezením nové funkce ZV – veřejná 
prostranství – veřejná zeleň. Takto vymezené plochy s rozdílným způsobem využití by měly představovat veřejně 
přístupný, samosprávou cíleně kultivovaný, zelený prostor v zastavěném území obce. Konkrétně se jedná o 
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exponovaný prostor po obou březích Mlýnského potoku mezi rozsáhlou zastavitelnou plochou pro tělovýchovu a 
sport Z3 a koridorem pro výstavbu chodníku KD5.      

 (20)  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit 
a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je 
to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany 
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních 
systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní 
volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu 
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

Změna č. 1 respektuje a v případě zastavitelných ploch Z28 a Z30 dále rozvíjí stabilizovanou strukturu sídla v reakci 
na dlouhodobý zájem o výstavbu v obci.  Ochrana přírody je akcentována vymezením nového lokálního prvku 
ÚSES na Horeckém potoku, biokoridoru LBK 6. Ostatní části koncepce rozvoje a ochrany krajiny stanovené v ÚP 
Helvíkovice nejsou Změnou č. 1 měněny.   

(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z 
území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

Změna č. 1 nevymezuje v záplavovém území žádnou novou zastavitelnou plochu. Jediným záměrem zasahujícím 
do záplavového území je plocha přestavby P13. Jde o transformaci stávající stavby z bydlení na občanskou 
vybavenost a dostavbu drobného mobiliáře nemajícího vliv na průchod případné povodňové vlny (viz obrázek 
níže). Tímto krokem je respektována Územní studie řešící detailně systém veřejných prostranství v obci 
Helvíkovice. Dostatečný prostor pro kontrolu a vyhodnocení konkrétní stavby či zařízení navíc spočívá 
v případném navazujícím územním řízení, ke kterému se ze zákona příslušné dotčené orgány vyjadřují.  

Obr. 1 – Výřez z územní studie veřejného prostranství zabývající se systémem veřejných prostranství v obci 
Helvíkovice 

 

2. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 se Zásadami územního rozvoje Pardubického 

kraje 

Změna č. 1 je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen 
„ZÚR PK“), schválené Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 17. 9. 2014 usnesením č. Z/229/14 a s nabytím účinnosti dne 
7. 10. 2014. Území řešeného Změnou č. 1 se týkají zejména následující priority a úkoly vyplývající ze ZÚR PK (uvedeny jsou 
priority vycházející ze Zadání Změny č. 1):  

(1.) Stanovení priorit územního plánování Pardubického kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:  

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje, založený na 
zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel 
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kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních 
studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. 

Principy a zásady vedoucí k udržitelnému rozvoji území jsou zakotveny v koncepci rozvoje území a v dílčích 
koncepcích jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, stanovených Územním plánem Helvíkovice. Tyto koncepce 
nejsou Změnou č. 1 měněny.  

Z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj je obec Helvíkovice hodnocena v kategorii 1, 
kde jsou územní podmínky vyvážené ve všech třech pilířích (pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území). Změna č. 1 nevytváří nové podmínky, které by měly negativní vliv 
na udržitelný rozvoj obce Helvíkovice.  

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom se soustředit zejména: 

    (06a) zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny 

    (06b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu 

    (06c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a 
architektonické a přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny 

    (06d) ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, 
škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování povrchových vod využívaných ke koupání 

    (06e) ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel 

    (06f) rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do nejméně konfliktních lokalit 

Dílčí úpravy obsažené ve Změně č. 1 jsou stanoveny při zohlednění pozitivních znaků krajinného rázu s cílem 
nenarušit existující urbanistickou strukturu obce. 

Změna č. 1 rovněž nevymezuje rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny. 

 (4.) Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů krajského významu 

(4.1.)  Plochy a koridory dopravy 

(4.1.2.) Plochy a koridory dopravy nadmístního významu 

(82a)  ZÚR vymezují koridory pro dopravní stavby v níže uvedených šířkách:  
- pro rychlostní silnice koridor v šířce 600 m  
- pro silnice I. třídy koridor v šířce 300 m  
- pro silnice II. (III.) třídy koridor v šířce 180 m  
- v případě, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, koridor se vymezuje v poloviční šířce  

(82b)  ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  
- v šířkách koridorů dle čl. 82 a) nevymezovat nové zastavitelné plochy kromě ploch dopravní infrastruktury;  
- zajistit vymezení a zpřesnění šířky koridorů v závislosti na podmínkách průchodu koridoru daným územím s 
ohledem na jeho hodnoty a konfiguraci terénu;  
- zpřesnění koridorů provádět s ohledem na eliminaci negativních důsledků dopravy (hluk, zhoršení kvality ovzduší) 
na životní prostředí a veřejné zdraví;  
- při křížení s biokoridory ÚSES minimalizovat ovlivnění jejich funkčnosti;  
- zajistit dostatečnou průchodnost krajiny pro zvěř v návaznosti na migrační trasy živočichů; 
- minimalizovat negativní zásahy do PUPFL a zábory ZPF. 

Změna č. 1 vychází z prověření požadavku  

Požadavek na vymezení a zpřesnění koridoru pro umístění stavby D 27 – přeložka silnice I/11 Žamberk – jižní 
obchvat dle podmínek stanovených v čl. 82 ZÚR PK byl již splněn v platném ÚP Helvíkovice.  

 (4.2.)  PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

(4.2.1.) PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY MEZINÁRODNÍ-HO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU 

(4.2.2.5.) Protipovodňová opatření 

(108)  ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:  

(108b)  v záplavových územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umísťovat veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;  

Změna č. 1 nevymezuje v záplavovém území žádnou novou zastavitelnou plochu. Jediným záměrem zasahujícím 
do záplavového území je plocha přestavby P13. Jde o transformaci stávající stavby z bydlení na občanskou 
vybavenost a dostavbu drobného mobiliáře nemajícího vliv na průchod případné povodňové vlny. Tímto krokem 
je respektována Územní studie řešící detailně systém veřejných prostranství v obci Helvíkovice. Dostatečný 
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prostor pro kontrolu a vyhodnocení konkrétní stavby či zařízení navíc spočívá v případném navazujícím územním 
řízení, ke kterému se ze zákona příslušné dotčené orgány vyjadřují. 

(4.3.) PLOCHY A KORIDORY NADREGIONÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

(110)  ZÚR vymezují na nadregionální úrovni:  

(110b)  osy nadregionálních biokoridorů, jejichž funkčnost je nutno zajistit 

Změna č. 1 zásadně nemění rozsah vymezených prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) -  
nadregionální biokoridor K 81 (VPO U08) a regionální biokoridor 818 (VPO U30), pouze v částech zasahujících do 
samotného sídla Helvíkovice došlo drobným zpřesněním způsobeným novým mapovým podkladem, vektorovou 
katastrální mapou; 

(5.) Upřesnění územních podmínek a koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 

(5.1.) Přírodní hodnoty území kraje 

 (116) ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje těchto území 

(116a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot jako limitu rozvoje území s přírodními či krajinnými 
hodnotami 

(116b) vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a ekologických, estetických, rekreačních a 
hospodářských funkcí 

(116q)  chránit říční nivy (zejména na Labi, Tiché Orlici, Divoké Orlici, Chrudimce, Loučné). V co největší možné míře zabránit 
vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě 
blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky).  

Změna č. 1 respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a 
civilizačními hodnotami, které jsou stanovené v kapitole 5 ZÚR PK, uvedené v čl. 115 a 116 ZÚR PK (Divoká Orlice a 
CHOPAV Východočeská křída). 

Změna č. 1 nevymezuje rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny. Změna č. 1 za 
účelem komplexního a účelného využití území umísťuje nové stabilizované plochy s funkcí SV – bydlení smíšené 
v území kde se dle aktualizovaných podkladů ÚAP SO ORP Žamberk 2016 redukovala aktivní zóna záplavového 
území o cca. 2/3 původní velikosti. Jediným záměrem zasahujícím do záplavového území je plocha přestavby P13. 
Jde o transformaci stávající stavby z bydlení na občanskou vybavenost a dostavbu drobného mobiliáře nemajícího 
vliv na průchod případné povodňové vlny. Tímto krokem je respektována Územní studie řešící detailně systém 
veřejných prostranství v obci Helvíkovice. Dostatečný prostor pro kontrolu a vyhodnocení konkrétní stavby či 
zařízení navíc spočívá v případném navazujícím územním řízení, ke kterému se ze zákona příslušné dotčené orgány 
vyjadřují.   

5.3. CIVILIZAČNÍ HODNOTY ÚZEMÍ KRAJE 

(119)  Mezi civilizační hodnoty Pardubického kraje patří:  
(119b)  nadmístní komunikační síť tvořená rychlostní silnicí R35, silnicemi I. třídy č. 2, 11, 14, 17, 34, 36, 37, 43; vybranými 
silnicemi II. třídy 298, 305, 306, 310, 312, 315, 317, 322, 341, 354, 355, 357, 358, 360, 361, 362;  

Změna č. 1 respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a 
civilizačními hodnotami, které jsou stanovené v kapitole 5 ZÚR PK v čl. 119 (silnice I. třídy) 

6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY  

Změnou č. 1 není vymezení cílových charakteristik krajiny měněno. 

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Soulad s cíli a úkoly územního plánování tak, jak je stanovují § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb. Pro Změnu č. 1 
vyplývají zejména následující cíle a úkoly územního plánování: 
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3. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s cíli územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích. 

Změna č. 1 vytváří předpoklady pro výstavbu respektováním zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch 
přestavby vymezených Územním plánem Helvíkovice, dílčími zásahy do podmínek plošného a prostorového 
uspořádání vytváří lepší podmínky pro jejich efektivní využívání v souladu s principy udržitelného rozvoje území.  

(2)  Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Změna č. 1 dosahuje souladu s daným cílem respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací 
stanovených příslušnou legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování.  

Základním předpokladem pro dosažení souladu s příslušným cílem je splnění požadavků vyplývajících ze Zadání 
Změny č. 1, schváleného Zastupitelstvem obce Helvíkovice. Vyhodnocení splnění Zadání Změny č. 1 je uvedeno 
v kapitole 12. textové části Odůvodnění Změny č. 1. Obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 
a racionálního využití společenského a hospodářského potenciálu rozvoje území bude dosaženo závěrečnou 
dohodou všech účastníků procesu pořizování Změny č. 1 (projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených 
orgánů, veřejnosti atd.).  

(3)  Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto 
zákona a zvláštních právních předpisů.   

Požadavek se týká účasti orgánů územního plánování v procesu pořízení Změny č. 1. Vyhodnocení souladu Změny 
č. 1 s ochranou veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů je uvedeno v kapitole 5 tohoto 
odůvodnění.  

(4)  Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Změna č. 1 respektuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území, stanovenou 
Územním plánem Helvíkovice formou závazných úkolů. Dále respektuje stanovené podmínky plošného a 
prostorového uspořádání, které zajišťují hospodárné a dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch 
s rozdílným způsobem využití – tyto podmínky v dílčích zásazích koriguje s cílem efektivně využívat zastavěné 
území a umožnit adekvátní rozvoj v rámci ploch občanského vybavení – komerčních zařízení malých a středních a 
ploch smíšených obytných – venkovských. 

Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy, které by omezily či narušily přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území nebo které by znemožnily jejich ochranu.  

(5)  V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho 
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 
informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené 
stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v 
nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu 
výslovně nevylučuje. 

Změna č. 1 aktualizuje znění tohoto odstavce dle aktuální platné legislativy. Ze staveb, které je možné 
v nezastavěném území možné realizovat vylučuje zejména bydlení a pobytovou rekreaci a taková opatření, která 
by výrazným způsobem snížila biologickou nebo fyzickou prostupnost krajiny.  

(6)  Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich 
dosavadní užívání. 

Změna č. 1. nevylučuje možnost výstavby technické infrastruktury na nezastavitelných pozemcích. 
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3. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

Během zpracování Změny č. 1 byly podrobně analyzovány veškeré dostupné podklady (ÚAP SO ORP Žamberk, ÚAP 
Pardubického kraje, nadřazená územně plánovací dokumentace, data poskytnutá dotčenými orgány na 
jednotlivých úsecích veřejné správy) a informace o území. Zásadním podkladem pro zjištění a posouzení stavu 
území byly ÚAP SO ORP Žamberk zahrnující podrobně a kvalifikovaně zpracovaný rozbor udržitelného rozvoje 
území. Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území byly identifikovány a potvrzeny na základě vlastního terénního 
průzkumu projektanta, konzultací s představiteli obce a studiem relevantních podkladů.  

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území 

Změna č. 1 navazuje na koncepci rozvoje území obce a urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem 
Helvíkovice. S ohledem na přírodní a kulturní hodnoty území, specifikované v rámci rozboru udržitelného rozvoje 
území a upřesněné vlastním terénním průzkumem projektanta, respektuje Změna č. 1 stávající uspořádání sídla a 
vymezuje nové zastavitelné plochy, stabilizované plochy a upravuje podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. 

Změnou č. 1 jsou koncepce stanovené v platném ÚP Helvíkovice respektovány; řešení Změny č. 1 na tyto 
koncepce navazuje a dílčími zásahy je upravuje.  

c)  prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a 
na její hospodárné využívání 

Hlavním důvodem pořízení Změny č. 1 je definování nových záměrů na provedení změn v území a potřeba 
prověření aktuálního stavu využití území včetně koordinace se současnými podmínkami v území. 

Změna č. 1 prověřila a posoudila potřebu těchto změn s ohledem na výše uvedená kritéria a s odůvodněním 
uvedeným v jednotlivých podkapitolách kapitoly „9“ textové části Odůvodnění. 

Změna č. 1 explicitně vytváří podmínky pro hospodárné využívání území úpravou koeficientu zastavění v obci. 

d)  stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na 
jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství 

e)  stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na 
stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území 

Změna č. 1 respektuje požadavky na plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území vyplývající 
z podmínek stanovených Územním plánem Helvíkovice. Tyto podmínky jsou stanoveny primárně s ohledem na 
charakter a strukturu zástavby tak, aby nedošlo k narušení ustálených urbanistických principů a postupů. 

Výstavba v rozvojových lokalitách, vymezených Změnou č. 1, musí tyto podmínky plně respektovat. V případech, 
ve kterých je to účelné, stanovuje nebo upravuje Změna č. 1 individuální podmínky prostorového uspořádání 
z důvodu zajištění ochrany či zlepšení kvality prostředí dotčených území. 

Změna č. 1 dále respektuje plochy, v nichž je Územním plánem Helvíkovice rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie s cílem navrhnout a prověřit podrobnější podmínky pro umístění a 
uspořádání staveb zejména s ohledem na charakter a hodnoty území. 

Změna č. 1 neshledala potřebu prověřování nově vymezených zastavitelných ploch regulačním plánem či 
uzavřením dohody o parcelaci. 

Změna č. 1 stanovila nutnost zpracování územní studie X7.  

Změna č. 1 vymezila zastavitelé plochy Z28, Z29, Z30 (s podmínkou zpracování územní studie X7) a Z31. 

f)  stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

S ohledem na obsah Změny č. 1 nebylo touto změnou pořadí změn v území (etapizace) stanoveno. 

g)  vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a to přírodě blízkým způsobem 

Požadavek se netýká Změny č. 1, jejíž řešení je omezeno pouze na dílčí úpravy v území.  

Změna č. 1 respektuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené Územním plánem 
Helvíkovice, které jsou formulovány tak, aby v nezastavěném území bylo umožněno realizovat přírodě blízká 
opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Jedná se 
zejména o opatření zvyšující retenční schopnost území a případná ochranná protierozní a revitalizační opatření 
nestavebního charakteru.  
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h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

Změna č. 1 respektuje koncepci rozvoje území stanovenou Územním plánem Helvíkovice. V rámci této koncepce 
jsou vytvořeny podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn zejména vymezením ploch pro 
výrobu a ploch smíšených obytných, čímž je deklarována snaha o širší využívání řešeného území a o pružnou 
reakci na hospodářské a společenské změny. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 

Změna č. 1 respektuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury vytvořené Územním plánem Helvíkovice 
respektováním zastavitelných ploch a jejich mírným rozšířením nebo aktualizací zastavěného území. 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v 
území 

Změna č. 1 respektuje urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem Helvíkovice. 

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 1, nevyvolají zvýšené nároky na veřejnou infrastrukturu vzhledem 
k jejich situování převážně do lokalit s vybudovanou dopravní i technickou infrastrukturou.  

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

Změnou č. 1 se nemění koncepce civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany stanovené Územním plánem 
Helvíkovice. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

Změna č. 1 nevyvolá asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a 
navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 

Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy umožňující umisťovat záměry vyvolávající negativní vlivy na území. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

Plochy pro využívání přírodních zdrojů ve smyslu nerostných surovin nejsou Změnou č. 1 vymezeny. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče 

Při zpracování Změny č. 1 byly uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších technických, 
přírodovědných a humanitních disciplín. Současně byly přiměřeně aplikovány metodické podklady zpracované na 
úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a závěry analytické činnosti. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi 
stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Změna č. 1 není posuzována z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, důvody a stanoviska věcně i místně 
příslušných orgánů jsou uvedeny v kapitole „6“ textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Zákon č. 183/2006 Sb., §53, odst. 4, písm. c) 

Prokázání souladu s paragrafy zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“, které se týkají obsahu změny 
územního plánu. 

Zpracovává projektant v rozsahu požadavků na obsah změny územního plánu. 

Změna č. 1 ÚP Helvíkovice je zpracována a pořízena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen „vyhláška 501/2006 Sb.“). Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci (zejména v 
jednotlivých kapitolách Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Helvíkovice) a na průběhu jejího pořizování.  



textová část                                                                                                   Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Helvíkovice 

ŽALUDA, projektová kancelář               b.8 / 

 

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. d) 

Vyhodnocení se týká zejména zákonů, uvedených ve stavebním zákoně v poznámce pod čarou č. 4, a to 
v rozsahu, v jakém tyto zákony obsahují požadavky vztahující se k obsahu změny územního plánu. 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů zpracovává projektant 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů zpracovává pořizovatel.  

5. 1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých 
podkapitolách kapitoly „9“ textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

5. 2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 

popřípadě s výsledkem řešení rozporu 

Bude doplněno pořizovatelem. 

6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 b) 

Zpracovává projektant. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný 
správní orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku k návrhu zadání 
Změny č. 1 ze dne 15. 2. 2017 (č. j. KrÚ 4283/2017/OŽPZ/Ti) požadoval zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Na 
základě upraveného návrhu zadání potom vydal tentýž orgán dne 5. 9. 2017 stanovisko nové (č. j. KrÚ 
59653/2017/OŽPZ/CH), ve kterém již zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí nepožaduje.  

Z výše uvedených důvodů nebylo vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Helvíkovice na udržitelný rozvoj území 
zpracováno. 

7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. c) 

Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno pořizovatelem. 

8 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, 
POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. d) 

Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno pořizovatelem. 
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9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. e) 

Zdůvodnění všech částí návrhu změny územního plánu v členění podle textové části („výroku“). 

Zpracovává projektant. 

9. 1 Vymezení zastavěného území 

Odůvodnění výroku (1.1) 

Změna č. 1 aktualizuje zastavěné území v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Prověřena byla naplněnost zastavitelných ploch, přičemž stavebně využité části zastavitelných ploch byly zahrnuty do 
zastavěného území. Aktualizace zastavěného území byla provedena ke dni 30. 8. 2017.  

Do zastavěného území byly zahrnuty následující části zastavitelných ploch vymezených v ÚP Helvíkovice:  

Obr. 1: Zastavitelná plocha Z8 z ÚP Helvíkovice (využito 0,6 ha):  

 

Obr. 2: Zastavitelná plocha Z10 z ÚP Helvíkovice (využito 1,2 ha):  

 

Obr. 3: Zastavitelná plocha Z14 z ÚP Helvíkovice (využito 0,46 ha):  
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Kromě výše detailně rozepsaných (plošně rozsáhlých) aktualizací zastavěného území došlo i k řadě dílčích 
drobných úprav, které byly způsobeny aktualizací mapového podkladu – katastrální mapy. Tato úprava se týká celého sídla 
Helvíkovic. Z tohoto důvodu byla aktualizovaná celá hranice zastavěného území sídla Helvíkovic, ale také rozsahy 
jednotlivých zastavitelných, přestavbových, případně stabilizovaných ploch (viz kapitolu 9.3.2 Odůvodnění plošného 
uspořádání). 

9. 2 Odůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

9. 2. 1 Vymezení řešeného území 

Řešeným územím je katastrální území Helvíkovice, které je zároveň jediným katastrálním územím správního území 
obce Helvíkovice.   

9. 2. 2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot území 

Změna č. 1 respektuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, stanovenou 
Územním plánem Helvíkovice.  Změna č. 1 respektuje a zachovává urbanistické, architektonické, kulturní i přírodní hodnoty.   
Tato koncepce je v územním plánu definována stanovením hlavních zásad rozvoje území obce. Změna č. 1 na základě 
podkladů s ÚAP SO ORP Žamberk vymezuje na celém území obce území s archeologickými nálezy III. kategorie. 

Změna č. 1 reaguje na demografický vývoj v obci a realizuje především tyto zásady rozvoje:  

 Zachovat trend populačního růstu  

Tab. Počet obyvatel v obci Helvíkovice – vývoje mezi lety 2012–2016 (údaje k 31.12) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvatel celkem 462 467 474 489 496 

v tom  
podle pohlaví 

muži 230 230 233 246 251 

ženy 232 237 241 243 245 

v tom  
ve věku (let) 

0-14 81 81 86 92 91 

15-64 307 310 309 313 321 

65 a více 74 76 79 84 84 

Průměrný věk 40,0 40,2 39,9 40,3 40,5 

 Podpořit podmínky pro rozvoj nevýrobních ekonomických aktivit  

 Doplnit chybějící a kvalitativně rozvíjet stávající složky veřejní infrastruktury 

 Realizovat opatření zvyšující funkčnost skladebních prvků ÚSES 

 Umožnit přirozenou intenzifikaci zastavěného území 

 Propojování izolované hospodářské zástavby strukturou nových a rodinných a bytových domů do 
souvislých ploch  

 Podporovat realizaci staveb a zařízení občanského vybavení  

 Zachovat (a dále postupně zvyšovat) fyzickou i biologickou prostupnost krajiny  

9. 3 Odůvodnění urbanistické koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 

přestavby a systému sídelní zeleně 

9. 3. 1 Urbanistická koncepce 

Změna č. 1 nemění a respektuje urbanistickou koncepci, stanovenou Územním plánem Helvíkovice. Tato koncepce 
je v Územním plánu Helvíkovice definována stanovením základních cílů.  

9. 3. 2 Odůvodnění plošného uspořádání  

Změna č. 1 nemění zásady rozvoje jednotlivých části obce stanovených Územním plánem Helvíkovice, avšak 
upravuje členění jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů. Důvodem je aktualizovaný podklad katastrální 
mapy, na jehož základě bylo nutné upravit rozsah zastavěného území celého sídla Helvíkovice a jednotlivých zastavitelných, 
přestavbových i stabilizovaných ploch nebo koridorů či ploch biocenter (viz srovnávací obrázky níže). 

Změna č. 1 proto ve své grafické části upravuje celou podobu zastavěného území samotného sídla Helvíkovice. 
Aby zůstalo zřejmé, které zastavitelné plochy jsou skutečně nově přidané Změnou č. 1, jsou tyto po svém obvodu barevně 
zvýrazněny. 
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Obr. 4: Změna plošného uspořádání zapříčiněná novou katastrální mapou (vlevo ÚP Helvíkovice, vpravo Změna č. 
1 ÚP Helvíkovice) 

 

 

9. 3. 3 Vymezení zastavitelných ploch 

Změna č. 1 vymezuje nové zastavitelné plochy.  

Odůvodnění výroku (1.2) 

Změna č. 1 vymezuje následující zastavitelné plochy: 

ozn. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy, pozn. 
limity využití 

území 

Z28 
SV – plochy smíšené 
obytné – venkovské 

Plocha je vymezena na základě prověření požadavku zadání ze strany obce 
Helvíkovice na vymezení nové zastavitelné plochy s funkcí SV – plochy 
smíšené obytné – venkovské. 

Navržená plocha propojuje izolovanou hospodářskou zástavbu s nově 
vznikající zástavbou rodinných domů, reaguje na populační vývoj obce a 
podílí se na naplnění rozvojových předpokladů sídla.  

Změna č. 1 vzala v úvahu limit II. třídy ochrany půdy a na základě 
průzkumu shledala, že území lze zahrnout do nových zastavitelných ploch. 
Důvodem je nízká produkční hodnota půdy, rozvojové možnosti v území 
předjímané stanovenou plochou rezervy pro bydlení, blízkost zástavby 
určené k bydlení a tím i vazba na veškerou infrastrukturu.  

II. třída 
ochrany 

půdy 
 

investice do 
půdy 

Z29 
ZP – zeleň – 
přírodního 
charakteru 

Plocha je vymezena jako prostorové pokračování sousední zastavitelné 
plochy Z30. Zároveň navazuje na zastavitelnou plochu Z11 se stejným 
funkčním využitím vymezenou Územním plánem Helvíkovice. Vyplňuje 
prostor mezi touto původní zastavitelnou plochou a dvěma 
komunikacemi. 

- 

Z30 

SV – plochy smíšené 
obytné – venkovské 

 

Plocha je vymezena na základě prověření požadavku zadání ze strany obce 
Helvíkovice na vymezení nové zastavitelné plochy s funkcí SV – plochy 
smíšené obytné – venkovské. Je vymezena na původní stabilizované ploše 
NSzp – plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní. Ve 

 
 

ochranné 
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ozn. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy, pozn. 
limity využití 

území 

ZP – zeleň – 
přírodního 
charakteru 

své východní části je tato funkce respektována, transformována pro 
potřeby budoucího zastavěného území do funkce ZP – zeleň – přírodního 
charakteru. 

V ploše je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní 
studie. 

pásmo lesa 

ochranné 
pásmo el. 

vedení 

Z31 
OV – občanské 

vybavení – veřejná 
infrastruktura 

Plocha je vymezena na základě prověření doplňujícího požadavku, který 
nebyl součástí zadání. Důvodem je soulad se zpracovanou a řádně 
zaevidovanou Územní studií veřejného prostranství zabývající se 
systémem veřejných prostranství v obci Helvíkovice. 

Plocha je navržena v zastavěném území a nevyvolá tak nároky na investice 
do dopravní či technické infrastruktury. 

- 

9. 3. 4 Vymezení ploch přestavby 

Odůvodnění výroku (1.3) 

Změna č. 1 vymezuje jednu plochu přestavby:  

ozn. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy, pozn. 
limity využití 

území 

P13 
OV – občanské 

vybavení – veřejná 
infrastruktura 

Plocha je vymezena na základě prověření doplňujícího požadavku, který 
nebyl součástí zadání. Důvodem je soulad se zpracovanou a řádně 
zaevidovanou Územní studií veřejného prostranství zabývající se 
systémem veřejných prostranství v obci Helvíkovice. 

Plocha je navržena v zastavěném území a nevyvolá tak nároky na investice 
do dopravní či technické infrastruktury. 

- 

V rámci ploch přestavby ještě dochází k redukci výměry plochy přestavby P8. Důvodem redukce je přesah nově 
vymezené zastavitelné plochy Z31 (OV – občanská vybavenost – veřejná infrastruktura). 

9. 3. 5 Vymezení systému sídelní zeleně  

Změna č. 1 nemění systém sídelní zeleně vymezený Územním plánem Helvíkovice. V souladu s republikovými 
prioritami územního plánování je však dále rozvíjí a konkretizuje – vymezuje samostatnou funkci (ZV). Takto vymezené 
plochy s rozdílným způsobem využití by měly představovat veřejně přístupný, samosprávou cíleně kultivovaný, zelený 
prostor v zastavěném území obce. Konkrétně se jedná o exponovaný prostor po obou březích Mlýnského potoku mezi 
rozsáhlou zastavitelnou plochou pro tělovýchovu a sport Z3 a koridorem pro výstavbu chodníku KD5.   

9. 4 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro jejich 

umísťování 

9. 4. 1 Dopravní infrastruktura 

Odůvodnění výroku (1.4) 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti dopravní infrastruktury stanovená Územním plánem Helvíkovice není 
Změnou č. 1 měněna.  

Změna č. 1 respektuje veškeré stávající komunikace a dopravní plochy, které jsou součástí veřejné infrastruktury 
včetně jejich ochranných pásem, nacházející se v řešeném území. Řešení silniční a hromadné dopravy, dopravy v klidu, 
doprovodných zařízení silniční dopravy a pěších a cyklistických tras navržené Územním plánem Helvíkovice není Změnou č. 
1 měněno. Změna č. 1 nastíněný dopravní skelet doplňuje o pět nových prvků. Jedná se o koridory KD2 až KD6. 

KD2 zajišťuje případné budoucí napojení stavebních parcel v rámci plochy rezervy R2. Předchází tím potenciálnímu 
neúčelnému zastavění nově vymezované zastavitelné plochy Z28 a znemožnění hospodárného využití zbytku plochy 
rezervy. Vzhledem k tomu, že v současné době je již zpracovaná a řádně zaevidovaná územní studie pro zastavitelnou 
plochu Z14 (viz výřez níže), Změna č. 1 tuto studii přejímá a koridor vymezuje i v rámci zastavitelné plochy Z14. Je tím 
rovněž podpořeno účelné využití zastavitelné plochy. 

Koridory KD3 až KD6 jsou vymezeny z důvodu výstavby pěšího spojení v místech, kde dosud chybí. 
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Změna č. 1 dále uvádí do souladu se stavem funkční využití dvou pozemků (p. č. 1424 a 1492), které byly účelově 
vytvořeny v rámci zpracovaných pozemkových úprav pro pěší propojení se sousedním Žamberkem.  

Obr. 5 – Výřez územní studie pro zastavitelnou plochu Z14 

 

9. 4. 2 Technická infrastruktura 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury stanovená Územním plánem Helvíkovice není 
Změnou č. 1 měněna. Změna č. 1 respektuje veškeré stávající inženýrské sítě veřejné infrastruktury včetně jejich 
ochranných pásem nacházející se v řešeném území. 

Změna č. 1 doplňuje do kapitoly 6 (Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití…) 
podmínku, dle které je v části řešeného území pokryté veřejnou kanalizací i vodovodem (shodující se s vymezenou zónou 
„A“ Jádrové území vázané na hlavní dopravní osy území (silnice I/11, II/310)) nutné veškeré nové stavby i změny staveb 
stávajících, které vyžadující stavební povolení nebo ohlášení připojit na veřejnou kanalizační a vodovodní síť. Důvody jsou 
v zásadě dva: 

 ekonomický – Obec Helvíkovice zareagovala na dlouhodobý kontinuální nárůst počtu svých obyvatel 
zajištěním kvalitní veřejné technické infrastruktury, kterou je potřeba nadále spravovat a rozšiřovat. Aby byl 
takovýto proces dlouhodobě udržitelný, je třeba maximalizovat počet připojených míst a tedy i finančních 
příspěvků.  

 ekologický – kanalizace: Vzhledem k dosavadním zkušenostem s nakládáním s odpadními vodami (ekonomická 
náročnost domácích čistíren odpadních vod, případně obtížná kontrolovatelnost septiků na vyvážení) se jako 
nejefektivnější způsob ochrany přírody právě na úseku likvidace odpadních vod jeví vybudování a spravování 
veřejné kanalizační sítě, která eliminuje únik ekologicky závadných látek do vodního koloběhu. 

– vodovod: rostoucí míra zástavby v obci s sebou nese v případě hromadného budování domácích 
studen riziko snižování hladiny podzemních vod a tím (kromě např. sezónních nedostatků vody v delších 
obdobích sucha) i narušování hydrogeologických poměrů v území s těžko predikovatelnými následky 

Výjimku z výše rozepsané podmínky tvoří situace, kdy by takovéto připojení (např. z důvodu nepříznivých terénních 
podmínek) zásadním způsobem zvýšilo náklady na realizaci, jelikož by tím došlo k popření předpokladu ekonomických úspor 
a ve výsledku často i k popření výhod ekologických (složité terénní úpravy apod.). 

9. 4. 3 Občanské vybavení 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanské vybavenosti, stanovená Územním plánem Helvíkovice, není 
Změnou č. 1 měněna. Jsou pouze doplněny dvě nové zastavitelné plochy a to na základě souladu s Územní studií veřejného 
prostranství zabývající se systémem veřejných prostranství v obci Helvíkovice (viz výše).  
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9. 4. 4 Veřejná prostranství 

V rámci koncepce veřejné infrastruktury v oblasti veřejných prostranství, stanovené Územním plánem Helvíkovice, 
rozšiřuje Změna č. 1 počet ploch s rozdílným způsobem využití a přidává plochu Veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV). 
V souladu s republikovými prioritami územního plánování jsou tak vyčleněny plochy s rozdílným způsobem využití, které by 
měly představovat veřejně přístupný, samosprávou cíleně kultivovaný, zelený prostor v zastavěném území obce. Konkrétně 
se jedná o exponovaný prostor po obou březích Mlýnského potoku mezi rozsáhlou zastavitelnou plochou pro tělovýchovu a 
sport Z3 a koridorem pro výstavbu chodníku KD5.      

Na pomezí dopravní infrastruktury a veřejných prostranství dochází k výše zmíněné0 aktualizaci stavu funkčního 
využití dvou pozemků (p. č. 1424 a 1492), které byly účelově vytvořeny v rámci zpracovaných pozemkových úprav pro pěší 
propojení se sousedním Žamberkem.  

9. 5 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 

podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 

prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, 

dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 

Koncepce uspořádání krajiny stanovená Územním plánem Helvíkovice není Změnou č. 1 měněna. 

Odůvodnění výroku (1.5) 

Změna č. 1 aktualizuje rozsah možného využití nezastavěného území z hlediska umísťování staveb, zařízení a 
jiných opatření dle platné legislativy a to tak, aby ve volné krajině nebylo umožněno bydlení ani pobytová rekreace, aby 
nebyla omezena biologická ani fyzická prostupnost a aby byl respektován charakter a struktura příslušné zóny stanované 
Územním plánem Helvíkovice. Důvodem je snaha o plnohodnotné využívání zastavěného území a zastavitelných ploch a 
eliminace tvorby nových prostorově izolovaných samot, sídel. Zachování prostupnosti pro pěší i faunu a floru má potom svůj 
význam biologický i sociální.  

Odůvodnění výroku (1.6) 

Na základě prověření požadavku ze zadání bylo Změnou č. 1 navrženo propojení lokálního prvku ÚSES (LBC 5) s k. 
ú. Dlouhoňovice. Navržením nového lokálního ÚSES (LBK 6) je respektován požadavek rozvoje obce realizací opatření 
zvyšujících funkčnost skladebních prvků ÚSES a zároveň zachování (a dále postupné zvyšování) fyzickou i biologickou 
prostupnost krajiny. 

Z výše rozepsaných důvodů aktualizace podoby katastrální mapy v sídle Helvíkovice došlo k jedné úpravě v rámci 
lokálních prvků ÚSES. Jedná se o redukci plochy lokálního biocentra LBC a to ve prospěch rozšíření hranice zastavěného 
území (viz Obr. č. 4 výše). Plošný rozsah lokálního biocentra i po této redukci přesahuje minimální výměru stanovenou 
příslušnými metodikami pro vymezování prvků ÚSES. 

9. 6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného 

využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto 

ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 

ochrany krajinného rázu 

Odůvodnění výroku (1.7) 

Změnou č. 1 jsou dílčím způsobem upraveny podmínky prostorového uspořádání vybraných typů ploch:  

- plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

- občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) 

Jedná se o navýšení koeficientu zastavěnosti o na 0,5 v těchto plochách, čímž je respektován požadavek ÚPD 
Helvíkovice týkající se intenzifikace využití území. Tím dojde k účelnějšímu a hospodárnějšímu využívání příslušných ploch a 
v druhém plánu tedy rovněž k eliminaci rozpínání sídel do volné krajiny a záborům půdního fondu.  

9. 7 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro 

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
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Odůvodnění výroku (1.8) 

Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům, a stavbám vyvlastnit vymezené v platném ÚP 
Helvíkovice nejsou Změnou č. 1 měněny. Jsou pouze doplněny o dalších pět (VD5 až VD9). Jedná se o výše rozepsané 
koridory pro stavby komunikací a chodníků v rámci zastavěného území a zastavitelných ploch (KD2 až KD6). 

V rámci veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům, a stavbám vyvlastnit byl doplněn nový, 
výše zmíněný, prvek lokálního ÚSES, lokální biokoridor LBK 6.   

9. 8 Odůvodnění vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 

opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

Odůvodnění výroku (1.9) 

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, vymezené 
v platném ÚP Helvíkovice, nejsou Změnou č. 1 měněny. Nové veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo, nejsou Změnou č. 1 vymezeny. Změna č. 1 pouze upravuje parcelní číslo pozemku dle 
aktuální podoby katastrálního operátu. Od doby vydání ÚP Helvíkovice totiž došlo k rozdělení pozemku s původním 
parcelním číslem 4737 na pozemky dva a to s parcelními čísly 4737 /1 a 4737/2.  

9. 9 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 

budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

Nové plochy a koridory územních rezerv nejsou Změnou č. 1 vymezeny. Na základě prověření požadavku ze zadání 
Změna č. 1 vymezila na části plochy územní rezervy R2 s budoucím využitím SV – Plochy smíšené obytné – venkovské novou 

zastavitelnou plochu Z28 s funkčním využitím SV – Plochy smíšené obytné – venkovské. 

9. 10 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v 

území podmíněno zpracováním územní studie, stanovením podmínek, pro její 

pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně 

plánovací činnosti 

Odůvodnění výroku (1.12) 

Změna č. 1 stanovuje pro nově vymezenou zastavitelnou plochu Z30 vzhledem k jejímu rozsahu jako podmínku 
pro rozhodování zpracování územní studie. Ta zejména prověří architektonické a urbanistické působení staveb a ploch ve 
vztahu k okolní zástavbě a volné krajině, prověří základní dopravní vztahy v zastavitelné ploše, stanoví případnou parcelaci, 
eventuelně určí umístění jednotlivých staveb, stanoví optimální velikost parcel a bude řešit systémy technické 
infrastruktury.  

9. 11 Odůvodnění vymezení pojmů 

Odůvodnění výroku (1.15) 

Změna č. 1 mění vysvětlení pojmu „Koeficient zastavěných ploch“ a to ve prospěch intenzifikace využití území. Je 
tím dále podpořen výrok 1.7. 

10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. f) 

10. 1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Změnou č. 1 bylo aktualizováno zastavěné území, a to ke dni 27.7.2017 v souladu s § 58 a následujících zákona  
č. 183/2006 Sb. a ve vazbě na zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Vymezení zastavěného 
území vychází ze skutečného stavu zastavěnosti území zjištěného terénním průzkumem, z evidence zastavěných ploch a 
nádvoří v Katastru nemovitostí a z dat geografických systémů. Detailní rozpis vyhodnocení účelného využití zastavěného 
území je proveden v kapitole 9.1 Odůvodnění. 
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10. 2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

Soulad předloženého návrhu na pořízení změny územního plánu v katastrálním území Helvíkovice s ustanovením § 
55 odst. 4 stavebního zákona cit: „další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch“ byl 
vyhodnocen pořizovatelem v rámci posouzení návrhu na pořízení změny územního plánu dle § 46 odst. 2 stavebního 
zákona: 

V rámci zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Helvíkovice bylo využito celkem cca 2,26 ha (viz 
kapitolu 9.1 Vymezení zastavěného území). Změna č. 1 vymezuje nové zastavitelné plochy pro bydlení o celkovém rozsahu 
2,65 ha (viz kapitolu 15.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond). Změna 
č. 1 tak s lehkým přesahem uspokojuje poptávku po bydlení v Helvíkovicích, která je patrná i z demografického vývoje 
posledních pěti let (viz kapitolu 9. 2. 2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot území).  

Nové zastavitelné plochy vymezuje Změna č. 1 výhradně v přímé vazbě na zastavěné území, případně rozšiřuje 
zastavitelnou plochu. 

11 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. a) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. 1 vymezila lokální biokoridor LBK 6. Je tak zajištěna návaznost lokálního ÚSES s k. ú. Dlouhoňovice v 
jihozápadní části území. 

Změna č. 1 dále uvádí do souladu se stavem funkční využití dvou pozemků (p. č. 1424 a 1492), které byly účelově 
vytvořeny v rámci zpracovaných pozemkových úprav pro pěší propojení se sousedním Žamberkem.  

12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. 1 je vypracována na základě schváleného „Zadání Změny č. 1 Územního plánu Helvíkovice“ (dále jen 
„Zadání Změny č. 1“), zpracovaného oprávněnou osobou pořizovatele, jímž je Městský úřad Žamberk se zajištěním 
kvalifikačních požadavků, ve spolupráci s určeným zastupitelem.  

Požadavky jsou podrobně odůvodněny v předchozích kapitolách. 

Jednotlivé požadavky ze schváleného Zadání Změny č. 1 byly respektovány následujícím způsobem: 

A) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot není změnou č. 1 měněna. Při řešení 
změny územního plánu bude dbáno na zajištění koordinace s navazujícím územím s ohledem na širší územní 
vztahy – respektovat schválenou Politiku územního rozvoje ČR ve znění její Aktualizace č. 1, záměry obsažené 
v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje a dalších rozvojových dokumentech kraje. Zařazení nových 
zastavitelných ploch do funkčního využití bude respektovat strukturu ploch s rozdílným způsobem využití 
území uvedených ve stávající platné územně plánovací dokumentaci s ohledem na vyhlášku č. 501/2006 Sb., v 
platném znění a v souladu s metodikou MINIS PK.  

Změnou č. 1 se nemění koncepce civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany stanovené Územním plánem 
Helvíkovice. 

A. 1) Požadavky na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny vyplývající 
z nadřazené územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladů 

A.1.1) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje  

 
 (čl. 14) ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického a 

architektonického dědictví (drobné sakrální objekty, dominantní dálkové pohledy); zachovat ráz urbanistické 
struktury, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice; při 
plánování rozvoje venkovských území dbát na zohlednění ochrany kvalitní zemědělské orné půdy a ekologických 
funkcí krajiny; 
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 (čl. 19) hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území a zachování veřejné zeleně;  
 

 (čl. 20) vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny; 
 

 (čl. 26) zastavitelné plochy vymezovat v záplavových územích ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 
případech. 
 

Změna č. 1 je zpracována v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1. Podrobné vyhodnocení je uvedeno 
v kapitole 2.1 textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

A. 1. 2)  Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem  

 respektovat priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny 
v kapitole 1 ZÚR PK; 

 vymezit a zpřesnit koridor pro umístění stavby D 27 – přeložka silnice I/11 Žamberk – jižní obchvat dle podmínek 
stanovených v čl. 82 ZÚR PK; 

 respektovat územní rezervu na vybrané silniční síti nadmístního významu – koridor pro umístění stavby přeložky 
silnice II/312 České Libchavy – Hejnice; 
 

 respektovat zásady stanovené v čl. 108 písm. b) ZÚR PK – v záplavových územích lez vymezovat zastavitelné plochy 
a umisťovat veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; 
 

 respektovat vymezené prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) -  nadregionální biokoridor K 81 (VPO 
U08) a regionální biokoridor 818 (VPO U30); 

 

 respektovat zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a civilizačními 
hodnotami, které jsou stanovené v kapitole 5 ZÚR PK, uvedené v čl. 115 a 116 ZÚR PK (Divoká Orlice a CHOPAV 
Východočeská křída); v čl. 119 (silnice I. třídy) 

 

 respektovat dle čl. 123 ZÚR PK zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou stanovené pro 
krajinu lesozemědělskou v čl. 130. 

Změna č. 1 je zpracována v souladu se ZÚR PK ve znění Aktualizace č. 1. 

Podrobné vyhodnocení je uvedeno v kapitole „2. 2“ textové části Odůvodnění Změny č. 1.  

A.1.3) Požadavky vyplývající z širších územních vztahů   

 Obec Helvíkovice sousedí s obcemi Kameničná, Záchlumí, Slatina nad Zdobnicí, Dlouhoňovice a městem Žamberk. 
Při řešení změny územního plánu č. 1 je třeba zajistit koordinaci s vydanými územními plány sousedních obcí, zejména řešit 
propojení liniové veřejné infrastruktury a prvků územního systému ekologické stability. Je nutné zajistit návaznost lokálního 
ÚSES s k. ú. Dlouhoňovice v jihozápadní části území (LBK 1). 

Změna č. 1 vymezila lokální biokoridor LBK 6. Je tak zajištěna návaznost lokálního ÚSES s k. ú. Dlouhoňovice v 
jihozápadní části území.  Změna č. 1 dále uvádí do souladu se stavem funkční využití dvou pozemků (p. č. 1424 a 
1492), které byly účelově vytvořeny v rámci zpracovaných pozemkových úprav pro pěší propojení se sousední obcí 
Žamberk. 

A. 1. 4)  Požadavky vyplývající ze 4. úplné aktualizace ÚAP SO ORP Žamberk z r. 2016 

1. požadavek na upřesnění a zaznamenání celého území s archeologickými nálezy, neboť celé správní území ORP 
Žamberk je vyhlášeno v III. kategorii území s archeologickými nálezy 

Změna č. 1 na základě podkladů ÚAP SO ORP Žamberk vymezuje v celém území obce území s archeologickými 
nálezy III. kategorie.  

2. změna č. 1 Územního plánu bude respektovat požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) ORP 
Žamberk a doplňujících průzkumů a rozborů. Z ÚAP vyplývají následující problémy k řešení v územně plánovací 
dokumentaci: 

 Nadměrný hluk, imise a prašnost v zastavěném území způsobené dopravním zatížením silnicí I. třídy; 

 silnice I. třídy prochází zastavěným územím; 

 záplavové území Q100 v zastavěném území i zastavitelných plochách. 
 

Změna č. 1 respektuje požadavky vyplývající z ÚAP SO ORP Žamberk. Změna č. 1 přezkoumala problémy k řešení a 
v jednotlivých návrzích je zohledňuje.  
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A. 2) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury   

 zastavitelné plochy budou dopravně napojeny na stávající komunikační síť a v souvislosti s tím i řešit doplnění 
technické infrastruktury; 

 prověřit soulad s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (PRVK PK); 

 prověřit návaznost dopravního řešení z k. ú. Žamberk v jihozápadní části území (Z 26).  
 

Změna č. 1 vymezuje novou zastavitelnou plochu s podmínkou zpracování územní studie, která se mimo jiné 
zabývá technickou infrastrukturou v místě záměru.  

A. 3) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny  

 bude provedena aktualizace hranice zastavěného území; 

 v jižní části území bude prověřena návaznost LBK 1 (k. ú. Dlouhoňovice) s k. ú. Helvíkovice (chybí); 

 bude respektován nový návrh katastrálních hranic s obcí Záchlumí a UPD dána do souladu s pozemkovými 
úpravami/novým mapováním (např. pozemek p. č. 2/2 a 2/3).  
 

Změna č. 1 aktualizovala zastavěné území k datu 30. 8. 2017. Změna č. 1 vymezila lokální biokoridor LBK 6. Je tak 
zajištěna návaznost lokálního ÚSES s k. ú. Dlouhoňovice v jihozápadní části území. Mapová data byla aktualizována 
dle posledních dostupných informací.  

A. 4) Další požadavky  

Změna č. 1 prověří úpravu podmínek závazných regulativů ploch OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura, 
OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední, OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení, SV – plochy smíšené obytné, týkající se podmínek prostorového uspořádání = koeficientu zastavěných 
ploch. 

Změna č. 1 prověřila a upravila podmínky prostorového uspořádání ve zmíněných plochách. Úpravou koeficientu 
zastavěných ploch Změna č. 1 přímo podporuje intenzifikaci zastavěného území.  
 

Z přijatých návrhů, odsouhlasených zastupitelstvem obce Helvíkovice k zařazení do změny č. 1 je potřeba 
prověření těchto ploch:  

1.  Část pozemku p. č. 4185 v k. ú. Helvíkovice – návrh na změnu funkčního využití pro venkovské bydlení. 
 Jedná se o část plochy územní rezervy pro bydlení R2 v BPEJ II.  

Změna č. 1 prověřila a v souladu se zadáním ve výše specifikované lokalitě vymezila zastavitelnou plochu Z28 (SV – 
Plochy smíšené obytné – venkovské), s odůvodněním uvedeným v kapitole „9. 2. 5“ textové části Odůvodnění 
Změny č. 1. 

 
2. Návrh p. ZŠ Helvíkovice 141, na využití pozemků p. č. 4304, 4315 v k. ú. Helvíkovice pro bydlení smíšené 

venkovské. Část plochy je již v UP vymezena jako plocha pro bydlení smíšené venkovské – lokalita 
Z9.Severozápadní částí pozemku 4304 prochází el. vedení.  U pozemku p. č. 4315 a části pozemku p. č. 4304 
respektovat dotčení pozemků ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa.  

Změna č. 1 prověřila a v souladu se zadáním ve výše specifikované lokalitě vymezila zastavitelnou plochu Z30  (SV 
– Plochy smíšené obytné – venkovské), s odůvodněním uvedeným v kapitole „9. 2. 5“ textové části Odůvodnění 
Změny č. 1. 

3. Návrh p. MH, Helvíkovice 100, na využití pozemku p. č. 4310 v k. ú. Helvíkovice pro bydlení smíšené 
venkovské. Část plochy je již v UP vymezena jako plocha pro bydlení smíšené venkovské – lokalita 
Z9.Severozápadní částí pozemku prochází el. vedení a je nutné respektovat dotčení pozemků ve vzdálenosti 50 
m od okraje lesa.  

Změna č. 1 prověřila a v souladu se zadáním ve výše specifikované lokalitě vymezila zastavitelnou plochu Z30 (SV – 
Plochy smíšené obytné – venkovské), s odůvodněním uvedeným v kapitole „9. 2. 5“ textové části Odůvodnění 
Změny č. 1. 

A. 5) Požadavky dotčených orgánů  

Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, Praha požaduje respektovat a zachovat funkčnost 
staveb vodního díla (hlavní odvodňovací zařízení a podrobného odvodňovacího zařízení) v území. 

Změna č. 1 nezasahuje do funkčnosti staveb vodního díla v území a plně respektuje požadavek Státního 
pozemkového úřadu, odboru vodohospodářských staveb.  
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B) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, 
KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 

 Prověřit stávající rezervu R2, kde je požadováno část jejího využití pro bydlení. 

Na základě prověření požadavku ze zadání Změna č. 1 vymezila zastavitelnou plochu Z28 s funkčním využitím SV – 
Plochy smíšené obytné – venkovské na části plochy rezervy R2 s plánovaným funkčním využitím SV. Změna č. 1 
využila část plochy územní rezervy R2. Nedotčená plocha zůstává součástí územní rezervy R2.  

C) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Není požadováno. 

D) 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 

Budou prověřeny plochy a koridory, v nichž bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie. 

Změna č. 1 vymezuje zastavitelnou plochu Z30 ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie.  

E) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

Není požadováno zpracování variantního řešení. 

F) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO 
ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ 

Obsah návrhu změny územního plánu bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami 
500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daných měřítkách. Grafická část 
může být doplněna dalšími schématy dle potřeby.  
Obsah návrhu územního plánu bude zpracován v souladu s metodikou digitálního zpracování územních plánů 
obcí pro Pardubický kraj (MINIS) nad katastrální mapou měřítka 1:5000.  
Odůvodnění návrhu změny pro společné jednání bude obsahovat srovnávací text s vyznačením změn výrokové 
části. 
Jednotlivé části dokumentace budou odevzdány ve formátech: 
 
I. Návrh: 
a) Textová část  
b) Grafická část  
Výkres základního členění území                  1: 5000  
Hlavní výkres                  1: 5000          
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací     1: 5000 
 
II. Odůvodnění: 
a) Textová část  
b) Grafická část 
Koordinační výkres                                                    1: 5000                
Výkres širších vztahů           1: 100 000 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu        1: 5000         
  

Výsledný návrh bude odevzdán spolu s datovým nosičem a vloženou dokumentací ve formátech MS 
Office Word; *pdf, *shp. Bude použit souřadnicový systém S-JTSK. 

Výkres širších vztahů není vzhledem k rozsahu a obsahu úprav provedených Změnou č. 1 součástí dokumentace.  

G) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný 
správní orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve svém 
stanovisku k návrhu zadání Změny č. 1 ze dne 15. 2. 2017 (č. j. KrÚ 4283/2017/OŽPZ/Ti) požadoval zpracovat 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Na základě upraveného návrhu zadání potom vydal tentýž orgán dne 5. 9. 
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2017 stanovisko nové (č. j. KrÚ 59653/2017/OŽPZ/CH), ve kterém již zpracování vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí nepožaduje.  

Z výše uvedených důvodů nebylo vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Helvíkovice na udržitelný rozvoj území 
zpracováno.  

H)  POŽADAVKY, JEŽ NEBYLY SOUČÁSTÍ ZADÁNÍ A BYLY DODÁNY POŘIZOVATELEM BĚHEM ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE. 

Pozemky p. č. 222/2, resp. st. p. č. 164 v k. ú. Helvíkovice – stavba RD, resp. přestavba na dílnu 

Změna č. 1 v některých částech zastavěného území přehodnotila rozsah ploch s rozdílným způsobem využití – 
plochy smíšené obytné – venkovské. Důvodem byla 4. úplná aktualizace ÚAP SO ORP Žamberk z r. 2016, která 
v řešeném území výrazně zredukovala aktivní zónu záplavového území. Na základě této proměnlivosti tak 
výrazného limitu jakým aktivní zóna záplavového území je, Změna č. 1 zmírnila relativně přísně stanovené 
mantinely původním ÚP Helvíkovice. Ten v aktivní zóně doslova vyřízl jednotlivé nemovitosti (plochy smíšené 
obytné – venkovské) a ve veškerém jejich okolí znemožnil téměř jakoukoliv výstavbu (zeleň – přírodního 
charakteru). Změna č. 1 vymezuje jako plochy smíšené obytné – venkovské nejen samotné stavby, ale také jejich 
bezprostřední okolí zaokrouhlené většinou na celé parcely tak, aby majitelé dotčených nemovitostí nebyli zcela 
paralyzováni při snaze byť i o běžnou péči o nemovitost. Dostatečný prostor pro kontrolu a vyhodnocení každé 
konkrétní situace spočívá v případném navazujícím řízení o umístění stavby, ke kterému se ze zákona příslušné 
dotčené orgány vyjadřují. 

Obr. 6 – Aktivní zóna záplavového území – 2014 (modrá) x 2016 (zelená) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nové komunikace – U Pěti ran, K Betlému  

Změna č. 1 uvádí do souladu se stavem funkční využití dvou pozemků (p. č. 1424 a 1492), které byly účelově 
vytvořeny v rámci zpracovaných pozemkových úprav pro pěší propojení se sousedním Žamberkem. 

Změny funkčního využití – statek, u kostela  

Změna č. 1 vymezuje zastavitelnou plochu Z31 a plochu přestavby P13, obě s funkcí OV – občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura. Plochy jsou umístěny za účelem rozšíření občanské vybavenosti v obci za současného 
respektování Územní studie veřejného prostranství zabývající se systémem veřejných prostranství v obci 
Helvíkovice.  

13 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. II PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D) 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. a) až d) 

Zpracovává pořizovatel. 

14 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. c) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. 1 nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR PK. 
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15 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE 
LESA 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. d) 

Zpracovává projektant s využitím metodických pomůcek MŽP a MMR. 

15. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond 

Změnou č. 1 ÚP Helvíkovice jsou vymezeny nové zastavitelné plochy a plochu přestavby, z nichž plochy Z28, Z29, 
Z30, Z31 a P13 představují zábor zemědělského půdního fondu.  

Podrobné odůvodnění záboru ZPF:  

ozn. 
č. 

záboru 
způsob využití celkový zábor ZPF (ha) 

zábor ZPF dle 
kultury  

zábor ZPF dle 
třídy ochrany  

k. ú. 

Z28 1 
SV – plochy smíšené 
obytné – venkovské 

0,45 orná půda II.  Helvíkovice 

Z29 2 
ZP – Zeleň – 

přírodního charakteru 
0,60 

trvalý travní 
porost 

V. Helvíkovice 

Z30 3 

SV – plochy smíšené 
obytné – venkovské 

ZP – zeleň – 
přírodního charakteru 

2,20 (SV) 
0,67 (ZP) 

trvalý travní 
porost  

V. Helvíkovice 

Z31 4 
OV - Občanské vybavení 
– veřejná infrastruktura  

0,40 (ze 60 % převzato 
z platné ÚPD) 

trvalý travní 
porost 

II. Helvíkovice 

P13 5 
OV - Občanské vybavení 
– veřejná infrastruktura 

0,37 (z 50 % převzato 
z platné ÚPD) 

zahrada II. Helvíkovice 

Navržená plocha Z28 propojuje izolovanou hospodářskou zástavbu s nově vznikající zástavbou rodinných domů, 
reaguje na populační vývoj obce a podílí se na naplnění rozvojových předpokladů sídla. Změna č. 1 vzala v úvahu limit II. 
třídy ochrany půdy a na základě průzkumu shledala, že území lze zahrnout do nových zastavitelných ploch. Důvodem je 
nízká produkční hodnota půdy, rozvojové možnosti v území a blízkost zástavby určené k bydlení.  

Navržené plochy Z29 a Z30 se nachází v V. třídě ochrany ZPF, jejich záborem tak nedochází k vyjmutí kvalitní půdy. 

Navržená zastavitelná plocha Z31 a plocha přestavby P13 se nacházejí v již zastavěném území. Řešené plochy 
nejsou rozlohou ani polohou vhodné k obhospodařování. V obou případech navíc jde z naprosté většiny o transformaci 
z ploch s rozdílným způsobem využití veřejná prostranství a smíšené obytné – venkovské.  

15. 2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 

k plnění funkcí lesa 

Řešením Změny č. 1 nejsou dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkcí lesa a Změna č. 1 nevymezuje 
zastavitelné plochy vyžadující zábor pozemků k plnění funkce lesa.  

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Zákon č. 500/2004 Sb., § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Zákon č. 500/2004 Sb., § 172 

Zpracovává pořizovatel. 
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18 OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1  

Obsah textové části Odůvodnění Změny č. 1: 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU .................................................................................... 1 

2 SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM ................................................................................................................. 1 

2. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s Politikou územního rozvoje České republiky .................................................... 1 
2. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje ........................................... 2 

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA 
OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ .................................................................................................................................. 4 

3. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s cíli územního plánování .................................................................................... 5 
3. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s úkoly územního plánování ................................................................................ 6 

4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ ......................................................................................................................................................... 7 

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
 8 

5. 1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů ............................................................................. 8 
5. 2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporu  .................................................................................................................................................................................. 8 

6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O 
VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ...... 8 

7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA ......................................... 8 

8 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY 
ZOHLEDNĚNY NEBYLY ...................................................................................................................................... 8 

9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ ......................................................................................... 9 

9. 1 Vymezení zastavěného území ................................................................................................................................... 9 
9. 2 Odůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ......................................................... 10 
9. 3 Odůvodnění urbanistické koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně  ................................................................................................................................................................................ 10 
9. 4 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro jejich umísťování ......................................... 12 
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PŘÍLOHA Č. 1 - SROVNÁVACÍ TEXT 

Srovnávací text: 

 původní text 
 nový text 
 vypuštěný text 

Kapitoly, podkapitoly a oddíly, které nejsou součástí srovnávacího textu, se nemění, tzn. textová část Územního 
plánu Helvíkovice ve znění Změny č. 1 zůstává v těchto částech nezměněna. 

 

1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 

Zastavěné území je územním plánem vymezeno k datu 4. 1. 2013. Změna č. 1 aktualizuje zastavěné 
území ke dni 30. 8. 2017. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace (výkres 
základního členění, hlavní výkres). 
 
 

2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT 

 

2.1 Vymezení řešeného území 

Řešeným územím je správní území obce Helvíkovice, tvořené katastrálním územím Helvíkovice (ORP 
Žamberk, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj). 

2.2 Koncepce rozvoje území obce 

Prioritami koncepce rozvoje území obce jsou:  

 zachovat trend populačního růstu; 

 řešit nevyhovující dopravní situaci, zejména průtah silnice I/11 obcí; 

 posílit socioekonomickou kooperaci mezi Helvíkovicemi a přilehlým centrem ORP Žamberkem; 

 vytvořit podmínky pro rozvoj ekonomických aktivit především nevýrobního charakteru 
v plochách bydlení; 

 doplnit chybějící a kvalitativně rozvíjet stávající složky veřejné infrastruktury; 

 chránit zemědělsky a lesnicky cenné plochy a zároveň posílit ekologicko-stabilizační a estetické 
funkce krajiny; 

 identifikovat zóny se souvztažným funkčním využitím a v rámci nich usilovat o maximální 
variabilitu využití. 

2.3 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

Územní plán stanovuje ochranu následujících hodnot: 

2.3.1 Hodnoty urbanistické, architektonické, kulturní 

 soustředěná zástavba vázaná na hlavní dopravní osy území (silnice I/11, II/310); 

 autentická osada Houkov a izolované enklávy a samoty v lokalitách Dolní Dvůr, Pustiny, V Prajsku, Na 
Špitálce; 

 výrobní areály v lokalitě Popluží; 

 veřejná prostranství samostatně funkčně vymezená i jako součást ostatních ploch s rozdílným 
způsobem využití; 

 dvouřadá alej podél silnice I/11 

 lesozemědělská krajina s výraznými prvky antropogenní činnosti. 

 Při rozhodování o změnách v území je požadováno: 

- respektovat urbanistickou strukturu a charakter jednotlivých částí obce; 

- respektovat kompoziční vztahy uplatňující se v obrazu obce, zejména pohledově exponované 
jižní i severní svahy údolí řeky Divoké Orlice a dominantní stavbu kaple sv. Antonína; 



 

 

- umožnit obnovu dvouřadé aleje podél I/11; 

- chránit veřejná prostranství před zastavěním. 

2.3.2 Přírodní hodnoty 

 prvky územního systému ekologické stability všech kategorií včetně interakčních prvků; 

 CHOPAV Východočeská křída, CHOPAV Žamberk – Králíky; 

 přírodní park Orlice; 

 významné krajinné prvky dané ze zákona (lesy, vodní toky a plochy, údolní nivy,…); 

 zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany; 

 významnější plochy zeleně – krajinné formace, břehové porosty, remízy, meze, solitérní stromy i 
skupinové porosty ve volné krajině; 

  plochy v nezastavěném území vymezené v územním plánu jako plochy přírodní - NP a plochy 
smíšené nezastavěného území – NSzp, NSzpvr. 

Při rozhodování o změnách v území je požadováno: 

- realizovat opatření zvyšujících funkčnost skladebných prvků ÚSES všech kategorií; 

- chránit stávající a podpořit zakládání nových interakčních prvků, zejména ve formě 
doprovodných liniových výsadeb, skupinových porostů a solitérních stromů; 

- zvyšovat podíl extenzivních forem hospodaření na zemědělské půdě nižší bonity; 

- umožnit realizaci hydroretenčních, ekologicko-stabilizačních a protierozních opatření. 

2.3.3 Hodnoty civilizační a technické 

 systémy technické a dopravní infrastruktury; 

 cestní síť v krajině; 

 občanská vybavenost veřejného charakteru a plochy veřejných prostranství; 

 stabilizované plochy výroby s potenciálem obnovy a rozvoje ekonomických aktivit; 

 vodohospodářské stavby a opatření v krajině (jezy, úpravy vodních toků, opevnění břehů). 

Při rozhodování o změnách v území je žádoucí: 

- soustředit rozvoj především v dosahu provozovaných systémů dopravní a technické 
infrastruktury; 

- umožnit obnovu cest v krajině; 

- chránit stabilizované plochy občanského vybavení ve struktuře obce a dále podporovat 
přirozenou integraci objektů a zařízení občanského vybavení v plochách bydlení; 

- umožnit intenzifikaci využití ve stabilizovaných plochách výroby s podmínkou prokázání 
vzájemné slučitelnosti s ostatními funkcemi v urbanizovaném území; 

- podpořit revitalizaci Mlýnského potoka a Helvíkovického rybníku s důrazem na vzájemnou 
koexistenci ochranných, estetických, přírodních a rekreačních funkcí. 

 

3 URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

3.1 Urbanistická koncepce 

Obecnými prioritami urbanistické koncepce jsou: 

- podporovat integraci vzájemně se nerušících funkcí; 

- umožnit přirozenou intenzifikaci zastavěného území; 

- nevytvářet nové izolované plochy v krajině; 

- při umísťování staveb a zařízení respektovat stávající kompoziční vztahy a historicky 
vytvořené struktury a vazby v sídlech, mezi sídly, v krajině a mezi sídlem a krajinou. 

3.2 Plošné uspořádání 

Územní plán člení řešené území do tří funkčně relativně odlišných zón se specifickou strukturou a 
charakterem území. Pro každou z nich stanovuje zásady rozvoje: 



 

 

Zóna „A“: Jádrové území vázané na hlavní dopravní osy území (silnice I/11, II/310) 

Pro jádrové území Helvíkovic je charakteristická plochá údolní niva řeky Divoké Orlice s osami silnice 
I/11 a Mlýnského potoka. Zástavba se v minulosti rozvíjela relativně organicky bez zjevných pravidel. Izolované 
objekty bydlení s hospodářským zázemím byly postupně propojeny do souvislých ploch a doplněny pravidelnější 
strukturou rodinných a bytových domů. Podél komunikací se soustředily objekty občanského vybavení. Území 
postupně funkčně krystalizovalo. V současnosti jsou objekty a areály občanského vybavení soustředěny zejména 
podél silnic I/11 a II/310, bydlení je v některých případech doplněno výrobní činností. Po vybudování 
zemědělského areálu „Na Skále“ a také v důsledku povodní a inverzních stavů v údolí Divoké Orlice byla obytná 
zástavba rozšířena dále severním směrem v návaznosti na silnici II/310. Izolované hospodářské a obytné objekty 
jsou v současnosti postupně propojovány do souvislých urbanizovaných ploch s převažující ortogonální 
komunikační sítí.  

Z hlediska typologie lze v této části území obce identifikovat relativně široké spektrum staveb. Nejstarší 
obytnou zástavbu tvoří výrazně podélné přízemní objekty se sedlovou, příp. polovalbovou střechou. Rodinné 
domy realizované od poloviny 20. století jsou typicky jednopodlažní až dvoupodlažní, čtvercového až 
obdélníkového půdorysu. Obytné stavby jsou doplněny rozsáhlým zázemím v podobě hospodářských objektů 
(stodol), garáží, skleníků, zahradních pergol, přístřešků, kolen, skladů, bazénů, apod. Stavby veřejného vybavení 
logicky dominují svým měřítkem, hmotovým uspořádáním i celkovou výškou. Plošně rozsáhlejší objekty výroby, 
skladování a dalších komerčních činností jsou organickou součástí území, respektují výškovou hladinu zástavby. 
Území jednoznačně dominuje kaple sv. Antonína s přilehlým hřbitovem.  

Zásady rozvoje: 

- podporovat intenzifikaci využití zastavěného území; 

- umožnit přirozenou koexistenci vzájemně se nerušících funkcí; 

- umožnit zvýšení kapacity jednotlivých výrobních areálů i jejich prostorovou expanzi pouze za 
podmínky, že nebudou mít negativní vliv na okolí; 

- zdůraznit dominantní pozici kaple sv. Antonína v centrální části obce a společně s přilehlým 
hřbitovem ji zapojit do systému veřejné infrastruktury obce; 

- posilovat význam a kvalitativně rozvíjet stabilizované plochy exponovaných veřejných 
prostranství v obci; 

- v plochách zeleně – přírodního charakteru (ZP) v zastavěném území umožnit realizaci staveb 
a zařízení zvyšujících jejich využitelnost; 

- podpořit obnovu lipové aleje podél silnice I/11; 

- zajistit odpovídající rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury. 

Zóna „B“: Výrobní areály v lokalitě Popluží 

Dominantní pozici v území zaujímá areál bývalého Poplužního dvora umístěný na ostrohu nad Divokou 
Orlicí. Obdobnou funkci ve výrazně menším měřítku plnily také jednotlivé samoty rozptýlené převážně v jižní části 
území. Součástí lokality byly rovněž zaniklé areály cihelny a vojenské střelnice. Plochy mají v současnosti 
převážně průmyslový charakter bez větší funkční diferenciace. V posledním období byly realizovány provozy pily, 
centrální ČOV, zemědělské stavby, vzletová a přistávací dráha letiště, apod. Výrazným prostorovým zásahem se 
stala výstavba železnice s paralelně procházející páteřní místní komunikací zajišťující dopravní napojení na vyšší 
komunikační systém. V její trase je plánována přeložka silnice I/11 Žamberk - jižní obchvat.  

S funkční homogenitou souvisí homogenita typologická. Rozsáhlejší areály (Poplužní dvůr, pila) vykazují 
rámcově obdobné charakteristiky. Areály zahrnují převážně výrobní a skladovací halové objekty podélného 
půdorysu doprovázené objekty administrativy a provozního zázemí, manipulačními plochami a specifickým 
technologickým zařízením, často vertikálního charakteru (sila, bunkry, komíny, apod.). V případě využívání 
zastavitelných ploch je nutné upřednostnit ochranu zemědělské půdy na úkor vertikálních limitů. 

Zásady rozvoje: 

- zohlednit v případě realizace staveb na plochách výroby a skladování možnost výstavby 
železniční zastávky Helvíkovice (Popluží); 

- rozvoj výroby v zastavitelných plochách podmínit odpovídajícím rozvojem dopravní a 
technické infrastruktury; 

- respektovat průmyslový charakter této části území a umožnit rozvoj bydlení a souvisejících 
funkcí jen v odůvodněných případech, např. bydlení majitelů, správců, apod. 

Zóna „C“: Lesozemědělská krajina včetně rozptýlené zástavby, samot a osady Houkov 

Volná krajina doplňující v řešeném území dvě předchozí zóny je v naprosté většině nezastavěná. 
Zahrnuje zejména zemědělské, lesní a vodní plochy. Její integrální součástí jsou také jednotlivé samoty, usedlosti 
a hospodářské dvory, včetně specifické osady Houkov. Charakter krajiny spoluvytvářejí liniové porosty podél cest, 
vodních toků, hranic pozemků, terénních zlomů, apod. Významným estetickým a ekostabilizačním prvkem je 
rozvinutá struktura cest.  



 

 

Obytné objekty na samotách lze charakterizovat jako podélné přízemní, případně dvoupodlažní zpravidla 
se sedlovou střechou. Většinou jsou doplněny rozsáhlým hospodářským zázemím, které je v některých případech 
nedílnou součástí obytných objektů. V individuálních případech se jedná o zemědělské farmy integrující bydlení, 
zemědělskou činnost, služby a ostatní výrobní činnosti. Typologie hospodářských objektů odpovídá jejich 
funkcím, jedná se převážně o halové objekty doplněné technologickým vybavením. 

Houkov vytvářejí přízemní samostatně stojící objekty se sedlovou střechou, obdélníkového, případně 
odvozeného půdorysu, sloužící převážně trvalému bydlení a rodinné rekreaci, vyloučena není ani výrobní činnost. 

Zásady rozvoje: 

- chránit zemědělsky nejhodnotnější části ZPF a umožňovat extenzivní podobu hospodaření 
na půdách s nižší bonitou; 

- nesnižovat ekologickou stabilitu území; 

- podporovat obnovu přirozené skladby lesa; 

- nezakládat nová sídla v krajině; 

- umožnit realizaci cest v jejich původních trasách. 

V rámci urbanistické koncepce jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž 
hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole 6: 

 OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

 OM – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 

 OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

 OH – Občanské vybavení – hřbitovy 

 PV – Veřejná prostranství 

 ZV – Veřejná prostranství – veřejná zeleň 

 SV – Smíšené obytné - venkovské 

 DS – Dopravní infrastruktura – silniční 

 DZ – Dopravní infrastruktura – železniční 

 DL – Dopravní infrastruktura – letecká 

 TI – Technická infrastruktura – inženýrské sítě   

 VL – Výroba a skladování – lehký průmysl  

 ZP – Zeleň – přírodního charakteru 

3.3 Vymezení zastavitelných ploch 

Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy: 

ozn. funkční využití podmínky pro vydání územního rozhodnutí  rozloha (ha) 

Z2 
Občanské vybavení – komerční 

zařízení malá a střední (OM)  

- umožnit realizaci opatření v koridoru KRO1 

- v dalším stupni řízení bude prokázáno splnění hygienických a 
imisních limitů z dopravy 

1,46 

Z3 
Občanské vybavení – tělovýchovná 

a sportovní zařízení (OS)  

- zpracovat územní studii jako podmínku pro rozhodování 

- v dalším stupni řízení bude prokázáno splnění hygienických a 
imisních limitů z dopravy 

2,64 

Z4 
Výroba a skladování – lehký 

průmysl (VL) 
-  0,28 

Z5 
Občanské vybavení – komerční 

zařízení malá a střední (OM)  

- neumožnit přímé dopravní napojení na silnici I/11 

- v dalším stupni řízení bude prokázáno splnění hygienických a 
imisních limitů z dopravy 

0,41 

Z6 
Plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV) 

- hranice vzdálenosti objektů a jednotlivých pozemků pro 
bydlení od komunikace I/11 bude stanovena a vytýčena na 

základě výsledků měření hlučnosti 

- neumožnit přímé dopravní napojení na silnici I/11 

1,28 

Z7 
Plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
- 0,56 

Z8 
Plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV) 

- hranice vzdálenosti objektů a jednotlivých pozemků pro 
bydlení od komunikace I/11 bude stanovena a vytýčena na 

základě výsledků měření hlučnosti 

- pro část plochy zpracovat územní studii jako podmínku pro 
rozhodování (řešit společně s plochou P3) 

- neumožnit přímé dopravní napojení na silnici I/11 

2,14 



 

 

Z9 
Plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
- zpracovat územní studii jako podmínku pro rozhodování 2,72 

Z10 
Plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV) 

- zpracovat územní studii jako podmínku pro rozhodování 
- hranice vzdálenosti objektů a jednotlivých pozemků pro 

bydlení od komunikace I/11 bude stanovena a vytýčena na 
základě výsledků měření hlučnosti 

- neumožnit přímé dopravní napojení na silnici I/11 

1,93 

Z11 Zeleň – přírodního charakteru (ZP) 
- umožnit a podpořit koexistenci rekreační, zemědělské 

(produkční) a přírodní (ekostabilizační) funkce 

2,42 

Z12 Zeleň – přírodního charakteru (ZP) 0,54 

Z13 Zeleň – přírodního charakteru (ZP) 1,04 

Z14 
Plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
- zpracovat územní studii jako podmínku pro rozhodování 4,3 

Z15 
Plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
-  0,51 

Z16 
Plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
- zpracovat územní studii jako podmínku pro rozhodování 1,25 

Z17 
Plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
-  0,5 

Z19 
Výroba a skladování – lehký 

průmysl (VL) 
-  1,52 

Z20 
Výroba a skladování – lehký 

průmysl (VL) 

- realizovat dopravní napojení (Z26) na silnici II/312 jako 
podmínku pro rozhodování 

- dopravní napojení řešit v návaznosti na komunikaci 
navrženou v ÚP Žamberk (ZDk2) 

- zachovat migrační prostupnost a ekostabilizační funkci 
dotčených vodních toků (Horecký potok, odpad z ČOV 

Žamberk) 

10,38 

Z21 
Výroba a skladování – lehký 

průmysl (VL) 
7,29 

Z22 
Výroba a skladování – lehký 

průmysl (VL) 
0,56 

Z23 
Výroba a skladování – lehký 

průmysl (VL) 
5,54 

Z24 
Výroba a skladování – lehký 

průmysl (VL) 
11,26 

Z25 
Výroba a skladování – lehký 

průmysl (VL) 
2,68 

Z26 
Dopravní infrastruktura – silniční 

(DS) 

- zajistit koordinaci dopravního řešení na území Žamberku 
včetně napojení na silnici II/312 (plocha ZDk2 dle ÚP Žamberk) 

- parametry komunikace dimenzovat s ohledem na provoz 
těžkých nákladních vozidel 

0,68 

Z27 
Plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV) 

- v rámci územního řízení prokázat zachování odtokových 
poměrů v záplavovém území Q100 (podmínka platí pro část 

plochy zasahující do Q100) 
0,13 

Z28 
Plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
-  0,45 

Z29 Zeleň – přírodního charakteru (ZP) - 0,60 

Z30 

Plochy smíšené obytné – 
venkovské (SV) 

Zeleň – přírodního charakteru (ZP) 

- zpracovat územní studii jako podmínku pro rozhodování 
2,20 (SV) 

0,67 (ZP) 

Z31 
Občanské vybavení – veřejná 

infrastruktura – (OV) 
- 0,40 

3.4 Vymezení ploch přestavby  

Územní plán vymezuje následující plochy přestavby: 

ozn. funkční využití podmínky pro vydání územního rozhodnutí 
rozloha 

(ha) 

P1 Dopravní infrastruktura – silniční (DS) 
- zásahy do stromořadí podél silnice I/11 provádět pouze 

v nezbytně nutném rozsahu 
0,21 

P3 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 
- zpracovat územní studii jako podmínku pro rozhodování 

(řešit společně s částí plochy Z8) 
0,4 



 

 

P4 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

- hranice vzdálenosti objektů a jednotlivých pozemků pro 
bydlení od komunikace I/11 bude stanovena a vytýčena na 

základě výsledků měření hlučnosti 

- neumožnit přímé dopravní napojení na silnici I/11 

0,81 

P5 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) - 0,22 

P6 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

- hranice vzdálenosti objektů a jednotlivých pozemků pro 
bydlení od komunikace I/11 bude stanovena a vytýčena na 

základě výsledků měření hlučnosti 
- koeficient zastavěnosti: max. 0,2 

0,19 

P7 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 
- v rámci územního řízení prokázat zachování odtokových 
poměrů v záplavovém území Q100 (podmínka platí pro část 

plochy zasahující do Q100) 
0,77 

P8 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

- hranice vzdálenosti objektů a jednotlivých pozemků pro 
bydlení od komunikace I/11 bude stanovena a vytýčena na 

základě výsledků měření hlučnosti 

- neumožnit přímé dopravní napojení na silnici I/11 

0,610,81 

P9 Veřejná prostranství (PV) - 0,13 

P10 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) - 0,26 

P11 Zeleň – přírodního charakteru (ZP) - 0,42 

P12 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) - 1,01 

P13 
Občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

– (OV) 
- 0,37 

 

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ 

 

4.1 Občanské vybavení 

Koncepce uspořádání občanského vybavení vymezuje následující plochy s rozdílným způsobem využití 
a stanovuje zásady pro jejich využívání: 

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

- podporovat rozvoj základní úrovně občanského vybavení veřejného charakteru, zejména 
v jádrové části obce a ve vazbě na silnice I/11 a II/310; 

- využívat plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury zejména pro veřejné účely; 

- případné využívání těchto ploch pro komerční účely nesmí významně omezit hlavní využití; 

- podporovat realizaci staveb a zařízení občanského vybavení – veřejné infrastruktury i v rámci 
ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, v rámci přípustného a podmíněně 
přípustného využití 

Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) 

- podporovat rozvoj občanského vybavení – komerčních zařízení, zejména v jádrové části 
obce a ve vazbě na silnice I/11 a II/310; 

- umísťovat stavby a zařízení občanského vybavení – komerčních zařízení v dosahu veřejné 
infrastruktury, zejména dopravní a technické; 

- jako podmínku pro realizaci staveb a zařízení občanského vybavení – komerčních zařízení 
realizovat kapacitně odpovídající dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

- stavby a zařízení občanského vybavení – tělovýchovných a sportovních zařízení umísťovat 
přednostně v návaznosti na ostatní veřejnou infrastrukturu; 

- jako podmínku pro realizaci staveb a zařízení občanského vybavení – tělovýchovných a 
sportovních zařízení realizovat kapacitně odpovídající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Občanské vybavení – hřbitovy (OH) 



 

 

- chránit plochu hřbitova jako významnou složku sídelní (veřejné) zeleně a ekologicky 
stabilnější fragment území; 

- posilovat kulturně historický význam helvíkovického hřbitova 

- chránit významnou stavební dominantu obce - kapli sv. Antonína. 

4.2 Veřejná prostranství 

Územní plán vymezuje následující plochy veřejných prostranství a stanovuje zásady pro jejich využívání: 

Veřejná prostranství (PV), Veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

- umožnit realizaci staveb slučitelných s jejich účelem, zejména staveb a zařízení dopravní a 
technické infrastruktury; 

- chránit a rozvíjet prostorotvorný aspekt veřejných prostranství; 

- v navazujících stupních projektových prací vymezovat v zastavitelných plochách (SV) 
odpovídající plochy veřejných prostranství; 

- zpřístupnit veřejná prostranství obecnému užívání bez ohledu na jejich vlastnictví.  

4.3 Dopravní infrastruktura 

Územní plán vymezuje následující plochy dopravní infrastruktury a stanovuje zásady jejich využívání: 

Dopravní infrastruktura – silniční (DS) 

- územně chránit koridor D27 pro přeložku silnice I/11 Žamberk – jižní obchvat; 

- územně chránit koridor KD1 pro úpravu směrového oblouku na silnici II/310; 

- v zastavitelných plochách prověřit potřebu vymezení parkovacích a odstavných ploch; 

- vydání územních rozhodnutí, územních souhlasů a stavebních povolení v plochách výroby 
(Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25) podmínit realizací přivaděče k silnici II/312 (Z26); 

- respektovat vedení stávající cyklotrasy č. 4073 i pěší turistické trasy a umožnit jejich 
trasování po silnici II/310, místních a účelových komunikacích; 

- při obnově lipové aleje podél silnice I/11 respektovat podmínky plynoucí ze zákona o 
pozemních komunikacích. 

Územní plán vymezuje následující koridory dopravní infrastruktury: 

ozn. funkční využití podmínky využití koridoru délka (m) 

D27 

koridor pro přeložku 

silnice I/11 Žamberk 

– jižní obchvat 

- zachovat funkčnost nadregionálního biokoridoru NRBK K81 V, MB a 
lokálního biocentra LBC 5, 

- koordinovat nároky jednotlivých druhů dopravy – železniční, pěší, 
cyklistické 

- umožnit realizaci revitalizačních opatření v rámci koridoru KR1 

- žádným způsobem neznemožnit, neztížit či ekonomicky znevýhodnit 
umístění a realizaci stavby přeložky silnice I/11 – jižní obchvat 

- realizaci přeložky silnice I/11 navržené na jižním okraji řešeného území 
k. ú. Helvíkovice bude předcházet předložení podrobné akustické studie 
s uvedením počtu exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), 

hodnocením zdravotních rizik a návrhem protihlukových opatření 

3 200 

KD1 
koridor pro přeložku 

silnice II/310  

- omezit na nezbytně nutnou míru zásah do interakčního prvku, 

- v návrhu řešení zohlednit umístění autobusové zastávky (Na Skále) 
170 

KD2 
koridor pro místní 

komunikace 

- kromě samotné komunikace využít prostor vymezený koridorem i pro 
výstavbu chodníků, případně cyklopruhu 

- respektovat zaevidovanou studii X5 pro zastavitelnou plochu Z14 

900 

KD3 koridor pro chodník 

- umožnit realizaci chodníku, případně cyklopruhu, včetně souvisejících 
dopravně-technických staveb a zařízení 

250 

KD4 koridor pro chodník 190 

KD5 koridor pro chodník 120 

KD6 koridor pro chodník  230 

Pro části ploch s rozdílným způsobem využití zasahující do koridorů dopravní infrastruktury platí kromě 

podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky využití: 

hlavní využití: 

- silniční dopravní infrastruktura a přímo související funkce 



 

 

přípustné využití: 

- technická infrastruktura  
- revitalizační opatření Mlýnského potoka v rámci koridoru KR1 (platí pro koridor D27) 
- u stávajících staveb umožnit pouze udržovací práce 

podmíněně přípustné využití: 

- výstavba za podmínky, že neomezí hlavní využití a nevyvolá zvýšení nákladů na dopravní stavbu 

nepřípustné využití: 

- v zastavěném území neumisťovat nové stavby,  
- v nezastavěném území neumisťovat stavby, zařízení a jiná opatření uvedená v § 18, odst. 5 zákona č. 

183/2006 Sb. 

Podmínky stanovené v koridorech D27, KD1 až KD6 zanikají po realizaci staveb a opatření, pro něž jsou 
vymezeny. 

Dopravní infrastruktura – železniční (DZ) 

- v místní části Popluží umožnit na trati č. 021 zřízení vlakové zastávky. 

Dopravní infrastruktura – letecká (DL) 

- umožnit rozvoj veřejného vnitrostátního letiště Žamberk (LKZM) v rozsahu stabilizovaných 
ploch. 

4.4 Technická infrastruktura 

Pro rozhodování v území jsou stanoveny následující zásady:  

Zásobování vodou  

- zachovat stávající koncepci zásobování pitnou vodou; 

- umožnit rozvoj vodovodu v zastavěném území, zastavitelných plochách a plochách 
přestavby; 

- umísťovat vodovodní řady přednostně v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní 
infrastruktury; 

- zajistit v maximální možné míře zokruhování vodovodních řadů; 

- posoudit v koncových úsecích vodovodní sítě nebo u specifických požadavků na potřebu 
požární vody situaci individuálně a případně řešit dodávku požární vody i jiným způsobem 
(vodní tok, požární nádrž, apod.). 

Kanalizace 

- umožnit rozvoj kanalizace v zastavěném území, zastavitelných plochách a plochách 
přestavby; 

- u objektů v dosahu kanalizační sítě upřednostnit její využití; 

- u objektů mimo dosah kanalizační sítě řešit likvidaci odpadních vod individuálním 
způsobem; 

- umísťovat kanalizační řady přednostně v plochách veřejných prostranství a v plochách 
dopravní infrastruktury; 

- upřednostňovat likvidaci srážkových vod v maximální míře přímo na pozemcích (akumulací, 
vsakováním); 

- nezhoršovat při výstavbě významným způsobem odtokové poměry v území. 

Zásobování elektrickou energií 

- zajistit požadovaný výkon pro distribuci ze stávajících trafostanic, které se dle potřeby 
přezbrojí,  

- v případě deficitu umožnit výstavbu nových trafostanic s primární přípojkou; 

- připojovat novou zástavbu kabelovým sekundárním vedením a postupně dle možností a 
požadavků kabelizovat stávající nadzemní rozvodnou síť v zastavěném území. 

Zásobování plynem 

- podporovat plynofikaci obce napojením na STL plynovod v Žamberku; 

- plynovodní řady umísťovat přednostně v rámci ploch veřejných prostranství a ploch 
dopravní infrastruktury. 



 

 

Nakládání s odpady 

- umožnit umístění shromažďovacích ploch pro tříděný odpad v rámci jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití jako zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného 
území. 

Telekomunikace, radiokomunikace 

- zachovat stávající koncepci. 

 
 

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 

STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED 
POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

 

5.1 Koncepce uspořádání krajiny, opatření v krajině 

 Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu stanovuje následující priority: 

- respektovat lesozemědělský charakter krajiny; 

- chránit ekologicky stabilnější fragmenty krajiny; 

- vytvářet podmínky pro zadržování vody v krajině; 

- zohlednit v rámci koncepce uspořádání krajiny plochy Z11, Z12, Z13, K1 se zvláštním 
důrazem na prolínání ekologicko-stabilizační a sportovně rekreační funkce; 

- umožňovat na méně kvalitních zemědělských půdách přechod na extenzivní formy 
hospodaření; 

- zachovat (a dále postupně zvyšovat) fyzickou i biologickou prostupnost krajiny. 

Nezastavěné území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní, 
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole 6: 

 W – plochy vodní a vodohospodářské  

 NL – plochy lesní 

 NP – plochy přírodní 

 NSzp – plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní 

 NSzpvr – plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní, vodohospodářské, 
rekreační nepobytové 

 Územním plánem je umožněno umísťovat v nezastavěném území stavby, zařízení a jiná 
opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí a dále 
taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního 
ruchu, za podmínky: 

- že, nebude ohroženo ani omezeno hlavní a přípustné využití; 

- respektování charakteru a struktury příslušné zóny. 

Územní plán umožňuje v nezastavěném území umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky 
jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, veřejný mobiliář, hygienická 
zařízení, rozhledny, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí, za 
podmínky:  

a že nebude umožněno bydlení ani pobytová rekreace 

b že nebude významným způsobem snížena biologická ani fyzická prostupnost krajiny 

c že bude respektován charakter a struktura příslušné zóny  

 

V rámci koncepce uspořádání krajiny jsou v územním plánu vymezeny následující plochy změn: 

ozn. funkční využití podmínky využití plochy rozloha (ha) 



 

 

K1 
Plochy smíšené nezastavěného území – 
zemědělské, přírodní, vodohospodářské, 

rekreační nepobytové (NSzpvr) 

- při realizaci staveb, zařízení a jiných opatření 
upřednostnit řešení umožňující vzájemnou 

koexistenci zemědělských, přírodních, 
vodohospodářských a rekreačních funkcí   

4,83 

K2 

Plochy lesní (NL) 
- při zalesňování zohlednit zejména 

půdoochranné, vodohospodářské, krajinotvorné a 
rekreační funkce 

1,2 

K3 3,93 

K4 6,05 

V krajině budou uplatňovány další obecné zásady: 

- ochrana a nová výsadba solitérních stromů v krajině s využitím dlouhověkých dřevin; 

- doplnění mimolesních porostů v podobě liniových výsadeb podél cest a vodních toků (interakční 
prvky) s využitím druhově původních dřevin; 

- podpora ekologicko-stabilizačních funkcí krajiny; 

- revitalizace vodních toků; 

- podpora obnovy zaniklé diferenciace zemědělských kultur. 

Protipovodňová opatření 

Územní plán vymezuje v nivě potoka Kameničná plochu K1 (NSzpvr) s předpokladem umístění staveb a 
opatření nestavební povahy pro snižování ohrožení území povodněmi. 

V plochách ohrožených povodněmi budou dodržovány následující zásady: 

- v rámci navazujících územních řízení prokázat, že nebudou zhoršeny odtokové poměry; 

- chránit plochy přirozených rozlivů vodních toků; 

- podporovat na vodních tocích ochranná a stabilizační opatření; 

- umísťovat stavby ve stanoveném záplavovém území Q100
 
pouze v odůvodněných případech. 

Za účelem zdržení vody v krajině budou uplatňovány následující zásady: 

- účelné změny rostlinného pokryvu; 

- tvorba protierozních a vegetačních pásů; 

- diferenciace zemědělských kultur; 

Protierozní a revitalizační opatření v krajině 

Realizace protierozních a revitalizačních opatření v krajině je umožněna v rámci hlavního, přípustného či 
podmíněně přípustného využití konkrétních ploch s rozdílným způsobem využití. 

Prostupnost krajiny 

Zásady pro zachování a zvýšení prostupnosti krajiny: 

- při realizaci nových staveb, zvláště liniového charakteru a při zástavbě rozsáhlejších ploch 
realizovat konkrétní opatření za účelem zvyšování prostupnosti krajiny, zejména cest, pěšin, 
stezek, propustků, mostů, lávek, apod.; 

- podporovat obnovu mimosídelních komunikací, jejich další významy a funkce (zejména dopravní, 
rekreační, estetická, ochranná protierozní, atp.) promítnout do vlastního technického řešení; 

- zajistit biologickou prostupnost krajiny zakládáním a ochranou prvků ÚSES. 

5.2 Návrh systému ekologické stability 

Územní plán vymezuje následující prvky ÚSES: 

Nadregionální biokoridory: NRBK K 81 V, MB 

Regionální biokoridory: RBK 818 

Lokální biocentra: LBC 1 – LBC 9 

lokální biokoridory: LBK 1 – LBK 56 

Pro plochy biocenter a biokoridorů obecně platí následující zásady: 

- upřednostnit přirozenou obnovu porostů; 

- nesnižovat koeficient ekologické stability; 

- podporovat selektivní management obhospodařování; 

- umožnit realizaci opatření zvyšujících retenční schopnost území; 

- neumísťovat stavby v plochách biocenter a biokoridorů mimo staveb a zařízení dopravní a 
technické infrastruktury a staveb a opatření protipovodňové ochrany; 

- na orné půdě zakládat travnaté pásy a doplňovat výsadbou druhově původních dřevin; 



 

 

- neredukovat plochy trvalých travních porostů, zachovat extenzivní způsob hospodaření; 

- zvyšovat migrační prostupnost vodních toků; 

Interakční prvky 

Územní plán vymezuje systém interakčních prvků ve formě liniových výsadeb, skupinových porostů a 
solitérních stromů.  

5.3 Další opatření v krajině 

V rámci dalších opatření v krajině je v územním plánu navržen následující koridor: 

ozn. funkční využití podmínky využití plochy rozloha (ha) 

KR1 
koridor pro 
revitalizaci 

- umožnit obnovu funkcí Helvíkovického rybníka a Mlýnského potoka; 

- využít přilehlé plochy pro rekreační účely; 

- vytvořit funkční (pěší, cyklistické, in-line, hipo, lyžařské-běžecké) spojení 
obytných částí obce s volnou krajinou; 

- umožnit realizaci přeložky silnice I/11 Žamberk – jižní obchvat v koridoru D27; 

15,52 

Pro části ploch s rozdílným způsobem využití zasahujících do koridoru KR1 platí kromě podmínek využití 
stanovených pro tyto plochy následující podmínky využití:  

hlavní využití:  

- vodohospodářství 

přípustné využití:  

- rekreace nepobytová 

- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu pozemků a ploch 

podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno  

nepřípustné využití:  

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití  

Podmínky stanovené v koridoru zanikají po realizaci staveb a opatření, pro něž je vymezen. 

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S 
URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ 

STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ 
STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, 
CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO 

VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 
 

Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití zahrnutých v zastavěném území, zastavitelných 
plochách a plochách přestavby se umožňuje realizace veřejných prostranství a zeleně. 

Veškeré nové stavby i změny staveb stávajících, které vyžadující stavební povolení nebo ohlášení 
a které se nacházejí v zóně „A“: Jádrové území vázané na hlavní dopravní osy území (silnice I/11, II/310), 
musejí být napojeny na veřejnou kanalizační a vodovodní síť. Výjimku tvoří situace, kdy by takovéto 
připojení (např. z důvodu nepříznivých terénních podmínek) zásadním způsobem zvýšilo náklady na 
realizaci. 

Řešené území je členěno na následující plochy s rozdílnými způsoby využití: 

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

hlavní využití: 

- občanské vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury 

přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura 

podmíněně přípustné využití: 

- občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že bude funkcí doplňkovou k hlavnímu využití 
- bydlení za podmínky přímé funkční vazby na hlavní využití 



 

 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 
- maximální výšková hladina zástavby: 22 m 
- koeficient zastavěných ploch (KZP): max. 0,5 

Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) 

hlavní využití: 

- občanské vybavení komerčního charakteru 

přípustné využití: 

- občanské vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury 
- občanské vybavení sloužící sportu a tělovýchově 
- dopravní a technická infrastruktura 

podmíněně přípustné využití: 

- bydlení za podmínky přímé funkční vazby na hlavní využití 
- výroba a skladování za podmínky, že nebude mít negativní vliv na okolí a současně bude funkcí doplňkovou 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 
- maximální výšková hladina zástavby: 18 m 
- koeficient zastavěných ploch (KZP): max. 0,4 0,5 

Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

hlavní využití: 

- občanské vybavení sloužící sportu a tělovýchově 

přípustné využití: 

- občanské vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury 
- dopravní a technická infrastruktura 

podmíněně přípustné využití: 

- ostatní občanské vybavení za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude omezovat hlavní využití  
- rekreace za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude omezovat hlavní využití  
- bydlení za podmínky přímé funkční vazby na hlavní využití 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 
- maximální výšková hladina zástavby: 22 m 

- koeficient zastavěných ploch (KZP): max. 0,5 

Občanské vybavení – hřbitovy (OH) 

hlavní využití: 

- hřbitovy a veřejná pohřebiště 

přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura 

podmíněně přípustné využití: 

- občanské vybavení za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude omezovat hlavní využití  

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 



 

 

- respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

Veřejná prostranství (PV) 

hlavní využití: 

- veřejná prostranství a zeleň 

přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura 

podmíněně přípustné využití: 

- občanské vybavení zvyšující využitelnost veřejných prostranství za podmínky, že bude funkcí doplňkovou 
k hlavnímu využití 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

Veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

hlavní využití: 

- veřejná zeleň 

přípustné využití: 

- ochranná a izolační zeleň  
- vodní plochy a toky  
- dopravní a technická infrastruktura  

- plochy zemědělského půdního fondu extenzivního charakteru  

podmíněně přípustné využití: 

- občanské vybavení zvyšující využitelnost veřejné zeleně a veřejných prostranství za podmínky, že bude 
funkcí doplňkovou k hlavnímu využití 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

hlavní využití: 

- bydlení včetně usedlostí s hospodářským zázemím 

přípustné využití: 

- občanské vybavení 
- rekreace 
- dopravní a technická infrastruktura 

podmíněně přípustné využití: 

- výroba a skladování za podmínky, že nebude mít negativní vliv na okolí 

nepřípustné využití: 

- jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 
- maximální výšková hladina zástavby: 15 m 
- koeficient zastavěných ploch (KZP): max. 0,2 0,5 

Dopravní infrastruktura – silniční (DS) 

hlavní využití: 

- silniční doprava a přímo související funkce 

přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura 



 

 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

Dopravní infrastruktura – železniční (DZ) 

hlavní využití: 

- železniční doprava a přímo související funkce 

přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

Dopravní infrastruktura – letecká (DL) 

hlavní využití: 

- letecká doprava a přímo související funkce 

přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

Technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI)  

hlavní využití: 

- technická infrastruktura 

přípustné využití: 

- dopravní infrastruktura 
- vodní plochy a toky 

podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno 

nepřípustné využití:  

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

Výroba a skladování – lehký průmysl (VL)  

hlavní využití: 

- výroba a skladování 

přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura 

podmíněně přípustné využití: 

- bydlení za podmínky přímé funkční vazby na hlavní využití 
- občanské vybavení za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a neomezí hlavní využití 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 



 

 

- respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 
- maximální výška zástavby v zóně „A“ 15 – 25 m dle výškové hladiny okolní zástavby, v zóně „B“ 30 m 

Zeleň – přírodního charakteru (ZP) 

hlavní využití: 

- zeleň soukromá a veřejná 

přípustné využití: 

- plochy zemědělského půdního fondu 
- dopravní a technická infrastruktura 

podmíněně přípustné využití: 

- stavby a zařízení zvyšující využitelnost plochy za podmínky, že budou funkcí doplňkovou k hlavnímu využití 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- respektovat charakter a strukturu příslušné zóny 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

hlavní využití: 

- vodní plochy a toky a další plochy s převažujícím vodohospodářským využitím 

přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura 
- lesní a vodní hospodářství 

podmíněně přípustné využití: 

- revitalizace vodních toků a ploch za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší vodní režim v území 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Plochy lesní (NL) 

hlavní využití: 

- pozemky učené k plnění funkce lesa (PUPFL) 

přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura 
- lesní a vodní hospodářství 

podmíněně přípustné využití:  

- snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami za podmínky, že nebude omezena hlavní funkce 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Plochy přírodní (NP) 

hlavní využití: 

- ochrana a obnova spontánních druhů 

přípustné využití: 

- zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev 

podmíněně přípustné využití: 

- snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami za podmínky, že nebude omezena hlavní funkce 
- dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že neomezí přípustné využití 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní (NSzp) 

hlavní využití: 



 

 

- není stanoveno 

přípustné využití:  

- zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny 
- plochy zemědělského půdního fondu 
- vodní plochy a toky 

podmíněně přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že neomezí přípustné využití 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využit 

Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní, vodohospodářské, rekreační nepobytové 
(NSzpvr) 

hlavní využití: 

- není stanoveno 

přípustné využití:  

- zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny 
- plochy zemědělského půdního fondu 
- vodní plochy a toky 
- snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami 
- rekreace bez nároku na zábor půdy  

podmíněně přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že neomezí přípustné využití 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využit 
 

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A 

PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT 

 
Územním plánem jsou vymezeny následující veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva 

k pozemkům vyvlastnit. 

Veřejně prospěšné stavby:  

ozn. název ozn. (dle ZÚR PK) ozn. (dle ÚP) katastr. území 

VD1 přeložka I/11 Žamberk – jižní obchvat D27 D27 Helvíkovice 

VD2 přeložka II/310 Helvíkovice - - KD1 Helvíkovice 

VD3 chodník podél silnice I/11 - P1 Helvíkovice 

VD4 místní komunikace - Z26 Helvíkovice 

VD5 místní komunikace - KD2 Helvíkovice 

VD6 chodník - KD3 Helvíkovice 

VD7 chodník - KD4 Helvíkovice 

VD8 chodník - KD5 Helvíkovice 

VD9 chodník - KD6 Helvíkovice 

Veřejně prospěšná opatření: 

ozn. název ozn. (dle ZÚR PK) ozn. (dle ÚP) katastr. území 

VU1 nadregionální biokoridor NRBK K 81 V, MB NRBK K 81 V, MB Helvíkovice 

VU2 regionální biokoridor RBK 818 RBK 818 Helvíkovice 

VU3 lokální prvky ÚSES - 
LBC 1 – 9 

LBK 1 – 56 
Helvíkovice 

VK1 
protipovodňová opatření na toku 

Kameničná 
- K1 Helvíkovice 

 
 



 

 

8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE 

PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 

KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 
 

Územním plánem jsou vymezeny následující veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které 
lze uplatnit předkupní právo. 

ozn. název ozn. (dle ÚP) katastr. území 
dotčené parcely dle 
katastru nemovitostí 

možnost uplatnění 
práva ve prospěch 

PO1 sportovní areál Z3 Helvíkovice 
4728, 4729 ,4733, 4734, 
4735, 4736, 47374737/1, 

4747 
Obec Helvíkovice 

PP1 veřejné prostranství P9 Helvíkovice 59/2 Obec Helvíkovice 

 
 

9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

 
Územním plánem nejsou stanovena kompenzační opatření. 

 
 

10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 
Územním plánem jsou vymezeny následující koridory územních rezerv a stanoveny podmínky využití.  

ozn. budoucí využití  katastr. území podmínky pro prověření ploch a koridorů územních rezerv 

R1 

Plochy smíšené nezastavěného 
území – zemědělské, přírodní, 
vodohospodářské, rekreační 

nepobytové (NSzpvr) 

Helvíkovice 

- prověřit možnost využití území pro účely nepobytové rekreace 
ve vazbě na Helvíkovický rybník; 

- v širších souvislostech prověřit vazby na komunikační systém, 
navazující revitalizační zásahy (Mlýnský potok, Helvíkovický 

rybník); 

R2 
Plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
Helvíkovice 

- prověřit vazby na stávající stavební struktury, kapacitu ploch, 
možnosti napojení na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu; 

- prověřit uplatnění budoucí zástavby v celkovém obrazu obce, 
zejména při pohledu ze silnice II/310  

R3 
Plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV) 
Helvíkovice 

 
 

11 VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

 
Územním plánem nejsou stanoveny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

dohodou o parcelaci.  
 

12 11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍM PODMÍNEK, 
PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO 

EVIDENCE ÚZEMNĚ ÚPLÁNOVACÍ ČINNOSTI 
 

Územním plánem jsou vymezeny následující plochy, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o 
změnách jejich využití zpracování územní studie: 

ozn. funkční využití podmínky pro pořízení 
lhůta (v 

měsících) 

X1 
Občanské vybavení – tělovýchovná a 

sportovní zařízení (OS) 
- prověřit architektonické a urbanistické působení staveb a 

ploch ve vztahu k okolní zástavbě a volné krajině; 

- prověřit základní dopravní vztahy; 

- stanovit parcelaci, event. prověřit umístění jednotlivých staveb; 

- stanovit optimální velikost parcel; 

- řešit systémy technické infrastruktury; 

72 X2 
Plochy smíšené obytné – venkovské 

(SV) 

X3 
Plochy smíšené obytné – venkovské 

(SV) 



 

 

X4 
Plochy smíšené obytné – venkovské 

(SV) 

- vymezit plochy veřejných prostranství a plochy zeleně. 

X5 
Plochy smíšené obytné – venkovské 

(SV) 

X6 
Plochy smíšené obytné – venkovské 

(SV) 

X7 
Plochy smíšené obytné – venkovské 

(SV) 

- prověřit architektonické a urbanistické působení staveb a 
ploch ve vztahu k okolní zástavbě a volné krajině; 

- prověřit základní dopravní vztahy; 

- stanovit parcelaci, event. prověřit umístění jednotlivých staveb; 

- stanovit optimální velikost parcel; 

- řešit systémy technické infrastruktury; 

72 

Lhůta pro pořízení územních studií se stanovuje na 6 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, 
jímž se územní plán vydává. Stanovená lhůta se vztahuje k datu splnění povinností stanovených stavebním 
zákonem – vložení dat o studiích do evidence územně plánovací činnosti. 

 
 

13  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
 

Územním plánem není stanoveno pořadí změn v území (etapizace). 
 
 

14 12 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 
Textová část územního plánu obsahuje 13 listů. 

Grafická část územního plánu obsahuje 3 výkresy  – výkres základního členění území 
      – hlavní výkres 
      – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
 
 

PŘÍLOHA Č. 1 – VYMEZENÍ POJMŮ 
 
Doplňkové funkce – představují doplňkové využití území, nejsou v dané funkční ploše vyjmenovány, jsou 

samostatně nezobrazitelné, tvoří jejich doplněk, nejsou v rozporu s charakterem ploch a lze je povolit pouze 
tehdy, nenaruší-li svým působením hlavní využití plochy.  

Hlavní využití – je takové využití území, které v dané funkční ploše umožňuje umísťovat a povolovat stavby a 

zařízení a jejich změny, změny v užívání a rozhodovat o využití území, které v území nebo ploše převládají. 

Koeficient zastavěných ploch (KZP) – vyjadřuje poměr zastavěných ploch všech nadzemních částí staveb a 

všech zpevněných ploch k celkové výměře pozemku k celkové výměře stavebního pozemku. 

Maximální výšková hladina zástavby – je určena maximální výškou zástavby v metrech. Výška je měřená od 

nejnižší úrovně původního (rostlého) terénu navazujícího na objekt k nejvyššímu bodu hlavní hmoty stavby 
(nezohledňují se komíny, antény) 

Negativní vliv na okolí – představuje především z pohledu hygieny prostředí nepřijatelnou zátěž nad přípustnou 

mez stanovenou zvláštními právními předpisy, dopadající, či působící na okolní funkce, stavby a zařízení 
zejména produkcí hluku, produkci chemicky nebo biologicky závadných látek plynných, kapalných a tuhých bez 
zajištění jejich bezpečné a nezávadné likvidace, produkcí pachů a prachových částic, produkcí vibrací a jiných 
seismických vlivů, produkcí záření zdraví poškozující povahy.  

Nepřípustné využití – je takové využití území, které neodpovídá hlavnímu a přípustnému využití území 

stanovenému pro danou plochu s rozdílným způsobem využití a nelze jej v dané ploše umísťovat a povolovat. 

Přípustné využití – je takové využití území, které v dané funkční ploše umožňuje umísťovat a povolovat stavby a 

zařízení a jejich změny, změny v užívání a rozhodovat o využití území, které nejsou plošně a významově 
rozhodující, ale slouží k doplnění hlavního využití a k dosažení optimálního využití plochy s rozdílným způsobem 
využití. Současně mu rovněž odpovídají stavby nebo zařízení, které nemohou být v území či ploše umístěny 
samostatně, ale pouze jako součást nebo doplněk přípustného využití plochy, nebo jsou nezbytným vybavením 
pro obsluhu dané lokality. 

Zastavěná plocha – plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech 

nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů 
poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými 
vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových 
svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny 

 


