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I.1.a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

ÚP Čistá vymezuje v k.ú. Čistá u Litomyšle hranice ZÚ dle stavu ke dni 4.1.2018. 

ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP: 

I.2.a.  Výkres základního členění území      1 : 5 000, 

I.2.b. Hlavní výkres        1 : 5 000. 

 

I.1.b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY   
A ROZVOJE JEHO HODNOT 

ÚP stanovuje koncepci rozvoje území obce založenou na vyváženém rozvoji všech 
jejích částí v krajině zemědělské a lesozemědělské při respektování limitů využití území a při 
ochraně hodnot v území existujících. 

Pro zachování a rozvoj hodnot oblasti krajinného rázu 3. Východočeská tabule: 
Litomyšl – Polička a posilování ekologické stability území – tedy pro ochranu a rozvoj 
přírodních hodnot – ÚP stanovuje koncepci uspořádání krajiny spočívající v respektování 
vymezených stabilizovaných ploch v nezastavěném území včetně koncepce ÚSES. 

Pro zachování sídelní struktury obce, její urbanistické kompozice a  zkvalitňování 
podmínek pro životní prostředí a hospodářský rozvoj – tedy pro ochranu a rozvoj kulturních 
a civilizačních hodnot – ÚP stanovuje urbanistickou koncepci spočívající v respektování 
vymezených stabilizovaných ploch v ZÚ a v naplňování ploch přestavby a zastavitelných 
ploch uvnitř ZÚ nebo na něj převážně navazujících.  

Koncepci rozvoje území obce dotváří koncepce dopravní a technické infrastruktury, 
kterou ÚP rozvíjí s cílem uspokojení i nadmístních zájmů v území a zabezpečení 
udržitelného rozvoje. 

 

I.1.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ    

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE 

 Historicky vzniklá sídelní struktura území obce a její urbanistická kompozice je v ÚP 
zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi bydlení, rekreace, občanského vybavení, 
veřejných prostranství, výroby, dopravní a technické infrastruktury, a to jak v rámci 
samostatně vymezených ploch daného způsobu využití, tak v rámci ostatních ploch 
s rozdílným způsobem využití, ve kterých to připouštějí jejich podmínky využití. 

 

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

ÚP vymezuje zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), 
které doplňují ZÚ nebo na něj navazují. 

ÚP stabilizuje současné plochy smíšené obytné – venkovské (SV) a vymezuje 
zastavitelné plochy a plochy přestavby, které doplňují ZÚ nebo na něj navazují. 

ÚP stabilizuje současné plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)  
a vymezuje zastavitelné plochy pro RI, které doplňují ZÚ.  

ÚP stabilizuje současné plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV), 
komerční zařízení malá a střední (OM), tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a hřbitovy 
(OH). ÚP vymezuje zastavitelné plochy pro OS. 
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ÚP stabilizuje plochy veřejných prostranství vymezením samostatných ploch 
veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV). ÚP současně vymezuje zastavitelné plochy pro 
ZV. 

ÚP stabilizuje plochy zeleně v ZÚ vymezením samostatných ploch zeleně  
– přírodního charakteru (ZP).  

ÚP stabilizuje současné plochy výroby a skladování vymezením samostatných ploch 
zemědělské výroby (VZ) a ploch smíšených výrobních (VS). ÚP samostatně vymezuje 
zastavitelnou plochu pro VZ a plochu přestavby pro VS. 

Urbanistickou koncepci dotváří stabilizovaná dopravní infrastruktura – silniční (DS)  
a technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI). ÚP vymezuje zastavitelné plochy dopravní 
infrastruktury silniční a plochu koridoru silniční dopravy (DS), včetně ploch územních rezerv 
(DS) pro umístění dálnice D35 včetně souvisejících a vyvolaných staveb a zařízení. ÚP 
vymezuje zastavitelnou plochu (TI) pro umístění ČOV. 

Celkovou urbanistickou koncepci dotvářejí stabilizované plochy vodní  
a vodohospodářské (W), plochy zemědělské (NZ), plochy lesní (NL), plochy přírodní (NP), 
plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, vodohospodářské, ochranné a protierozní 
(NSpvo) a plochy smíšené nezastavěného území – sportovní (NSs).  

 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy a koridor s rozdílným způsobem využití: 

 

Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV):  Z1, Z2   

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV):     Z3 – Z9, Z11 – Z23 

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI):  Z24, Z25 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS): Z26 

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV):     Z27, Z28, Z30 –  

Z36, Z38 – Z40 

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ):     Z41  

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS):      Z42 – Z44   

Plochy dopravní infrastruktury – koridor silniční dopravy (DS):  Z29 

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI):   Z45 

 

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

ÚP vymezuje následující plochu přestavby s rozdílným způsobem využití: 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV):    P1 – P4 

Plochy smíšené výrobní (VS):        P5  

 

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy současné vzrostlé zeleně zastoupené 
v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití v ZÚ. Jeho rozvoj se připouští jak v ZÚ, 
tak ve vymezených plochách změn. Samostatně jsou vymezeny stabilizované plochy ZV  
a ZP a zastavitelné plochy pro ZV. 
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I.1.d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

 ÚP respektuje současné vedení silnic III. třídy (III/36020, III/36021 a III/36022)  
a vybraných místních komunikací po stabilizovaných plochách dopravní infrastruktury  
– silniční (DS), stejně jako současné vedení ostatních pozemních komunikací v rámci 
ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. ÚP 
připouští jejich rozvoj jak v rámci ZÚ a ploch změn, tak v případě potřeby v nezastavěném 
území. 

 ÚP vymezuje koridor silniční dopravy Z29 (DS), včetně koridorů územních rezerv 
(R1, R2) pro dálnici D35, plochy Z42 a Z43 (DS) pro komunikace zpřístupňující zastavitelné 
plochy a plochu Z44 (DS) pro propojující komunikaci ve směru na Janov. 

  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 ÚP respektuje systém zásobování pitnou vodou z vlastního vodovodu, který využívá 
vlastních vodních zdrojů. Vodní zdroje mají vydatnost s dostatečnou rezervou pro 
zastavitelné plochy.   

 ÚP připouští rozvoj současného systému v rámci ploch s rozdílným způsobem využití 
v souladu s podmínkami jejich využití s cílem zásobování většiny zájemců o napojení. 

 

ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

ÚP respektuje současný systém individuálního zneškodňování odpadních vod, 
protože v obci není vybudována kanalizace s centrální ČOV. Odpadní vody budou 
zneškodňovány i nadále individuálně do doby realizace kanalizačního systému.  

ÚP připouští realizaci kanalizačního systému zakončeného v centrální ČOV, pro 
kterou vymezuje plochu technické infrastruktury Z45 (TI) za podmínky odvádění vyčištěných 
odpadních vod do vhodného recipientu, a připouští umístění kanalizace v rámci ploch 
s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití s cílem napojení většiny 
zdrojů odpadních vod. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

 ÚP respektuje zásobování řešeného území elektrickou energií, které je realizováno 
v celém rozsahu systémem 35 kV z vedení VN 566 zajištěným z TR 110/35 kV Česká 
Třebová. ÚP připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití s cílem zásobování všech zájemců o napojení.      
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 
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TELEKOMUNIKACE 

ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 

 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 

  

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

 ÚP respektuje stabilizované plochy pro občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu 
(OV), tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a hřbitovy (OH). ÚP dále respektuje občanské 
vybavení, jež je součástí ostatních stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití.  

ÚP samostatně vymezuje zastavitelné plochy Z26 (OS). Další rozvoj občanského 
vybavení ÚP připouští v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami 
jejich využití. 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 ÚP respektuje stabilizované prostory přístupné každému bez omezení a sloužící 
obecnému užívání, samostatně vymezené jako veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV). ÚP 
dále respektuje veřejná prostranství, jež jsou součástí ostatních stabilizovaných ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

 ÚP samostatně vymezuje zastavitelné plochy Z27, Z28, Z30 až Z36, Z38, Z39 a Z40 
(ZV). Další rozvoj veřejných prostranství ÚP připouští v rámci ploch změn BV, SV, OS a DS. 

 

I.1.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, 
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED 
POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, 
CIVILNÍ OCHRANA A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRANA A BEZPEČNOST 
STÁTU 

 

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Historicky vzniklé uspořádání krajiny na území obce je v ÚP zachováno. 
V nezastavěném území ÚP připouští rozvoj především nelesní krajinnou zelení, případně 
jinými funkcemi dle § 18 odst. 5 STZ jako součást oblasti krajinného rázu 3 – Východočeská 
tabule: Litomyšl – Polička.  

Na území obce bude uspořádání krajiny rozvíjeno převážně jako krajina zemědělská, 
při západní a východní hranici jako krajina lesní. 

 

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN 
V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

ÚP v nezastavěném území vymezuje následující plochy s rozdílným způsobem 
využití, a to jak ploch stabilizovaných, tak ploch změn v krajině: 
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Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru.     
 
Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru.  
Plochy zemědělské (NZ) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru, které nejsou určeny pro jiný 
způsob využití.  

 
Plochy lesní (NL) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru, které nejsou určeny pro jiný 
způsob využití. 
 
Plochy přírodní (NP) 

 ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru. 
 
Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, vodohospodářské, ochranné a protierozní 
(NSpvo) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru. 
 
Plochy smíšené nezastavěného území – sportovní (NSs) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru. 
 

V této kapitole výše vymezené plochy budou využívány v souladu 
s podmínkami stanovenými v kapitole I.1.f) tohoto ÚP. 

 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

ÚP vymezuje prvky ÚSES – nadregionální biokoridor K 83, regionální biocentra 451 
Vysoký les, 447 Sněžník a 1740 Jalový potok, regionální biokoridory 864 Jalový potok  
– Nedošínský háj a 883 Vysoký les – Jalový potok, místní biocentra MC1 až MC 12 a místní 
biokoridory MK1 až MK17. Funkčnost části nadregionálního biokoridoru K83 a místních 
biokoridorů MK6, MK9 a MK10 je třeba zajistit, ostatní skladebné prvky jsou funkční. 

ÚP vymezuje ochrannou zónu K83 v šířce 2 km na obě strany od osy vymezeného 
prvku K83, vyjma ZÚ sídla Brlenka.  

Na plochách prvků ÚSES a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly 
vést k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení 
funkčnosti včetně zneprůchodnění nebo přerušení kontinuity ÚSES, vyloučit umísťování 
nových staveb v biocentrech, včetně neprůchodného oplocení nebo ohrazení, vyloučit 
umísťování nových staveb (kromě dopravní a technické infrastruktury) v biokoridorech. 
Dopravní a technická infrastruktura včetně její údržby a oprav se v plochách prvků ÚSES 
připouští. Při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin 
odpovídající stanovištním podmínkám, nepřípustná je výsadba rychle rostoucích dřevin pro 
energetické využití. 
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PROSTUPNOST KRAJINY 

Dopravní prostupnost 

Pro účel dopravní prostupnosti bude nadále využívána síť pozemních komunikací, 
která je akceptována jako samostatně vymezené plochy DS. ÚP připouští zvyšování 
prostupnosti krajiny dalším rozšiřováním a obnovou cestní sítě.  

ÚP připouští dotvoření současného systému nemotorové dopravy v rámci všech 
ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 
Biologická prostupnost 

Biologická prostupnost území je výrazně omezená. ÚP pro její zlepšování vymezuje 
prvky ÚSES s potřebou zajištění jejich plné funkčnosti a připouští doplňování krajinné zeleně 
a zlepšování migračních podmínek v tocích. 

 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

ÚP připouští opatření tohoto charakteru v celém území obce. 

 

OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

ÚP připouští opatření tohoto charakteru v celém území obce. 

 

REKREACE 

ÚP stabilizuje současné plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)  
a vymezuje zastavitelné plochy pro RI, které doplňují ZÚ.  

 

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

ÚP nevymezuje plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin.  

 

CIVILNÍ OCHRANA A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRANA A BEZPEČNOST 
STÁTU 

ÚP respektuje současný stabilizovaný systém civilní ochrany obyvatelstva  
a havarijního plánování, stejně jako zájmy obrany a bezpečnosti státu v oblasti dopravní 
a technické infrastruktury.  

 

 

I.1.f) 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 (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO 
UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ 
V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU  

ÚP respektuje současné členění území obce na stabilizované plochy s rozdílným 
způsobem využití pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením ploch změn 
(zastavitelných ploch a ploch přestavby). 
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ÚP vymezuje tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 
- plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV), 
- plochy smíšené obytné – venkovské (SV),  
- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI), 
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV), 
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední 

(OM), 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

(OS), 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH), 
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV), 
- plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP), 
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ), 
- plochy smíšené výrobní (VS), 
- plochy dopravní infrastruktury – silniční, koridor silniční dopravy 

(DS), 
- plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI), 
- plochy vodní a vodohospodářské (W), 
- plochy zemědělské (NZ), 
- plochy lesní (NL), 
- plochy přírodní (NP), 
- plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, 

vodohospodářské, ochranné a protierozní (NSpvo), 
- plochy smíšené nezastavěného území – sportovní (NSs). 

 
Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným 

způsobem využití se jedná o: 
- plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití), 

- plochy změn (návrhové – kde je navržena budoucí změna využití 
– Z = zastavitelná plocha, – P = plocha přestavby), 

- plochy územních rezerv (kde je navržena ochrana pro možný 
budoucí způsob využití – R). 

 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VČETNĚ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ  

V tomto ÚP se rozumí:  

hlavním využitím převažující účel využití plochy, tedy účel plošně zahrnující více než 50 % 
rozlohy vymezené plochy, jehož realizaci ÚP nepodmiňuje splněním specifické podmínky,  

přípustným využitím takový účel využití plochy, jehož realizaci ÚP nepodmiňuje splněním 
specifické podmínky,  

podmíněně přípustným využitím takový účel využití plochy, jehož realizaci ÚP podmiňuje 
splněním specifické podmínky,  

způsobem využití nesouvisejícím s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným 
využitím, takový účel využití, který není hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným 
využitím vyvolán nebo nepodmiňuje jeho realizaci nebo plnohodnotnou existenci (vyvolané 
jsou převážně přeložky inženýrských sítí, podmiňující jsou převážně nezbytná dopravní  
a technická infrastruktura), 

zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící 
souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami, 

zastavěnou plochou pozemku součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb, 
přičemž zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty 
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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, 

vedlejší stavbou stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním 
souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby 
hlavní, 

stabilizovaným (objektem) rodinný dům, bytový dům či jiná stavba, která byla zapsána do 
KN před datem vymezení hranice ZÚ tímto ÚP,  

rekreací – cestovním ruchem aktivní či pasivní trávení volného času směřující k obnově 
těla nebo mysli, pobyty turistů v území vyvolané jeho poznáváním nebo rekreací či prací 
v něm, včetně činností s nimi souvisejícími či jimi vyvolanými, 

službami (bez přívlastku „sociální“ či „zdravotní“) hospodářské činnosti uspokojující určitou 
individuální potřebu, hrazené ze soukromých zdrojů, jejichž výsledkem je užitečný efekt 
v případě služeb nevýrobního charakteru či výrobek v případě služeb výrobního charakteru,  

obchodním prodejem prodej zboží v maloobchodním zařízení zahrnujícím prodejní plochy 
zastřešené i nezastřešené, včetně souvisejících administrativních a technických provozů 
(kanceláře, šatny, sklady, komunikace apod.), 

spolkovou činností činnost spolků či sdružení, která je zaměřena pouze na členy spolku 
(sportovní kluby, myslivecká sdružení apod.), nebo na veřejně prospěšné cíle (např. sociální, 
vzdělávací nebo informační aktivity), popř. cíle smíšené, 

nemotorovou dopravou všechny druhy dopravy nevyužívající motorový pohon – tedy 
doprava pěší, cyklistická, lyžařská a hipodoprava, včetně bezmotorové dopravy vodní, 

drobným chovatelstvím a pěstitelstvím chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů  
a pěstování rostlin, které nejsou provozované jako podnikatelské činnosti a jejichž negativní 
vlivy neovlivní pozemky sousední,  

zelení sídelní zatravněné plochy, keře a stromy v ZÚ a zastavitelných plochách, kromě 
pozemků zemědělsky nebo lesnicky obhospodařovaných,  

zelení krajinnou zatravněné plochy, keře a stromy v nezastavěném území, kromě pozemků 
zemědělsky nebo lesnicky obhospodařovaných, 

zelení veřejnou zeleň sídelní na pozemcích přístupných veřejnosti, 

zelení ochrannou a izolační zeleň sídelní určená ke snížení či eliminaci negativních vlivů 
(hlučnost, prašnost, zápach) využití provozovaného na pozemku na využití provozované  
na pozemcích okolních; může plnit i funkci pohledové bariéry,    

podmínkami prostorového uspořádání 

  - výšková regulace zástavby = rozdíl nadmořských výšek nejvyššího bodu stavby  
a nejníže položeného místa průniku jejích konstrukcí úrovní rostlého (neupraveného) 
terénu udaný v m nebo vztah k výškové hladině okolní či stabilizované zástavby, 

  - rozmezí výměry = nejmenší a největší přípustná rozloha budoucího „zastavěného 
stavebního pozemku“,  

  - intenzita využití = největší přípustný podíl rozlohy budoucí „zastavěné plochy pozemku“ 
na rozloze budoucího „zastavěného stavebního pozemku“ či největší přípustný podíl 
součtu rozloh budoucí „zastavěné plochy pozemku“ na celkové rozloze vymezené plochy, 
udaný v %. 

 
Plochy v koridoru budou do doby vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, pro 

kterou je vymezen, využívány v souladu se stanoveným využitím stabilizovaných ploch 
v  koridoru vymezených se zákazem umisťovaní nových staveb a zařízení pro tato využití. 
Po vydání předmětného územního rozhodnutí bude plocha tvořená tímto rozhodnutím 
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vymezenými pozemky využívána v souladu s využitím stanoveným pro příslušný koridor  
a pomine zákaz umísťování nových staveb a zařízení. 

 
ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky: 
 
Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Hlavní využití: 
- bydlení v rodinných domech. 
Přípustné využití: 
- občanské vybavení (kromě obchodního prodeje o výměře nad 200 m2 a hřbitova),  
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití, 
- zemědělské využití. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, přípustným 

nebo podmíněně přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- výroba a skladování za podmínky, že se jejich provozováním a technickým 

zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení v jejich okolí a nesníží kvalita 
prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvýší 
dopravní zátěž v území, 

- v plochách sousedících s plochami DS chráněné venkovní prostory či chráněné 
venkovní nebo vnitřní prostory staveb za podmínky, že v nich bude prokázáno 
splnění hygienických limitů hluku z provozu na jmenovaných sousedících 
plochách.  

 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 
Hlavní využití: 
- bydlení v rodinných domech, 
- rodinná rekreace,  
- občanské vybavení (kromě obchodního prodeje o výměře nad 200 m2 a hřbitova). 
Přípustné využití: 
- bydlení v bytových domech, 
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň,  
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití, 
- zemědělské využití. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, přípustným 

nebo podmíněně přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- výroba a skladování za podmínky, že se jejich provozováním  

a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení v jejich okolí a nesníží 
kvalita prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou 
nezvýší dopravní zátěž v území,  

- v plochách sousedících s plochami DS chráněné venkovní prostory či chráněné 
venkovní nebo vnitřní prostory staveb za podmínky, že v nich bude prokázáno 
splnění hygienických limitů hluku z provozu na jmenovaných sousedících 
plochách.  
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Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 
Hlavní využití:   
- rodinná rekreace.  
Přípustné využití:  
- občanské vybavení (tělovýchova a sport), 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití, 
- zemědělské využití. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným 

využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 

 
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

Hlavní využití: 
- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, 

zdravotní služby, kultura, tělovýchova a sport, veřejná správa, ochrana 
obyvatelstva, věda a výzkum).  

Přípustné využití: 
- občanské vybavení (obchodní prodej o výměře do 200 m2, ubytování, stravování, 

služby), 
- bydlení, 
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným 

využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 
 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) 
Hlavní využití: 
- občanské vybavení související s motokrosem. 
Přípustné využití: 
- dopravní a technická infrastruktura. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným 

využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 

 
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

Hlavní využití: 
- občanské vybavení (tělovýchova a sport). 
Přípustné využití: 
- občanské vybavení (kultura, ochrana obyvatelstva, stravování, ubytování, služby), 
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava. 
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Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným 

využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 

 
Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) 

Hlavní využití: 
- občanské vybavení (veřejné pohřebiště). 
Přípustné využití: 
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň (veřejná zeleň), 
- technická infrastruktura. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným 

využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 

 
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

Hlavní využití:  
- sídelní zeleň (veřejná zeleň). 
Přípustné využití: 
- občanské vybavení (tělovýchova a sport), 
- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo  přípustným 

využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 
 

Plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP) 
Hlavní využití:  
- sídelní zeleň (přírodní). 
Přípustné využití: 
- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití, 
- ÚSES. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo  přípustným 

využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 

 
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) 

Hlavní využití:   
- zemědělská výroba a skladování pro zemědělství, v ploše Z41 pouze 

chovatelství. 
Přípustné využití: 
- občanské vybavení (stravování, služby, věda a výzkum), v ploše Z41 pouze 

veřejná infrastruktura, 
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- výroba a skladování, 
- ve stabilizovaném areálu u Hájeckého potoka agroturistika, včetně ubytování, 

rekreační jezdectví s ustájením a péčí o koně, 
- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- vodohospodářské využití, 
- zemědělské využití. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, přípustným 

nebo podmíněně přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- výroba a skladování v ploše Z41 za podmínky, že hluková zátěž z ní nebude vně 

její hranice překračovat limity hluku přípustné pro obytnou zástavbu, 
- bydlení za podmínky prokázání kvality prostředí umožňující tento způsob využití, 
- záměry umísťované v ploše Z41 a stabilizovaném areálu VZ U kravína nebudou 

naplňovat přílohu č. 1 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, v žádné z uvedených kategorií, 
nebudou tudíž předmětem posuzování vlivů na životní prostředí.  
 

 
Plochy smíšené výrobní (VS) 

Hlavní využití: 
- výroba a skladování, kromě výroby, skladování a dalšího zpracování 

petrochemických produktů, 
- občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, služby, ochrana obyvatelstva, 

věda a výzkum). 
Přípustné využití: 
- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- vodohospodářské využití. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním  nebo přípustným 

využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- záměry umísťované v ploše P5 nebudou naplňovat přílohu č. 1 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, v žádné z uvedených kategorií, nebudou tudíž předmětem 
posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční, koridor silniční dopravy (DS)  

Hlavní využití:  
- silniční doprava. 
Přípustné využití:  
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným 

využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 
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Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI) 
Hlavní využití:  
- technická infrastruktura. 
Přípustné využití: 
- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným 

využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- hlavní a přípustné využití v ploše Z45 za podmínky, že hluk z činnosti na této 

ploše nepřesáhne její hranice.  
 

Plochy vodní a vodohospodářské (W)  
Hlavní využití:  
- vodohospodářské využití. 
Přípustné využití: 
- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- zemědělské využití, 
- ÚSES. 
Nepřípustné využití: 
-  stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním  nebo přípustným 

využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 
 

Plochy zemědělské (NZ) 
Hlavní využití: 
- zemědělské využití. 
Přípustné využití: 
- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití,  
- ÚSES. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným 

využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 

 
Plochy lesní (NL) 

Hlavní využití: 
- plnění funkcí lesa. 
Přípustné využití: 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití,  
- ÚSES. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným 

využitím. 
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Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 

 
Plochy přírodní (NP) 

Hlavní využití: 
- přírodní a přírodně blízké ekosystémy biocenter. 
Přípustné využití: 
- zemědělské využití, 
- plnění funkcí lesa, 
- vodohospodářské využití.  
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným 

využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 

 
Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, vodohospodářské, ochranné 
a protierozní (NSpvo) 

Hlavní využití: 
-     ÚSES, 
- krajinná zeleň, 
- vodohospodářské využití. 
Přípustné využití: 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- hospodaření v lesích, obecné užívání lesa. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, přípustným 

nebo podmíněně přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 

 
Plochy smíšené nezastavěného území – sportovní (NSs) 

Hlavní využití:   
- motokros. 
Přípustné využití:  
- krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava. 
Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným 

využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno.  
 

Stanovení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

ÚP plochy tohoto charakteru nestanovuje. 

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

Na podporu stanovené urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny  
a pro podporu ochrany a rozvoje hodnot území ÚP stanovuje tyto podmínky prostorového 
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uspořádání ploch (pro plochy OV, OM, OS, OH, ZP, DS, TI, W, NL, NZ, NSpvo, NSs  
se nestanovují): 

BV   -      intenzita využití – max. 40 % 

SV   -      intenzita využití – max. 40 % 

RI             -      intenzita využití – max. 30 % 

ZV            -      intenzita využití – max. 10 % 

VZ            -    výšková regulace zástavby – obecně není stanovena, pouze v ploše Z41  
                  do 5 m výšky a 1. PP do 3 m hloubky 

                       -  rozmezí výměry – obecně není stanoveno, pouze v ploše Z41 1. NP  
                             do 16 m2  

VS  -      intenzita využití – max. 70 % 

a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- do přípravy realizace jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do sídel a krajiny 
(jednotlivé záměry budou respektovat krajinný ráz – charakter a strukturu zástavby 
především v hmotě staveb a použitém tvarosloví, výška budov nepřesáhne výšku 
okolní zástavby, harmonické měřítko, výhledy a průhledy) a navrhnout ozelenění, 

- rekreační objekty musí respektovat krajinný ráz, nepřípustné je umísťování 
mobilheimů a stavebních buněk, pokud by měly sloužit jako rekreační objekty či 
sklady a svým vzhledem výrazně vybočovaly z charakteru okolní zástavby, 

- vedení technické infrastruktury umísťovat přednostně pod zem, 

- v ZÚ a v zastavitelných plochách na střechách budov připustit umísťování systémů 
využívajících sluneční energii, 

- v nezastavěném území nepřipustit umísťování staveb větrných elektráren, systémů 
využívajících sluneční energii a staveb a zařízení pro reklamu, 

- zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně. 

 

 

I.1.g) 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 

ÚP vymezuje veřejně prospěšnou stavbu 

VD1 – dopravní infrastruktura – dálnice II. třídy včetně souvisejících a vyvolaných staveb  
a zařízení (Z29) v k.ú. Čistá u Litomyšle, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit. 

ÚP vymezuje veřejně prospěšné opatření 

VU1 – územní systém ekologické stability nadregionální biokoridor (K83) v k.ú. Čistá  
u Litomyšle, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.  

ÚP nevymezuje stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy 
pro asanaci tohoto charakteru.  
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I.1.h) 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 § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

ÚP nevymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství tohoto charakteru.  
 
 

I.1.i) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 
6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

ÚP nestanovuje kompenzační opatření.  
 

 

I.1.j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

ÚP vymezuje koridor územní rezervy pro stanovené možné budoucí využití:  

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS):    R1, R2. 

ÚP stanovuje tyto podmínky pro prověření jejich budoucího využití: 
- prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch tohoto charakteru, 
- prokázání vhodnosti geologických a hydrologických podmínek území, 
- prokázání možnosti koordinace s plochami jiných způsobů využití v okolí, 
- koordinace s limity využití území a jeho hodnotami. 

 
 

I.1.k) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

 
Textová část ÚP má celkem 10 listů oboustranně tištěného textu.   
 

Grafická část ÚP obsahuje 3 výkresy: 

I.2.a.  Výkres základního členění území     1 : 5 000, 
I.2.b.   Hlavní výkres    1 : 5 000, 
I.2.c.  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací            1 : 10 000. 
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II.1.a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (ZPRACOVÁNO 
POŘIZOVATELEM) 

Zastupitelstvo obce Čistá rozhodlo na svém, zasedání dne 7.9.2015 usnesením 
č. 9/8/15 o pořízení územního plánu obce Čistá a jako osoba, která bude spolupracovat 
s pořizovatelem, byl podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
určen zastupitel pan Bohumil Pavliš. 

Pořizovatelem územního plánu obce Čistá je odbor výstavby a územního plánování 
Městského úřadu Litomyšl, a to ve smyslu § 6 odst. 1 stavebního zákona. 

Návrh zadání územního plánu obce Čistá byl zpracován v souladu s § 47 odst. 1 
stavebního zákona a v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů a projednán dle § 47 odst. 2 stavebního zákona. 
Návrh zadání byl vyvěšen na úřední desce obce a pořizovatele od 18.11.2015 do 
18.12.2015. Zadání územního plánu obce Čistá bylo dle § 47 odst. 5 stavebního zákona 
schváleno zastupitelstvem obce dne 6.1.2016 usnesením č. 1/12/2016. 

Oznámením ze dne 1.2.2017 bylo oznámeno místo a doba konání společného 
jednání o územním plánu obce Čistá a návrh byl připraven k nahlédnutí. Společné jednání se 
uskutečnilo dne 1.3.2017. Po obdržení stanovisek dotčených orgánů a připomínek byl návrh 
vyhodnocen a dne 16.11.2017 vydal krajský úřad své stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona. Následně byl návrh územního plánu obce Čistá upraven. 

Oznámením ze dne 3.5.2018 bylo oznámeno místo a doba konání veřejného 
projednání územního plánu obce Čistá a návrh byl připraven k veřejnému nahlédnutí od 
9.5.2018 do 2.7.2018. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 25.6.2018 v Kulturním domě, 
Čistá 422. Po obdržení stanovisek dotčených orgánů a připomínek byl návrh vyhodnocen. 
Následně byl návrh územního plánu obce Čistá upraven. 

Oznámením ze dne 6.1.2020 bylo oznámeno místo a doba konání veřejného 
projednání územního plánu Čistá a návrh byl připraven k veřejnému nahlédnutí od 8.1.2020 
do 26.2.2020. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 26.2.2020 v Kulturním domě, Čistá 
422. Stanoviska, námitky a připomínky uplatněné při veřejném projednání byly vyhodnoceny, 
a protože nebylo nutné návrh upravovat, zaslal pořizovatel dne 12.3.2020 projektantovi 
pokyny pro doplnění před vydáním a následně předložil zastupitelstvu návrh na vydání 
územního plánu Čistá. 

Pořizovatel vyhodnotil soulad návrhu územního plánu takto: 
a) územní plán je v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, 
b) územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území, 
c) územní plán je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů, 
d) územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů. 

Podrobněji je přezkoumání souladu a vyhodnocení uvedeno v následujícím textu. 
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II.1.b) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

 
POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY  

Z celostátního nástroje územního plánování – PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 
a 3, vyplývají pro pořízení ÚP Čistá obecné požadavky spočívající v naplňování priorit 
územního plánování a konkrétní požadavky vyplývající ze zařazení území do rozvojové osy 
OS8 Hradec Králové/Pardubice – Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Přerov. 
Řešené území obce je dotčeno koridorem dopravní infrastruktury R35a Sedlice – Vysoké 
Mýto – Moravská Třebová – Mohelnice. 

 Z republikových priorit územního plánovaní pro zajištění udržitelného rozvoje území 
se v území obce uplatňují tyto relevantní priority (s popisem způsobu přispění ÚP k jejich 
naplňování): 

(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. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku 
nedostatku lidských zásahů.  

Všechny hodnoty území jsou respektovány. Vymezením ploch změn a stanovením 
podmínek využití a prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu jsou 
rozvíjeny a posilovány.  
 
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí 
krajiny. 

Stabilizací příslušných typů ploch a stanovením podmínek jejich využití ÚP přispívá 
k rozvoji primárního sektoru. 
 
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve 
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je 
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením  
a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Na základě veřejně projednaného schváleného Zadání je ÚP řešen komplexně 
a v souladu se STZ bude projednáván s veřejností. 
 
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost.  

ÚP stabilizuje historicky utvářenou sídelní strukturu obce a vymezením ploch změn 
vytváří předpoklady pro posílení partnerství s okolními obcemi. 

 
 (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 sanací území) a zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 



Územní plán Čistá – Odůvodnění 

24 

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. 

ÚP urbanistickou koncepcí navazuje na dosavadní účelné využívání území 
a zastavitelné plochy vymezuje převážně v přímé vazbě na ZÚ. 
 
(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 krajiny 
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.  

Pro rozvojové záměry tohoto charakteru ÚP vymezuje koridory v souladu se ZÚR Pk 
při respektování ostatních veřejných zájmů v území, všechny limity využití území jsou 
respektovány. Koncepce ÚSES je upřesněna a podmínky ochrany krajinného rázu jsou 
stanoveny. 
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Stanovením podmínek využití ploch v nezastavěném území a vymezením ÚSES 
přispívá ÚP k zachování a rozvoji migrační prostupnosti území.  

 
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot 
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, 
lyžařská, hipo).  

ÚP umožňuje rozvoj a využití předpokladů území pro cestovní ruch a propojení 
atraktivních míst stanovením podmínek využití ploch nevylučujících realizaci staveb, zařízení 
a opatření dle § 18 odst. 5 STZ. 
 
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování 
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. 
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční 
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, 
silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro 
dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na 
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci 
těchto účinků).  

Současnou dopravní a technickou infrastrukturu ÚP respektuje a vymezuje koridory 
dopravní infrastruktury – silniční a technické infrastruktury – inženýrských sítí v souladu se 
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ZÚR Pk. Prostupnost území dále ÚP zvyšuje na základě stanovených podmínek využití 
území a ve smyslu § 18 odst. 5 STZ nevylučuje umisťování dopravní ani technické 
infrastruktury v nezastavěném území. 
 
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných 
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy 
k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet 
podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem 
zmírňování účinků povodní. 

ÚP připouští umisťování protierozních a protipovodňových opatření v celém území. 
Stanovená intenzita využití budoucích zastavěných stavebních pozemků umožňuje 
vsakování dešťových vod přímo v ZÚ a v zastavitelných plochách. 
 
(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.  
 ÚP respektuje stanovené záplavové území a vymezuje v něm pouze zastavitelné 
plochy, které již byly odsouhlaseny k navrženým příslušným DO v rámci procesu pořízení 
předchozí ÚPD. Podmínky pro využití těchto ploch, resp. umísťování staveb v nich, 
vyplývající z obecně platné právní úpravy nejsou vymezením těchto ploch nikterak omezeny. 
Podrobněji viz. kap. II. 1. i.) – část Ochrana před povodněmi.  
 
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti.  

ÚP respektuje současnou technickou infrastrukturu a připouští její rozvoj v souladu 
s příslušnými oborovými koncepcemi. Pro zneškodňování odpadních vod ÚP vytváří územní 
podmínky pro samostatné alternativní řešení pro území obce. 
 
 (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 
energiemi.  

ÚP nevymezuje zastavitelné plochy pro umístění technologií využívajících 
obnovitelných zdrojů k výrobě elektrické energie, ale připouští jejich umisťování (systémů 
využívajících sluneční energii) na střechách budov.  
 

Z ostatních částí PÚR ČR vyplývají tyto požadavky: 

 (59) OS8 Rozvojová osa Hradec Králové/Pardubice–Moravská Třebová–Mohelnice 
–Olomouc–Přerov  
 
 (39) Úkoly pro územní plánování:  

a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat  
v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti 
s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech  
a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního  
a republikového významu s požadavky na změny v území, a tím přispívat  
k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.  
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Naplnění v ÚP: 

 ÚP vymezuje zastavitelné plochy pro SV, ve kterých připouští rozvoj občanského 
vybavení a plochu přestavby pro VS, určenou pro rozvoj hospodářského potenciálu. 

 
(104) R35a  
Vymezení: Úsek Sedlice (Hradec Králové)–Vysoké Mýto–Moravská Třebová–Mohelnice 
(E442). 
 

(80) Úkoly územního plánování:  
b) příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch  

v navazující územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro 
umístění záměru nebo územní rezervou8,  

c) příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace  
v souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o změnách v území.  

 
8 Viz § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění   

Naplnění v ÚP: 

 ÚP vymezuje koridor Z29 (DS) pro umístění stavby dálnice D35 včetně souvisejících 
a vyvolaných staveb a zařízení. Podrobněji viz kap. II. 1. i) – část Silniční doprava. 

 

Závěr: ÚP je v souladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3. 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE 

Území obce Čistá je součástí území řešeného v  ZÚR Pk, ve znění Aktualizace č. 2, 
která byla vydána zastupitelstvem Pardubického kraje dne 18.6.2019 a nabyla účinnosti dne 
5.7.2019.    

Z krajských priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území se  
v území obce uplatňují tyto relevantní priority (s popisem způsobu přispění ÚP k jejich 
naplňování):  

(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 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. 

Koncepce ÚP zachovává postavení obce v rámci Pardubického kraje a vytváří podmínky 
pro vyvážený rozvoj vymezením zastavitelných ploch pro hospodářský rozvoj a udržení 
sociální soudržnosti obyvatel při respektování hodnot ŽP. 

(02)  Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů 
stanovených v Politice územního rozvoje z roku 2008 (PÚR ČR 2008) a pro realizaci 
významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření 
stanovených v Programu rozvoje Pardubického kraje (aktualizace 2011).  

 Pro mezinárodně a republikově významný záměr D35 vymezuje ÚP koridor a plochy 
územních rezerv dopravní infrastruktury silniční. Významné krajské záměry nejsou do území 
obce situovány. 

(03)  Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se 
soustředěnou podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České 
republiky, kterými jsou na území Pardubického kraje:  

II. hospodářsky slabé regiony: území okresu Svitavy;  
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Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické 
infrastruktury.  

 ÚP stabilizuje plochy VZ a vymezuje zastavitelné plochy VS a OM a plochy přestavby 
VS, které lze napojit na dostatečnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

(05)  Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení 
dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:  

a)  páteřní trasy R35 v koridoru Opatovice nad Labem – Dašice – Vysoké Mýto  
– Litomyšl – Dětřichov u Moravské Třebové (- Mohelnice);  

 ÚP vymezuje pro umístění záměru D01 (VPS dle ZÚR Pk) koridor a plochy 

územních rezerv dopravní infrastruktury – silniční.  

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

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

b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;  
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské 

i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty 
nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny;  

d)  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.  

ÚP vytváří podmínky pro udržení a rozvoj péče o přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty, a to zejména: 

a) respektováním přírodních hodnot, míst s vysokou biologickou hodnotou 
a podporou ekologicko – stabilizačních funkcí krajiny; 

b) respektováním a ochranou pozitivních znaků krajinného rázu (pohledové 
horizonty, uspořádání ploch  PUPFL a ZPF); 

c) zachováním prostorového a architektonického výrazu ZÚ s respektováním 
cenných staveb; 

d) nezvyšováním zdravotních rizik pro obyvatele  tím, že nenavrhuje plochy, jejichž 
využitím by ke zvýšení těchto rizik docházelo. 

 
Ostatní priority nejsou pro území obce považovány za relevantní.  
 
Z ostatních částí ZÚR Pk vyplývají tyto požadavky:  

 
4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH 
A KORIDORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU  

4.1. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY 

4.1.1. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO 
VÝZNAMU 

4.1.1.1. Silniční doprava  

(73)  ZÚR zpřesňují na území Pardubického kraje dopravní koridor republikového významu 
R35 Opatovice n. L. – Vysoké Mýto – Opatovec – Dětřichov u M. Třebové  
(- Mohelnice) a navrhují koridor pro umístění stavby D01 od MÚK Opatovice n. L. po 
hranice s Olomouckým krajem. Na této trase navrhují MÚK, a to v prostorech: Rokytno, 
D. Ředice/Časy, Dašice, Ostrov, Vysoké Mýto-sever, Vysoké Mýto-jih, Řídký, Litomyšl 
-sever, Litomyšl-východ, Svitavy-západ, Svitavy-sever, Moravská Třebová 
-sever/Mladějov a Dětřichov. 
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(82)  a) ZÚR vymezují koridory pro dopravní stavby v níže uvedených šířkách:  

- pro rychlostní silnice koridor v šířce 600 m  

b) 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. 

Naplnění v ÚP: 

 viz (80) PÚR ČR a viz (05) ZÚR Pk výše. 

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

a) koordinovat vymezení ploch pro umístění protipovodňových opatření s územními 
plány dotčených obcí; 

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

Naplnění v ÚP: 

 - viz (26) PÚR ČR 

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

(110) ZÚR vymezují na nadregionální úrovni:  

b)   osy nadregionálních biokoridorů, jejichž funkčnost je nutno zajistit 

K 83 U 10, K82 - K127 v šířce minimálně 40 m  

c) ochranné zóny nadregionálních biokoridorů v rozsahu 2 km od osy 
nadregionálního biokoridoru na obě strany1; účelem vymezení ochranné zóny je 
podpora koridorového efektu, což znamená, že všechny prvky regionálních i místních 
ÚSES, významné krajinné prvky a společenstva s vyšším stupněm ekologické 
stability (4, 5) jsou chápány jako součásti nadregionálního biokoridoru. 

1 Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí. MMR ČR a ÚÚR, 1998   

(111) ZÚR vymezují na regionální úrovni: 

a)  funkční regionální biocentra 

 

   447 (Sněžník)  

   451 Vysoký les  

1740 Jalový potok 

 

c)  funkční regionální biokoridory  

RK  883 Vysoký les – Jalový potok  
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d)  regionální biokoridory, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit  

RK  864 Jalový potok – Nedošínský háj (U 46) 

 

(113) ZÚR Pk stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů 
v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací 
tak, aby byly dodrženy nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich 
funkčnost; 

b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních 
geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly 
dodrženy prostorové parametry biokoridorů.  

Naplnění v ÚP: 
 ÚP zpřesňuje ÚSES v celém území při respektování odst. (112) ZÚR Pk a v souladu 
s metodikou ÚSES odst. (113) ZÚR Pk. Všechny prvky jsou funkční, kromě krátkého úseku 
K83, jehož funkčnost je nutno zajistit právě v místě křížení s koridorem pro D35. Vymezuje 
rovněž hranici podpůrného pásma nadregionálního biokoridoru K83. 

 
 

5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE 
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ  

5.1. PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ KRAJE  

(115)  Přírodními hodnotami kraje se rozumí: 

      g) významné krajinné prvky; 

      h) skladebné části ÚSES. 

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

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

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

q) chránit říční nivy (zejména na Labi, 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).  

Naplnění v ÚP: 
 ÚP stanovuje podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání 
přispívající k ochraně přírodních hodnot, koridor DS vymezuje mimo dosah chráněných 
území přírody – viz kap. II.1.i). Údolní nivu Loučné respektuje v souladu s předchozí ÚPD 
obce. 
 

 (118)  ZÚR Pk stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování 
o změnách v souvislosti s ochranou a rozvojem kulturních hodnot:  

a)  respektovat kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví.  

Naplnění v ÚP: 

 ÚP uvedené hodnoty území plně respektuje. 
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6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY   

(122)  ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území  
a rozhodování o nich:  

a) vytvářet podmínky pro ochranu všech přírodních zdrojů a pro jejich šetrné 
využívání;  

b) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména 
strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní 
charakteristiky krajinného rázu;  

c) rozvíjet retenční schopnost krajiny;  

d) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky 
jejich ochrany;  

e) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk  
a přestavbových území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině;  

f) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět 
rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit;  

g) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je 
hmotově a tvarově vhodnými stavbami;  

h) při navrhování rozvojových území, jejichž využití umožní umisťování staveb, které 
mohou díky své výšce nebo svým plošným parametrům narušit krajinný ráz, 
vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat.  

6.2. KRAJINA LESNÍ 

(127)  ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a)  lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesů a eliminovat 
tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, zejména 
velkoplošnou holosečí a výsadbou jehličnatých monokultur;  

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře 
při zohlednění hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na úkor 
ploch lesa pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;  

c) zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných nezbytných a zvlášť odůvodněných 
případech;  

d) eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných 
staveb zejména vertikálních a liniových.  

6.5. KRAJINA ZEMĚDĚLSKÁ 

(133)  ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu;  

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné míře 
při zohlednění krajinných hodnot území;  

 c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně 
podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.);  

d) zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě.  

Naplnění v ÚP: 
 ÚP respektuje charakteristiky oblasti krajinného rázu 3. Východočeská tabule: 
Litomyšl – Polička s cílovými charakteristikami krajin lesní a zemědělské, stejně jako 
stanovené obecné zásady – viz kap. II.1.i). 
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7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ, STAVEB 
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU 
A ASANAČNÍCH ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

7.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY V OBLASTI DOPRAVY  

(142) ZÚR vymezují koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb v oblasti 
dopravy: 

Číslo VPO VPS 
 

ORP Dotčená 
obec 

Dotčené 
katastrální 
území 

silniční infrastruktura 
D01  rychlostní silnice R35 se všemi 

jejími objekty a souvisejícími 
stavbami včetně 
mimoúrovňových křižovatek s 
napojením na stávající silniční 
síť – Opatovice nad Labem – 
hranice kraje  

Litomyšl 

 
Čistá  Čistá  

u Litomyšle  

 

7.6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

(147)  ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter 
 a biokoridorů ÚSES, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit: 

Číslo VPO NKOD VPO ORP Dotčená 
obec 

Dotčené 
katastrální 
území 

Nadregionální biokoridory 
U10 K 83 K82 - K127 Litomyšl 

 
Čistá Čistá  

u Litomyšle  

Regionální biokoridory 

U46 RBK 864  Jalový potok- 
Nedošínský 
háj 

Litomyšl 

 
Čistá Čistá  

u Litomyšle  

 
Naplnění v ÚP: 
 ÚP vymezuje D01 jako VPS VD1 a část (nefunkční) U10 jako VPO VU1. RBK 864 je 
zpřesněn jako funkční a není tedy třeba jej pro zajištění funkčnosti vymezovat jako VPO. 
 
 
8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ  

8.1. POŽADAVKY NA KOORDINACI PLOCH A KORIDORŮ VPS A VPO  

 

(149)  ZÚR stanovují následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti 
dotčených obcí při zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění 
staveb. Koordinace ploch a koridorů VPS a VPO vymezených ZÚR budou probíhat  
v území dále uvedených ORP a obcí: 
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ORP OBEC VPS VPO 
doprava ÚSES protipovodňová 

opatření 
Litomyšl 

 
Čistá D01 U10, U46  

 
Naplnění v ÚP: 
 viz Naplnění v ÚP výše 

 

Závěr: ÚP je v souladu se ZÚR Pk, ve znění Aktualizace č. 2. 

 

 

II.1.c) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Území obce Čistá je součástí správního území Pardubického kraje a spadá do území 
SO ORP Litomyšl. Sousedí s obcemi Benátky, Janov (ORP Litomyšl), Mikuleč, Kukle (ORP 
Svitavy), Trstěnice a Litomyšl (ORP Litomyšl).  

Přeshraniční hodnoty území a limity jeho využití 

Řešené území se nachází v povodí řeky Loučná, která je významným vodním tokem. 
Celé řešené území leží v CHOPAV Východočeská křída, jejíž ochranné podmínky ÚP 
respektuje. Střední část ZÚ (v celé délce) se nalézá v záplavovém území Q100 a aktivní 
zóně záplavového území. V severozápadní části řešeného území při toku Loučné a Jalového 
potoka se nalézá OP vodního zdroje II. stupně.  

V oblasti zásobování pitnou vodou se v řešeném území nalézá vodní zdroj pro  
skupinový vodovod Litomyšl, avšak tento systém nezásobuje řešené území, byl by využíván 
pouze za nouzové situace. 

V řešeném území se nachází významné krajinné prvky ze zákona – Jalový potok, 
Loučná a Hájecký potok. Východní část řešeného území se nalézá v migračně významném 
území, kde prochází i dálkový migrační koridor. 

Všechny tyto limity jsou v ÚP respektovány. 

 Z hlediska širších dopravních vztahů je obec napojena na okolní obce silnicemi III. 
třídy III/36020, III/36021 a III/36022. Silnice III/36022 se napojuje na silnici I/35, která je 
významným dopravním tahem Svitavy – Lanškroun. Silnice II. třídy tvoří dopravní systém  
propojující okolní obce s řešeným územím, včetně napojení na silniční síť vyšší třídy. Tento 
dopravní systém je v ÚP respektován, stabilizován a doplněn koridorem dálnice II. třídy Z29 
(DS). Ostatní druhy dopravy, vyjma nemotorové, se v širším území neuplatňují. Celé řešené 
území se nalézá v OP letištního radiolokačních prostředku. Uvedené limity využití území  
a jejich OP jsou v ÚP respektována.     

 V oblasti zásobování elektrickou energií spadá řešené území do systému 35 kV 
zásobovaného z nadzemních vedení 35 kV (VN 920, VN 881 a VN 821) s provozním 
napojením na TR 110/35 kV Česká Třebová. Tento systém zásobování elektrickou energií 
včetně OP je respektován.  

Severní a severovýchodní částí řešeného území prochází VTL plynovod Litomyšl 
– Polička, STL plynovod obcí Benátky a Trstěnice je napojen na plynovodní systém Čisté, 
kde se nachází VTL/STL regulační stanice. Celý systém je respektován, včetně OP 
a BP. 
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Řešeným územím prochází významné radioreléové trasy spojující komunikační body 
Pohodlí – Česká Třebová, Pohodlí – Gajer.  ÚP tento systém respektuje.  

Přeshraniční záměry 

Sousední obec Označení 
záměru v ÚP 
Čistá 

Zdroj informací o záměru (kromě předchozí ÚPD 
Čistá) a koordinace s ÚPD sousedních obcí 

Benátky MC1 ÚP Čistá vymezil místní biocentrum MC1 v návaznosti 
na LBC V Benátkách v ÚP Benátky. 

MK6 ÚP Čistá vymezil místní biokoridor MK6 v návaznosti 
na LBK3 v ÚP Benátky. 

MK15 ÚP Čistá vymezil místní biokoridor MK15 v návaznosti 
na LBK5 v ÚP Benátky. 

MK9 ÚP Čistá vymezil místní biokoridor MK9 v návaznosti 
na LBK4 v ÚP Benátky. 

Janov MK8 ÚP Čistá vymezil místní biokoridor MK8 v návaznosti 
na LBC 11 Mastné krámy v ÚP Janov. 

MK11 ÚP Čistá vymezil místní biokoridor MK11 v návaznosti 
na LBK10 - hranice k.ú. v ÚP Janov. 

K83 ÚP Čistá zpřesnil nadregionální biokoridor K83 ze 
ZÚR Pk v návaznosti na ÚP Janov.  

Z29 (DS) ÚP Čistá zpřesnil vedení koridoru dopravní infra- 
struktury D01 ze ZÚR Pk v návaznosti na ÚP Janov 
(Z82 a Z83). 

R1 (DS) ÚP Čistá zpřesnil vedení koridoru dopravní infra- 
struktury D01 ze ZÚR Pk dle DÚR poskytnuté ŘSD 
ČR. ÚP Janov je třeba upravit a navázat na toto 
zpřesnění. 

R2  (DS) ÚP Čistá zpřesnil vedení koridoru dopravní infra- 
struktury D01 ze ZÚR Pk  dle DÚR poskytnuté ŘSD 
ČR. ÚP Janov je třeba upravit a navázat na toto 
zpřesnění. 

Mikuleč MK12 ÚP Čistá vymezil místní biokoridor MK12  v návaznosti 
na LBK 2b Mikulečský potok v ÚP Mikuleč. 

Trstěnice K83 ÚP Čistá zpřesnil nadregionální biokoridor K83 ze 
ZÚR Pk v návaznosti na ÚP Trstěnice. 

447 Sněžník ÚP Čistá zpřesnil regionální biocentrum 477 Sněžník 
ze ZÚR Pk v návaznosti na ÚP Trstěnice. 

MK17 ÚP Čistá vymezil místní biokoridor MK17  v návaznosti 
na LBK 8 v ÚP Trstěnice. 

MC5  ÚP Čistá vymezil místní biocentrum MC5  v návaznosti 
na LBK 8 v ÚP Trstěnice. 

MK16 ÚP Čistá vymezil místní biokoridor MK16  v návaznosti 
na LBK 5 v ÚP Trstěnice. 

MK5 ÚP Čistá vymezil místní biokoridor MK16  v návaznosti 
na LBK 1 v ÚP Trstěnice. 

451 Vysoký les ÚP Čistá zpřesnil regionální biocentrum 451 Vysoký 
les ze ZÚR Pk v návaznosti na ÚP Trstěnice. 

Litomyšl 451 Vysoký les ÚP Čistá zpřesnil regionální biocentrum 451 Vysoký 
les ze ZÚR Pk, návaznost je nutné zajistit ve změně 
ÚP Litomyšl. 

MK14 ÚP Čistá vymezil místní biokoridor MK14  v návaznosti 
na LBK  v ÚP Trstěnice. 

1740 Jalový ÚP Čistá zpřesnil regionální biocentrum 1740 Jalový 
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potok potok ze ZÚR Pk, návaznost je nutné zajistit ve změně 
ÚP Litomyšl. 

864 Jalový 
potok – 
Nedošínský háj 

ÚP Čistá zpřesnil regionální biokoridor 864 Jalový 
potok – Nedošínský háj ze ZÚR Pk v návaznosti na 
Jalový potok – Nedošínský háj RBK 864 v ÚP 
Litomyšl. 

 
II.1.d) 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 

 Řešení ÚP napomáhá vytvářet územní předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území (§ 18 STZ), a to především vymezením ploch pro bydlení, rekreaci, občanské 
vybavení, veřejná prostranství, zeleň, výrobu a dopravní a technickou infrastrukturu. Tím 
přispívá k dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území při zohlednění 
jeho společenského a hospodářského potenciálu a respektování jeho hodnot. 

 Při naplňování cílů územního plánování je postupováno přiměřeně dle úkolů 
územního plánování (§ 19 STZ), uvedených především v odst. (1) pod písmeny b) – g) a j) – 
o) – je upřesněna koncepce rozvoje území, nové plochy se vymezují na základě prověření 
a posouzení změn v území, včetně veřejného zájmu na nich, jsou stanoveny podmínky jejich 
funkčního využití a prostorového uspořádání, které zajistí hospodárné vynakládání 
prostředků z veřejných rozpočtů, a to při uplatňování aktuálních poznatků z dotčených oborů. 
Ostatní úkoly se v rámci ÚP neuplatňují. 

 ÚP je v souladu s cíli a úkoly územního plánování obsaženými v § 18 a 19 STZ. Jeho 
postupné naplňování negativně neovlivní přírodní, kulturní ani civilizační hodnoty území, 
naopak posílí přírodní hodnoty zajištěním funkčnosti zpřesněného ÚSES a kulturní hodnoty 
ochrání a posílí respektováním podmínek prostorového uspořádání. Urbanistické, 
architektonické a archeologické hodnoty, které byly podkladem pro řešení ÚP, nejsou 
měněny. 

 

II.1.e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA  
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

ÚP obsahuje náležitosti požadované jeho Zadáním, které bylo projednáno 
a schváleno na základě příslušných ustanovení STZ a jeho prováděcích předpisů 
a v souladu s nimi. 

Je členěn na vlastní řešení ÚP (textové a grafické) a jeho Odůvodnění (textové 
a grafické) s tím, že jak řešení ÚP, tak jeho odůvodnění je vypracováno dle aktuální právní 
úpravy v oblasti územního plánování – příslušné odstavce částí I. a II. Přílohy č. 7 k vyhlášce 
č. 500/2006 Sb., Správního řádu a Stavebního zákona. 

Řešení ÚP respektuje příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dalších 
prováděcích předpisů ke STZ. 

Veškeré kroky v pořizování ÚP byly realizovány v souladu se STZ a vyhláškou 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, viz kap. ll.1.a) „Postup při pořízení 
územního plánu“.  

Lze konstatovat, že ÚP je v souladu s požadavky STZ a jeho prováděcích právních 
předpisů. 
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II.1.f) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
(ZPRACOVÁNO POŘIZOVATELEM) 

Řešení je v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), zákona č. 458/2000 Sb., o podnikání a výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), zákona č. 151/2000 Sb.,  
o telekomunikacích a o změně některých zákonů, zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, a to vždy ve znění pozdějších předpisů. Je zpracován rovněž 
v souladu s požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona  
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, oba ve znění pozdějších předpisů. 

Stanoviska dotčených orgánů uplatněná v rámci společného jednání: 

1.1. Ministerstvo životního prostředí, IČO 00164801, Vršovická č.p. 1442/65, Vršovice, 

100 00  Praha 10, uplatnil stanovisko č.j. 198/550/17-Hd 8230/ENV/17 ze dne 

9.2.2017 

„Návrh územního plánu Čistá – stanovisko dotčeného orgánu  

K návrhu územního plánu obce Čistá Ministerstvo životního prostředí podle 

ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve svodném území obce Čistá nejsou 

evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné 

ložiskové území.  

Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb.,  

o geologických pracích, v platném znění, informuje, že ve svodném území obce je 

několik ploch potenciálních sesuvů“.  

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování: 

Není třeba zapracovávat, potenciální sesuvy jsou vyznačeny v koordinačním 

výkrese. 

1.2. Ministerstvo dopravy, stanovisko č.j. 167/20017-910-UPR/2 ze dne 27.3.2017 ve 

znění: 

„Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy 

ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu 

své působnosti za její uskutečňování. Ustanovení § 22 citovaného zákona dále uvádí, 

že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy vydává, jako dotčený 

orgán ve věcech dopravy, stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, v platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. o) a p) zák. č. 49/1997 Sb., 

 o civilním letectví, v platném znění a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., o vnitrozemské 

plavbě, v platném znění, k návrhu územního plánu Čistá. 

Silniční doprava 
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Správním území obce Čistá prochází stávající silnice I/35. 

Z hlediska výhledových záměrů prochází řešeným územím koridor pro VPS dálnice 

D35 (dle ZÚR Pardubického kraje stavba č. D01 - rychlostní silnice R35 se všemi 

jejími objekty a souvisejícími stavbami). 

V současné době se pro stavbu dálnice D35 v úseku Janov – Opatovec zpracovává 

dokumentace pro územní rozhodnutí. 

V předloženém návrhu územního plánu Čistá je zakreslen koridor pro umístění VPS 

dálnice D35 s osou jižněji, než je osa dálnice D35 navržena ve zpracovávané 

dokumentaci pro územní rozhodnutí. V příloze Vám zasíláme část dokumentace pro 

územní rozhodnutí a požadujeme v souladu s tímto podkladem upravit koridor pro 

dálnici D35, tak aby byla zahrnuta nejen stavba dálnice D35, ale i stavby s ní 

související. Koridor lze vymezit v proměnné šíři, min. však tak, aby zahrnoval budoucí 

ochranné pásmo dálnice D35. 

Z hlediska železniční, letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou 

dotčeny námi sledované zájmy.“.  

 

1.3. Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování:  

Zapracovat koridor pro VPS dálnice D35 v souladu s požadavkem Ministerstva 

dopravy, tj. v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí dle přílohy. 

1.4. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko 

č.j. KrÚ 9822/2017/OŽPZ/Ti ze dne 7.3.2017 ve znění:  

„Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 50 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu odboru životního prostředí a zemědělství 

Krajského úřadu Pardubického kraje k akci: “Společné jednání o návrhu 

územního plánu Čistá“ 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 

Podle ustanovení §11odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany 

ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému návrhu územně 

plánovací dokumentace žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze 

Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. R. Žaloudková) 

Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 

přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální úroveň), zvláště chráněná 

území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí 

oblasti a přírodní parky, nemáme připomínek.  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel Mgr. V. Drda) 

Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy 

ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „OZPF“) dle § 17a písm. a) zákona 

č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil 

předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává 

A ) S O U H L A S 

k uvedené věci ”ÚP Čistá, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na 

OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.  

Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 15,4471 ha, z toho: 

 Lokality: Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z7, Z8, Z11, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z19, 

Z21, Z22, Z23, P3 - rozloha 8,5147 ha. Využití je možné pro bydlení. 
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 Lokality: Z24, Z25 - rozloha 0,6804 ha. Využití je možné pro rekreaci. 

 Lokality: Z29, Z42, Z44 - rozloha 4,1650 ha. Využití je možné pro dopravu. 

 Lokality: Z26 - rozloha 0,2120 ha. Využití je možné pro občanskou vybavenost. 

 Lokalita: Z45 - rozloha 0,3265 ha. Využití je možné pro technickou infrastrukturu. 

 Lokalita: Z41 - rozloha 0,4456 ha. Využití je možné pro výrobu a skladování. 

 Lokality: Z27, Z28, Z30, Z31, Z33, Z34, Z35, Z38, Z39, Z40 - rozloha 1,1029 ha. 

Využití je možné pro zeleň. 

B ) N E S O U H L A S 

 Lokalita: Z5 - navrhované využití bydlení. 

 Lokality: Z37, Z46, Z47, Z48, Z49 - navrhované využití občanská vybavenost. 

O D Ů V O D N Ě N Í 

Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon  

č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel územně plánovací 

dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen řídit se zásadami plošné ochrany 

zemědělského půdního fondu, které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona 

lze (cit.): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy 

jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského 

půdního fondu.“ V případě, že jsou některé takové plochy přejímány z platné územně 

plánovací dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční využití, využívá orgán 

OZPF § 4 odst. 4 zákona (zde lokality č. Z1, Z3, Z4, Z6, Z8, Z12, Z13, Z14, Z19, Z21, 

Z22, Z23, Z25, Z27, Z28, Z30, Z31, Z33, Z38, Z39, Z40, Z41, Z42). 

U lokalit Z29 (silnice vyšší třídy v souladu se zásadami územního rozvoje 

Pardubického kraje), Z44 (silnice mezi obcemi v trase účelové zemědělské 

komunikace), Z45 (čistírna odpadních vod) byla shledána převaha jiného veřejného 

zájmu. 

U lokality Z29 je počítáno s odborným odhadem předpokládaného celkového záboru 

zemědělského půdního fondu pro dálnici II. třídy. 

Lokalita Z5 – část lokality se nachází na půdách II. třídy ochrany (0,0281 ha). 

Lokalita není navržena v souladu s ustanoveními § 4 zákona (svou polohou 

vyčnívající ze zastavěného území obce narušuje organizaci zemědělského půdního 

fondu). V daném katastru je pro funkční využití bydlení schváleno dostatečné 

množství jiných ploch. Zábor lokality není ve veřejném zájmu. 

Lokality Z37, Z46, Z47, Z48, Z49 – lokality se nachází na půdách II. třídy ochrany 

(celkem 0,0055 ha). Jedná se o plochy s výměrami od 0,0007 ha do 0,0019 ha 

rozmístěné nesouvisle na větším území, které nejsou navrženy v souladu  

s ustanoveními § 4 zákona (narušují organizaci zemědělského půdního fondu). Zábor 

lokalit není ve veřejném zájmu. 

Upozorňujeme, že u lokalit Z25 (0,4281 ha – 0,4280 ha) a Z44 (0,9336 ha – 0,9337 

ha) nesouhlasí v tabulce uvedená celková plocha záboru se součtem ploch v 

jednotlivých třídách ochrany.  

Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné 

majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková) 

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně  

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), nemáme 

jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému 

návrhu územního plánu Čistá zásadní připomínky. 

Z textové části dokumentace – odůvodnění, kap. II.1.n „Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 
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pozemky určené k plnění funkcí lesa“ vyplývá, že územně plánovací dokumentace 

obsahuje návrh na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Jedná se 

o plochu s návrhem nového způsobu využití jako plochy silniční dopravy Z29 

(koridor pro dálnici R35) - zábor PUPFL činí 6,9691 ha. 

Vzhledem k tomu, že předložená územně plánovací dokumentace představuje záměr, 

který naplňuje ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích  

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon),  

tj. územně plánovací dokumentace představuje zábor lesních pozemků, je dotčeným 

orgánem ve smyslu stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností,  

tj. odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, který je místně a věcně 

příslušný k uplatnění stanoviska k návrhu územního plánu a jeho změn. Pro realizaci 

záměru je třeba vyhodnotit takové řešení, které bude splňovat podmínky, které pro 

ochranu PUPFL stanovuje v §§ 13 a 14 lesní zákon“.  

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování: 

Lokality Z5, Z37, Z46, Z47, Z48, Z49 z návrhu územního plánu vypustit. 

Odůvodnění odchýlení zhotovitele: Plocha Z5 je zachována a podrobně odůvodněna 
v kap. II.1.h), protože již v současnosti není možné ji využít pro zemědělské účely. 

1.5. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko 

č.j. OŽPZ/30381/2017 ze dne 28.4.2017 ve znění: 

„Doplňující stanovisko orgánu ochrany přírody ke společnému jednání o návrhu 

územního plánu Čistá 

Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, uplatnil v rámci 

společného 

opatření dotčených orgánů státní správy vydaného pod č. j. KrÚ 9822/2017/OŽPZ/Ti 

ze dne 7. 3. 2017 své stanovisko k „návrhu územního plánu Čistá“. Ve výše uvedeném 

opatření orgán ochrany přírody konstatoval následující: 

„Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 

přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální úroveň), zvláště chráněná 

území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí 

oblasti a přírodní parky, nemáme připomínek“. 

Po vydání výše citovaného společného stanoviska dotčených orgánů státní správy 

obdržel krajský úřad dodatečnou informaci týkající se výskytu zvláště chráněného 

druhů v lokalitě, do které byly navrženy rozvojové plochy Z15, ale okrajově i plochy 

Z34, Z26, Z6. Konkrétně se jedná o výskyt ohroženého modráska bahenního 

(Phengaris nausithous), který lze považovat za indikační druh vypovídající o 

zachovalosti daného stanoviště. Krajský úřad ověřil v dostupných zdrojích údajů  

a v databázi monitoringu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR stav lokality - 

lokalita Z15, kde byl vymezen biotop č. 6510 „ovsíkové mezofilní louky“ (viz mapka  

v příloze). Lze říci, že právě tento typ biotopu je charakteristickým stanovištěm druhu 

modrásek bahenní. Lze předpokládat, že v případě komplexnějšího přírodovědného 

průzkumu dané lokality by byly zjištěny i další vzácné a zvláště chráněné druhy 

vázané právě na tyto zachovalejší části krajiny. V této souvislosti krajský úřad 

upozorňuje na ustanovení § 50 zákona, dle kterého je zakázáno škodlivě zasahovat do 

přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, a to i poškozováním či ničením 

stanovišť těchto druhů. Realizace záměru v lokalitách, které jsou stanovišti zvláště 

chráněného druhu (případně druhů), není tedy i s ohledem na ustanovení § 50 zákona 

možná. 

Závěr: Pro konkrétní zástavbu v lokalitě Z15 je nutné se vyhnout jakékoliv činnosti 
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zasahující do vymezeného biotopu č. 6510 (viz příloha) a do území přiléhajícímu  

k danému biotopu. Krajský úřad z tohoto důvodu považuje za nezbytné upravit 

hranici plochy Z15 jejím posunem minimálně o 20 metrů severovýchodním směrem 

(ke stávající zástavbě). 

V dalších lokalitách nemáme ke změně využití území připomínek.“ 

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování: 

Lhůta pro podání stanovisek k projednávanému návrhu územního plánu 

skončila dne 31.3.2017. Stanovisko bylo podáno dne 4.5.2017. S odkazem na § 50 

odst. 2 stavebního zákona se k tomuto stanovisku nepřihlíží. 

1.6. Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl  

10673/2017  ze dne 27.3.2017 ve znění:  

„Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí jako státní orgán ochrany přírody 

věcně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny v platném znění (dále jen zákona) a místně příslušný podle § 61 odst. 1 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon o obcích), jako dotčený 

orgán státní správy vydává k návrhu územního plánu Čistá toto  

stanovisko: 

 

  1. OOP souhlasí s návrhem územního plánu Čistá za podmínek vyplývajících 

z bodu 2 

  2. OOP zároveň upřesňuje požadavky k obsahu územního plánu: 

 

  I. Vyjádření k ochraně krajinného rázu 

Údolní niva Loučné včetně navazujících údolních svahů a bezprostředního okolí 

v obci Čistá byly ve studii Bukáček, R.; Rusňák, J.; Bukáčková P. 2007: Studie 

potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území 

Pardubického kraje (přístupné například z https://www.pardubickykraj.cz/studie-

potencialniho-vlivu-vyskovych-staveb-a-vetrnych-elektraren-na-krajinny-raz), 

vymezeny jako krajinářsky exponovaný prostor Čistá – Trstěnice - Karle, přičemž 

důvodem ochrany území je ochrana dochovaných prvků, typických znaků, historické  

a přírodní povahy vytvářejících estetickou a přírodní hodnotu celého malebného 

prostoru venkovského sídla. Jako místo krajinného rázu a jeho charakteristika je 

Čistá – Trstěnice - Karle podle vyhlášky 500/2006 Sb., územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti v platném znění i součástí územně analytických podkladům ORP Litomyšl. 

Tyto prvky jsou zejména kulturní a jedná se o dochované původní objekty lidové 

architektury, zemědělské dvory a historické domy, čitelná dochovaná urbanistická 

struktura obcí a zahrady s květinovými záhony, loukami a sady v okolí usedlostí  

a domků. Proto v maximálně možné míře požadujeme, aby územní plán dbal na to, 

aby umisťované stavby nekontrastovaly se stávající zástavbou, umisťované stavby pro 

rodinné bydlení by měly mít obdélný půdorys v poměru stran cca 2 : 3, sedlovou 

střechu o sklonu cca 38 - 45° a neměly by se na nich uplatňovat polygonální rizality. 

Byť se jedná o podrobnosti nad rámec vágnosti územního plánu, odbor ŽP považuje 

za vhodné na ně upozornit při možném budoucím střetu s hodnotami krajinného rázu. 

A proto požaduje následující.  

Změnit následující podmínku ochrany krajinného rázu: 

do přípravy realizace jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do sídel a krajiny 

(jednotlivé záměry budou respektovat krajinný ráz – charakter a strukturu zástavby, 

výškovou hladinu okolní zástavby, harmonické měřítko, výhledy a průhledy)  
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a navrhnout ozelenění, na do přípravy realizace jednotlivých záměrů zahrnout jejich 

začlenění do sídel a krajiny (jednotlivé záměry budou respektovat krajinný ráz – 

charakter a strukturu zástavby především v hmotě staveb a použitém tvarosloví, 

výška budov nepřesáhne výšku okolní zástavby, harmonické měřítko, výhledy 

 a průhledy) a navrhnout ozelenění, a doplnit následující podmínku  

  Drobné rekreační objekty musí respektovat krajinný ráz, nepřípustné je 

umisťování mobilheimů a stavebních buněk, pokud by měly sloužit jako rekreační 

objekty či sklady a svým vzhledem výrazně vybočovaly z charakteru okolní zástavby 

  II. Významný krajinný prvek údolní niva 

OOP požaduje v rámci územního plánu respektovat limit ochrany významných 

krajinných prvků (VKP) a nenavrhovat nové rozvojové plochy v kolizi s těmito 

prvky mimo zástavby do menších nezastavěných enkláv mezi zástavbu bez 

přítomnosti ekologicky hodnotných trvalých travních porostů. Podél vodního toku 

Loučná se v ose obce Čistá podél vodního toku Loučná nachází její údolní niva. 

Údolní niva je jako významný krajinný prvek (dále jen VKP) taxativně vymezena v § 3 

odst. 1 písm. b) zákona. Podle § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky 

chráněny před poškozováním a ničením a k zásahům, které by mohly vést k poškození 

nebo zničení významného krajinného prvku nebo snížení jeho ekologicko–stabilizační 

funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko OOP. 

V demonstrativním výčtu těchto zásahů je v ustanovení výše zmíněného § 

demonstrativně uvedeno i umisťování staveb. Vymezení údolní nivy je podle vyhlášky 

500/2006 Sb., územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  

a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění i součástí územně 

analytických podkladům ORP Litomyšl. 

Umisťování staveb do údolní nivy považuje OOP za nevhodné vzhledem k průchodu 

povodňových vln, které i přes zkapacitnění koryta mají potenciál ohrozit zde nově 

vzniklou výstavbu. Jak je již výše uvedeno, tak z hlediska ochrany přírody však lze 

v určitých případech výstavbu v údolní nivě akceptovat, pokud se na ní nenachází 

travní porosty se stanovištně odpovídajícím druhovým složením. OOP s odkazem na 

výše uvedené požaduje z rozvojových ploch vyloučit plochu Z 41 a plochy Z 9 a Z 43 

upravit tak, aby nezasahovaly blíže než 20 metrů k hraně koryta vodního toku. 

V ostatních případech se jedná o zástavby drobných proluk mezi stávající zástavbou 

či v jednom případě o stavby za již realizovaný stavbami vzhledem k vodnímu toku.  

  III. Zvláště chráněné druhy živočichů 

Především rozvojová plocha Z 15, ale též okrajově i plochy Z 34, Z 26, Z 6 se 

nachází na vlhké louce, kde má OOP povědomost o výskytu zvláště chráněného 

druhu modráska bahenního (Phengaris nausithous). Podle § 50 odst.1) zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákona) jsou 

zvláště chránění živočichové chráněni ve všech vývojových stádiích. Chráněna jsou  

i jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Dle § 56 odst. 1) zákona může 

v případech, kdy veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany přírody 

povolit orgán ochrany přírody výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů 

živočichů. Příslušným orgánem ochrany přírody je ve věci zvláště chráněných druhů 

živočichů Krajský úřad pro Pardubický kraj. OOP není zřejmé, zda KÚ disponuje 

údaji o výskytu modráska bahenního na předmětné lokalitě. Vzhledem k jeho zákonné 

ochraně a zařazení plochy k zástavbě je zde předpoklad zásahu do biotopu při 

umisťování výstavby. Proto by bylo vhodné obrátit se znovu na KÚ, zda mu byl znám 

výskyt modráska bahenního na této lokalitě, při vydávání stanoviska k návrhu 

územního plánu. Pokud by OOP obdržel projektovou dokumentaci s návrhem 

výstavby na předmětné ploše, opět by stavebníka odkázal na příslušný OOP. 
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Z hlediska nenárokovosti vydání výjimky a možnému vynaložení marných nákladů na 

zpracování projektu doporučujeme znovu oslovit KÚ.“.  

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování: 

ad I.) v podmínkách ochrany krajinného rázu nahradit text dle výše uvedeného 

stanoviska. 

ad II.) Zastavitelnou plochu Z41 v návrhu změnit na plochu VZ s tím, že v této 

ploše lze umisťovat pouze veřejnou infrastrukturu, stavby pro chovatelství  

o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, 

podsklepené nejvýše do hloubky 3m a stavby s tím související. Plochy Z9 a Z43 

upravit tak aby nezasahovaly blíže než 20m k hraně koryta vodního toku. 

ad III.) MěÚ Litomyšl odbor životního prostředí není v tomto případě dotčeným 

orgánem, ochrana veřejných zájmů na tomto úseku je dostatečně ošetřena 

pokynem pořizovatele. 

1.7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní 

pracoviště Svitavy, stanovisko č.j. KHSPA 01862/2017/HOK-Sy ze dne 28.3.2017 ve 

znění:  

„Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen 

KHS), jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 

písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 

písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), posoudila návrh územního plánu Čistá.  

Po zhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky předpisů v oblasti 

ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona 

toto stanovisko:  

S návrhem územního plánu Čistá  

s o u h l a s í.  

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených 

podmínek:  

1. Do regulativů dokumentace ÚP pro využití nově vymezené plochy Z45-TI (ČOV) 

se požaduje doplnit podmínka, že hluk z činnosti na této ploše nesmí přesahovat 

hranice vymezené touto plochou, ve smyslu ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  

2. Pro vymezenou plochu výroby a skladování VS (Z41) bude v textu návrhu ÚP 

doplněn v podmínkách pro využití těchto ploch upřesňující regulativ v podmíněně 

přípustném využití, že z činnosti na této ploše nesmí hluková zátěž na hranici těchto 

pozemků (vůči stávající bytové zástavbě) překračovat přípustné limity hluku ve 

smyslu NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací, v platném znění.  

3. Budou upřesněny regulativy na ochranu dotčených ploch vymezených k bydlení 

před hlukem z dopravy ve smyslu zákona na ochranu veřejného zdraví č. 258/2000 

Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací.  

Odůvodnění:  

Návrh územního plánu (ÚP) byl pořízen na základě požadavků a rozhodnutí 

zastupitelstva obce Čistá. Obec Čistá je součástí území Pardubického kraje, veřejná 

správa je v působnosti ORP Litomyšl. Zadání územního plánu je zpracováno pro 
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správní území obce zahrnující 1 katastrální území Čistá. Rozloha řešeného území je  

2 521 ha s počtem obyvatel cca 981 k 31. 12. 2014. Návrh ÚP respektuje 

dokumentaci Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR), záměry kraje obsažené v 

platných Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) a další rozvojové 

dokumenty a programy. Pro mezinárodně a republikově významný záměr D35 

vymezuje ÚP koridor (Opatovice nad Labem – Dašice – Vysoké Mýto – Litomyšl  

– Dětřichov u Moravské Třebové - Mohelnice) a plochy územních rezerv dopravní 

infrastruktury - silniční. Z hlediska urbanistické koncepce a zkvalitňování podmínek 

pro životní prostředí a hospodářský rozvoj vymezuje plochy zemědělské  

a lesozemědělské při respektování limitů využití území, ochranu a rozvoj přírodních 

hodnot ÚP respektujících vymezení stabilizovaných ploch v nezastavěném území 

včetně koncepce ÚSES, ochranu a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot, 

naplňování ploch přestavby a zastavitelných ploch uvnitř ZÚ a koncepce dopravní  

a technické infrastruktury. Zastavitelné plochy jsou umisťovány v přímé vazbě na 

stávající zastavěné území. ÚP je uspořádán v souladu se zadáním.  

V ÚP jsou navrženy zastavitelné plochy jako jsou: plochy pro bydlení – (v rodinných 

domech - venkovské BV) ve výkresech jsou označeny Z1, Z2, plochy smíšené obytné 

(venkovské SV) označené Z3 – Z9, Z11 – Z23, plochy rekreace (plochy staveb pro 

rodinnou rekreaci RI) označené Z24, Z25, lokalita pro občanskou vybavenost - 

plochy občanského vybavení (komerční zařízení malá a střední OM) označené Z10, 

Z37, Z46 – Z49 a POV (tělovýchovná a sportovní zařízení OS) označené jako Z26  

a plochy veřejných prostranství (veřejná zeleň ZV) označené jako Z27, Z28,  

Z30 – Z36, Z38 – Z40. Dále plochy smíšené výrobní (VS) označené Z41, plochy 

dopravní infrastruktury (silniční DS) označené Z42 – Z44, plochy dopravní 

infrastruktury (koridor silniční dopravy DS) označené Z29 (VD1 – dopravní 

infrastruktura), plochy technické infrastruktury (inženýrské sítě TI) označené jako 

Z45. Dále jsou vymezeny plochy přestavby s rozdílným způsobem využití - plochy 

smíšené obytné (venkovské SV) označené ve výkresu jako P1 – P4 a plochy smíšené 

(výrobní VS) označené P5. Posledním vymezením ÚP je koridor územní rezervy pro 

stanovené možné budoucí využití - plochy dopravní infrastruktury (silniční DS) 

označené R1, R2. Koridory jsou vymezeny v dostatečném odstupu od zastavěného 

území.  

ÚP připouští realizaci kanalizačního systému zakončeného v centrální ČOV, pro 

kterou vymezuje plochu technické infrastruktury Z45 (TI) za podmínky odvádění 

vyčištěných odpadních vod do vhodného recipientu. 

Zásobování pitnou vodou je zajištěno stávajícím veřejným vodovodem (vodovod 

Čistá), který je majetkem obce, ale provoz zajišťuje firma VODOVODY spol. s r.o., 

Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl. Vodní zdroje mají vydatnost s dostatečnou rezervou 

pro zastavitelné plochy. ÚP připouští rozvoj současného systému v rámci ploch 

s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití s cílem 

zásobování většiny zájemců o napojení.  

Stanovené podmínky vyplývají ze současné právní úpravy ochrany zdraví před 

hlukem, upravené novelou zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Podmínka č. 1 je požadovaná z důvodu ochrany stávající i nově navržené bytové 

zástavby před hlukem z činnosti na navrhované vymezené ploše (Z45-TI). Podmínka 

č. 2 plochy pro výrobu s rušivými vlivy a plochy pro bydlení nesmí být navrhovány  

v těsném sousedství. Na navržených plochách výroby a skladování (VS-Z41) v 

dokumentaci ÚP nelze posoudit míru hlukové zátěže z činnosti (výroby) vůči stávající 

bytové zástavbě, proto je stanovena upřesňující podmínka, která vyreguluje činnost 



Územní plán Čistá – Odůvodnění 

43 

na uvedených plochách. Hluk z provozu bude nutné posoudit v navazujících 

stavebních řízeních při konkrétním umisťování staveb.  

Návrh Územního plánu Čistá není za předpokladu splnění stanovených podmínek 

 v rozporu s požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb., 

 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.“.  

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování: 

ad 1) zapracovat požadavek dotčeného orgánu 

ad 2) vzhledem k požadavku Městského úřadu Litomyšl, odboru životního 

prostředí na vypuštění celé plochy Z41 je již změna regulace bezpředmětná, není 

nutno zapracovávat 

ad 3) Stanovit regulativ na ochranu ploch vymezených k bydlení přímo 

sousedících se silnicí č. 36021 před hlukem z dopravy ve smyslu zákona na 

ochranu veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

1.8. Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, stanovisko č.j. 

MěÚ Litomyšl 07515/2017 ze dne 13.3.2017 ve znění:  

„Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, věcně a místně 

příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. 

a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

a podle § 40 odst. 4 písm. d) téhož zákona příslušný k uplatnění stanoviska k územním 

plánům a regulačním plánům k Vašemu oznámení ve věci výše uvedené vydává toto 

stanovisko:  

a) obytnou zástavbu navrhovat takovým způsobem, aby byly eliminovány škodlivé 

vlivy z dopravy (např. hluk, emise, atd.) – z důvodu předcházení výstavby 

protihlukových zdí, které by mohly při nevhodně umístěné zástavbě podél silnic  

II. a III. třídy tvořit případnou pevnou překážku - § 29 zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích 

b) případnou novou zástavbu navrhovat takovým způsobem, aby byl minimalizován 

počet komunikačních napojení na silnice II. a III. třídy v příslušném katastrálním 

území (např. novou místní komunikací, ke které budou napojovány sousední 

nemovitosti) – z důvodu zachování a zkvalitnění BESIP (každé úrovňové připojení je 

zvýšené rizikové místo), 

c) v místě soustřeďování občanů (stávající i uvažovaná místa) počítat s dostatečnými 

plochami pro parkování vozidel mimo silnice II. a III. třídy (vytvoření samostatných 

místních komunikací pro účely parkování) – z důvodu zkvalitnění BESIP 

d) mimo zastavěné území (pokud možno) respektovat ochranná pásma pozemních 

komunikací – silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými 

plochami do výšky 50m a ve vzdálenosti 15m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního 

pásu silnice II. třídy nebo silnice III. třídy (zákon č. 13/1997 Sb., §30, odst.2)  

– z důvodu zachování ochrany silnic II. a III. třídy, a nezhoršování podmínek BESIP 

e) silniční pozemky silnic II. a III. třídy nesmí být zahrnuty do území ekologické 

stability – z důvodu prováděné běžné a zimní údržby silnic II. a III. třídy vyhláška 

MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích - §9, §15, 

§41 -§46.“.  

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování: 

- ad a) a b): územní plán vymezuje plochy a koridory, neumisťuje ani 

nenavrhuje stavby, což je předmětem navazujících správních řízení, tyto 

požadavky dotčeného orgánu se netýkají pořizování územního plánu, avšak 
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řízení navazujících, tento požadavek je proto bezpředmětný, 

- ad c): v každé funkční ploše určené k zastavění je přípustná dopravní  

i technická infrastruktura (tj. včetně jejich případných nutných úprav) – návrh 

není třeba upravovat, výkresy územního plánu se zpracovávají nad mapovým 

podkladem v měřítku katastrální mapy a vydávají v měřítku 1:5000, z tohoto 

důvodu nelze zachytit veškeré (i podstatnější) detaily dopravní a technické 

infrastruktury – návrh není třeba upravovat, 

- ad d): ochranné pásmo je respektováno – návrh není třeba upravovat, 

- ad e): silniční pozemky silnic II. a III. třídy ponechat v plochách ÚSES – 

vypuštěním by byly plochy ÚSES nelogicky přerušovány, podmínkami 

funkčního využití výslovně zajistit možnost provádění údržby a oprav silnic. 

Text v odstavci I.1.e) textové části návrhu územního plánu doplnit takto: 

v plochách ÚSES je přípustná dopravní a technická infrastruktura včetně její 

údržby a oprav. 

 

1.9. Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, 

stanovisko č.j. 1219/60359/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 21.3.2017 ve znění:  

„Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování 

obrany České republiky, v y d á v á Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 

jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu  

§ 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů 

Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. 

Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 175 

zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), následující stanovisko:  

V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování  

a stavebním řádu byly podklady o technické infrastruktuře ve správě MO-ČR, SEM, 

OOÚZ, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, předány Městskému úřadu 

Litomyšl formou vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha pasportních listů.  

Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP)  

- letecká stavba včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 103).  

Výše uvedené zájmové území požadujeme zapracovat do grafické části ÚPD pod 

legendu koordinačního výkresu „Celé správní území obce se nachází v ochranném 

pásmu přehledových systémů MO (OP RLP).“ V textové části ÚPD je zapracováno.  

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo elektronického komunikačního 

zařízení - trasa mikrovlnného spoje (ÚAP – jev 81).  

Výše uvedené zájmové území je v textové i grafické části ÚPD zapracováno.“.  

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování:  

Pod legendu koordinačního výkresu doplnit text „Celé správní území obce se 

nachází v ochranném pásmu přehledových systémů MO (OP RLP)“. 

1.10. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 

Pobočka Svitavy, uplatnil stanovisko č.j. SPU 050953/2017 ze dne 4.4.2017 ve znění: 

„Věc: Stanovisko k návrhu územního plánu Čistá (společné jednání) 

Dílčí vyjádření Pobočky Svitavy: 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka 

Svitavy jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb.,  

o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů a podle § 19 

zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
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majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává toto stanovisko 

k návrhu územního plánu Čistá: 

V katastrálním území Čistá  byl rozhodnutím pozemkového úřadu č.j. SPU 

565529/2016 ze dne 2.2.2017 schválen návrh komplexních pozemkových úprav (dále 

jen „KoPÚ“). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.3.2017. V rámci 

schváleného návrhu pozemkových úprav je zpracován plán společných zařízení, který 

zahrnuje návrh opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní a protipovodňová 

opatření a dále opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (ÚSES apod.).  

Vzhledem k tomu, že výsledky pozemkových úprav slouží dle ust. § 2 zákona jako 

neopomenutelný podklad pro územní plánování, požadujeme: 

 - převzetí prvků společných zařízení vymezených v plánu společných zařízení v rámci 

KoPÚ do připravovaného územního plánu obce 

- zajištění návaznosti liniových prvků s přesahem do sousedních katastrálních území 

Mikuleč a Janov, kde byly KoPÚ již provedeny 

- pro grafickou část návrhu územního plánu obce použít novou digitální katastrální 

mapu (DKM) zpracovanou na podkladu výsledků pozemkových úprav (platnost DKM 

se předpokládá ve 2. polovině roku 2017)  

Konkrétní navržená opatření jsou součástí dokumentace komplexních pozemkových 

úprav v k.ú. Čistá u Litomyšle, která je k dispozici na Pobočce ve Svitavách. Po 

ukončení řízení o KoPÚ bude dokumentace předána rovněž na Obecní úřad Čistá  

a příslušný stavební úřad. 

Dílčí vyjádření odboru vodohospodářských staveb: 

V dotčeném území se nenachází stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení 

(HOZ) ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu 

(SPÚ). 

Dle dostupných podkladů se v zájmovém území může nacházet podrobné 

odvodňovací zařízení (POZ). Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem 

zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila 

Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. 

Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich 

následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map 

provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech  

2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na 

jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře 

(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formátu shp a jsou 

také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení 

hnojiv – detail/Meliorace. 

Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, oddělení správy vodohospodářských děl z titulu 

vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím).“.  

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování:  

Lhůta pro podání stanovisek k projednávanému návrhu územního plánu 

skončila dne 31.3.2017. Stanovisko bylo podáno dne 10.4.2017. S odkazem na  

§ 50 odst. 2 stavebního zákona se k tomuto stanovisku nepřihlíží. 

1.11. Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl  

10108/2017  ze dne 31.3.2017 ve znění:  

„Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl v souladu s ustanovením § 154 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává toto souhrnné 

stanovisko odboru životního prostředí  

k návrhu územního plánu obce Čistá:  

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/
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-z hlediska vodního hospodářství (Ing. Randák)   

- Je třeba respektovat vyhlášené záplavové území Loučné a ochranné pásmo vodního 

zdroje CL-1  

-z hlediska lesního hospodářství a myslivosti (Ing. Havranová)   

- Bez připomínek.  

- z hlediska ochrany přírody a rybářství (Mgr. Laška)  

- Vydáno samostatné stanovisko čj. Měl:1 Litomyšl 10673/2017 ze dne 27.3.2017  

- z hlediska ochrany ZPF (p. Jansová)   

- Podle § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, uplatňuje stanovisko krajský 

úřad  

- z hlediska odpadového hospodářství (Ing. Pandulová)   

- Bez připomínek.  

- z hlediska ochrany ovzduší (Ing. Pandulová)   

- Podle § 11 odst. 2 z.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vydává 

stanovisko krajský úřad.  

Předložená žádost byla posouzena z hledisek zájmů chráněných těmito předpisy:  

zákonem 254/2001 Sb., o vodách v platném znění  

zákonem 289/1995 Sb., o lesích v platném znění  

zákonem 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění  

zákonem 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění  

zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění  

zákonem 99/2004 Sb., o rybářství v platném znění  

zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění  

zákonem 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění 

Toto vyjádření k výše uvedenému záměru není rozhodnutím ve smyslu správního řádu, 

a proto se nelze proti němu odvolat, nenahrazuje závazná stanoviska dotčených 

orgánů ve smyslu §149, odst. 1 správního řádu, popřípadě jejich vyjádření  

a rozhodnutí podle zvláštních zákonů.“ 

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování: 

Záplavové území Loučné a ochranné pásmo vodního zdroje CL-1 je zakresleno 

v koordinačním výkrese, není nutno zapracovávat. 

1.12. Dále byla uplatněna souhlasná stanoviska dotčených orgánů (tj. bez stanovení 

jakýchkoliv podmínek): 

- Městský úřad Svitavy, odbor výstavby, IČO 277444, T. G. Masaryka č.p. 5/35, 

Předměstí, 568 02  Svitavy 2, uplatnil stanovisko č.j. 5921-17/OV-krd/193 

-2017/14 ze dne 7.2.2017,  

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, Na Františku č.p. 1039/32, 110 

00  Praha 1-Staré Město, uplatnil stanovisko č.j. MPO 10804/2017 ze dne 1.2.2017 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IČO 

25844, Wonkova č.p. 1142, 500 02  Hradec Králové 2, uplatnil stanovisko č.j. SBS 

03897/2017/OBÚ-09/1 ze dne 6.2.2017 

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, 

uplatnil stanovisko č.j. KrÚ 72523/2017 ze dne 16.11.2017. 

Stanoviska dotčených orgánů uplatněná v rámci veřejného projednání: 

1.1. Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, IČO 276944, J.E. Purkyně č.p. 918, 570 20  

Litomyšl, stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 36315/2018 ze dne 28.6.2018 ve znění: „Městský 

úřad Litomyšl, odbor životního prostředí jako státní orgán ochrany přírody věcně příslušný 

podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 



Územní plán Čistá – Odůvodnění 

47 

znění (dále jen zákona) a místně příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (dále jen zákon o obcích), jako dotčený orgán státní správy vydává k územnímu 

plánu Čistá toto stanovisko.   

1. OOP požaduje doplnit do koordinačního výkresu hranice specificky krajinářsky cenného 

prostoru Čistá - Trstěnice – Karle.  

V územně analytických podkladech je vymezen sledovaný jev podle vyhlášky 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti v platném znění, uvedený pod položkou 17b (krajiny a krajinné okrsky), 

který byl před novelou zákona evidován pod položkou 18 (místo krajinného rázu a jeho 

charakteristika), a to specificky krajinářsky cenného prostoru Čistá — Trstěnice — Karle, 

který je definován jako zastavěný prostor zaříznutého údolí Loučné, která se pod Trstěnicemi 

ztrácí pod zem a objevuje se znovu až v Benátkách u Litomyšle, a jejich přítoků spojených 

obcí Čistá, Trstěnice, Karle vytvářející členité a pohledově velmi malebné místo s 

dochovanou urbanistickou strukturou původního sídla a četnými historickými objekty a 

objekty lidové architektury s významnými zemědělskými dvory na okrajích údolní hrany. 

Budovy jsou převážně z opukového kamene místy neomítaného (zejm. hospodářské části 

zemědělských usedlostí). Prostor tvoří mimo zástavby specifické prvky převážně vytvořené z 

opukového kamene, zejména však kamenné zídky, opěrné zdi a zídky podél komunikací; četné 

drobné stavby a sochy se sakrální tématikou. Zástavba, její struktura, síť komunikaci, zahrad 

s ovocnými stromy oddělených často kamennými zídkami z opuky, volné území dna údolí s 

četnými přírodními prostory, s vysokým podílem vzrostlé zeleně, která rámuje cely prostor až 

po hranu údolí, společně vytváří velmi malebný prostor sídla drobného měřítka, který je v 

silném kontrastu s okolní velkovýrobní zemědělskou krajinou odlišného měřítka.  

2. OOP požaduje do podmínek ochrany rázu zařadit následující podmínku  

v plochách náležících do místa krajinného rázu Čistá — Trstěnice — Karle budou stavby 

respektovat stávající charakter zástavby, to znamená, že hmota objektu bude v klasických 

proporcích — stavby přízemní, resp. s polopatrem, s podkrovím. Poměr hmoty stěnové části 

ke střešní alespoň 1:1,2 zastřešení staveb bude realizováno sedlovou, polovalbovou či 

valbovou střechou. Sklon střechy bude ideálně 45°,lze oscilovat od 35° do 45°, bude 

minimalizován rozdíl mezi niveletou podlahy přízemí a okolním upraveným terénem, 

tvarosloví objektu bude úměrně přizpůsobeno tradičním výrazům. Okna nikoliv horizontální, 

spíše obdélná na výšku, případně čtvercová. Okna je žádoucí členit, kompozice štítových 

fasád je nutno držet v symetrii podle střední osy, ve štítových stěnách neprovádět balkony a 

loggie, v oprávněných případech u drobnějších staveb lze akceptovat loggii ve štítu, 

provedenou jako zapuštění štítové stěny, kdy zábradlí je tvořeno podlomením plynule 

navazujícím na boční části střechy, Přístavby, verandy, přístavky apod. zastřešovat bud' 

malým příčným sedlem nebo pultovou střechou měkce odštěpenou ze střechy hlavní, na 

realizaci staveb nebudou použity místně netypické materiály — na fasády kombinace fasády s 

obkladačkami, zrcátky, brizolitovými sgrafity apod., na zastřešení vlnité a trapézové desky, 

tabulový plech apod., a na okna - skleněné tvárnice (zvláště barevné), copilit, apod.  

Na základě novely stavebního zákona., kdy podle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu v platném znění, podle něhož územní plán stanoví 

základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 

uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, 

plochy změn v krajině a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 

opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně 

prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky 

pro využití těchto ploch a koridorů, požaduje OOP doplnit do podmínek ochrany rázu výše 

uvedenou podmínku, která byla stanovena z důvodu ochrany architektonických hodnot území.  

Díky tomu budou případní investoři včas informováni o nezbytnosti sladit stavební činnost s 

ochrannou krajinného rázu, tedy že investoři a projektanti staveb na území oblasti musí dbát 



Územní plán Čistá – Odůvodnění 

48 

toho, aby architektonické řešení nových staveb nebo změn bylo v souladu s charakterem 

oblasti z hlediska estetického a ekologického začlenění staveb do krajiny.“.  

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování:  

ad 1.: Doplnit do koordinačního výkresu vymezení specificky krajinářsky cenného 

prostoru Čistá - Trstěnice - Karle. 

ad 2.: V čl. 2 odst. 3 Ústavy: "Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v 

případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon" a dle čl. 2 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod "Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených 

zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.". Dle § 53 odst. 3 stavebního zákona 

v platném znění uplatňují dotčené orgány stanoviska nejpozději do sedmi dnů ode dne 

veřejného projednání k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 odst. 1 

stavebního zákona) změněny. Problematika ochrany krajinného rázu se od společného 

jednání nezměnila. 

Je nutné konstatovat, že správní orgán uplatnil svůj požadavek opožděně, neboť jej měl 

vznést při projednávání zadání (§47 stavebního zákona) nebo případně při společném 

jednání (§ 50 stavebního zákona). 

Dle sdělení určeného zastupitele je názor obce Čistá takový, že nepožadují, aby územní 

plán obsahoval takovouto regulaci. Dle ustanovení § 12 odst. 4 zákona 114/1992Sb. 

v platném znění se krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných 

plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a 

prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem 

ochrany přírody. Případné stanovení plošného a prostorového uspořádání a podmínky 

ochrany krajinného rázu jsou tedy fakultativní částí územního plánu, ke kterému je 

nutná dohoda, ke které však nedošlo. 

Dle § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán v souvislostech a podrobnostech území 

obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami 

územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Územní plán ani vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem 

regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí 

o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo 

jeho vymezená část s prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí 

zastupitelstva výslovně uvedena. Vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo obce 

v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanovilo, že bude pořízen 

územní plán nebo jeho vymezená část s prvky regulačního plánu, není ani možné, aby 

byly zapracovány ty prvky, které svou povahou odpovídají regulačnímu plánu. 

Požadavek orgánu ochrany přírody nezapracovávat. 

1.2.Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště 

Svitavy, IČO 71009264, U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2, 

stanovisko č.j. KHSPA 07669/2018/HOK-Sy ze dne 28.6.2018 ve znění: „Po zhodnocení 

souladu návrhu územního plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 

vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko:  

S návrhem územního plánu Čistá souhlasí.  

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 

odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovené podmínky:  

1. Pro vymezenou plochu výroby a skladování VS (Z41) bude v textu návrhu UP doplněn v 

podmínkách pro využití těchto ploch upřesňující regulativ v podmíněně přípustném využití, že 

z činnosti na této ploše nesmí hluková zátěž na hranici těchto pozemků (vůči stávající bytové 

zástavbě) překračovat přípustné limity hluku ve smyslu NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  

Odůvodnění:   

Návrh územního plánu (ÚP) byl pořízen na základě požadavků a rozhodnutí zastupitelstva 

obce Čistá. Obec Čistá je součástí území Pardubického kraje, veřejná správa je v působnosti 

ORP Litomyšl. Návrh územního plánu je zpracován pro správní území obce zahrnující 1 

katastrální území Čistá. Rozloha řešeného území je 2 521 ha, s počtem obyvatel cca 981 k 31. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky


Územní plán Čistá – Odůvodnění 

49 

12. 2014. Návrh ÚP respektuje dokumentaci Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR), 

záměry kraje obsažené v platných Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) 

a další rozvojové dokumenty a programy. Po společném jednání byly v kapitole pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití do ploch bydlení — v rodinných domech — venkovské 

(BV) a ploch smíšené obytné — venkovské (SV) doplněny do podmíněně přípustného využití 

následující podmínky: výroba a skladování za podmínky, že se jejich provozováním a 

technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení v jejich okolí a nesníží kvalita 

prostředí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zátěž v 

území. V plochách sousedících s plochami dopravní infrastruktury - silniční (DS) chráněné 

venkovní prostory či chráněné venkovní nebo vnitřní prostory staveb za podmínky, že v nich 

bude prokázáno splnění hygienických limitů hluku z provozu na jmenovaných sousedících 

plochách. Dále do ploch výroby a skladování - zemědělská výroba (VZ) byla doplněna do 

podmíněně přípustného využití podmínka: bydlení za podmínky prokázání kvality prostředí 

umožňující tento způsob využití a u ploch technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) 

doplněna podmínka: hlavní a přípustné využití v ploše Z45 za podmínky, že hluk z činnosti na 

této ploše nepřesáhne její hranice. Podmínka plochy pro výrobu s rušivými vlivy a plochy pro 

bydlení nesmí být navrhovány v těsném sousedství. Na navržených plochách výroby a 

skladování (VS-Z41) v dokumentaci ÚP nelze posoudit míru hlukové zátěže z činnosti 

(výroby) vůči stávající bytové zástavbě, proto je stanovena upřesňující podmínka, která 

vyreguluje činnost na uvedených plochách. Hluk z provozu bude nutné posoudit v 

navazujících stavebních řízeních při konkrétním umisťování staveb.  

Návrh Územního plánu Čistá není za předpokladu splnění stanovené podmínky v rozporu s 

požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.  

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování: Respektovat stanovisko dotčeného 

orgánu a upravit funkční regulaci způsobem dle tohoto stanoviska. 

1.3. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, IČO 

70892822, Komenského náměstí č.p. 125, 532 11  Pardubice, uplatnil stanovisko č.j. KrÚ 

33349/2018 ze dne 13.6.2018 ve znění: „Stanovisko k měněným částem návrhu Územního 

plánu Čistá Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel 

dne 7. 5. 2018 oznámení o zahájení opakovaného řízení o Územním plánu Čistá (dále jen 

územní plán) ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 52 odst. 3 

stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, 

které byly od společného jednání změněny. Krajský úřad neuplatňuje požadavky na úpravu 

návrhu Územního plánu Čistá z hlediska vyhodnocení souladu územního plánu s politikou 

územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a koordinace využívání 

území s ohledem na širší územní vztahy.   

Odůvodnění  

Krajskému úřadu byla předložena k posouzení v řízení o územním plánu zveřejněná 

dokumentace návrhu Územního plánu Čistá (1/2018). Krajský úřad posoudil předloženou 

dokumentaci návrhu Územního plánu Čistá. K návrhu územního plánu vydal krajský úřad 

dne 16. 11. 2017 pod čj. KrÚ 72523/2017 stanovisko potvrzující odstranění nedostatků 

návrhu dle § 50 odst. 8 stavebního zákona. Dokumentace návrhu územního plánu nebyla po 

vydání tohoto stanoviska měněna. Návrh územního plánu je v souladu s Politikou územního 

rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky 15. 4. 

2015 a se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1, které 

nabyly účinnosti 7. 10. 2014. Z hlediska širších územních vztahů je územní plán koordinován 

s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí.  

Dne 29. 1. 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, kterou se mění příloha č. 7 vymezující obsah územního 

plánu.“. Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování: Respektovat stanovisko 
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Krajského úřadu a upravit obsah územního plánu v souladu s aktuálním zněním 

přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění. 

1.4.  Dále byla uplatněna souhlasná stanoviska dotčených orgánů (tj. bez stanovení jakýchkoliv 

 podmínek):  

1.4.1. Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, Na Františku č.p. 1039/32, 110 00  

 Praha 1-Staré Město, stanovisko č.j. MPO 32466/2018 ze dne 14.5.2018,  

1.4.2. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO 

 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 

 2, stanovisko č.j. KrÚ 33350/2018/OŽPZ/Ti ze dne 30.5.2018,  

1.4.3. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČO 70885869, Teplého č.p. 1526, 

 Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2, stanovisko č.j. HSPA-504-5/2018 ze dne 

 4.5.2018,  

1.4.4. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IČO 

 25844, Wonkova č.p. 1142, 500 02  Hradec Králové 2, stanovisko č.j. SBS 

 14120/2018/OBÚ-09/1 ze dne 11.5.2018. 

1.4.5. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, IČO 

 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 

 2, stanovisko č.j. KrÚ 58902/2018 ze dne 7.9.2018,  

1.4.6. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní 

 pracoviště Svitavy, IČO 71009264, U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02  

 Pardubice 2, stanovisko č.j. KHSPA 14801/2018/HOK-Sy ze dne 30.8.2018 

1.4.7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IČO 

 25844, Wonkova č.p. 1142, 500 02  Hradec Králové 2, stanovisko č.j. SBS 

 26453/2018/OBÚ-09/1 ze dne 29.8.2018 

1.4.8. Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, Na Františku č.p. 1039/32, 110 00  

 Praha 1-Staré Město, stanovisko č.j. MPO 62711/2018 ze dne 30.8.2018,  

1.4.9. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO 

 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 

 2, stanovisko č.j. KrÚ 58906/2018/OŽPZ/Ti ze dne 11.9.2018 

1.4.10. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, IČO 

 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 

 2, stanovisko č.j. KrÚ - 64424/2018 OKSCROKPP ze dne 20.9.2018,  

Stanoviska dotčených orgánů uplatněná v rámci opakovaného veřejného projednání: 
    1.1  Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO 70892822, 

Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2, stanovisko č.j. 

KrÚ 8159/2019 ze dne 14.2.2019 ve znění: 

„Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)  

Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle § 11 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů neuplatňuje 

k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu žádné další požadavky nad rámec 

požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně 

analytických podkladů.  

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl)  

Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 

přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), 

zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné 

lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, uvádíme k předloženému návrhu územního 

plánu Čistá (pro opakované veřejné projednání) následující:  

Návrhové plochy nejsou situovány do žádného prvku územního systému ekologické 

stability regionální či nadregionální úrovně. Předmětným územím prochází regionální 
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biokoridor RBK 883. Dále byly v tomto území vymezeny dvě regionální biocentra, a to 

RBC 1740 Jalový potok a RBK 451 Vysoký les. Krajský úřad požaduje zařadit plochy 

biocenter do ploch přírodních (viz § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) a k těmto plochám 

zároveň stanovit odpovídající podmínky využití.  

V předmětném (řešeném) území se nenachází žádné zvláště chráněné území či 

ochranné pásmo zvláště chráněného území, evropsky významná lokalita ani ptačí 

oblasti. Návrhové plochy jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od všech těchto 

uvedených zájmů (nacházejících se mimo řešené území), a tak lze předpokládat, že 

nemůže dojít k ohrožení předmětů ochrany těchto území a lokalit.  

Krajský úřad nemá z území návrhových ploch informace o výskytu zvláště chráněných 

druhů a ani v Nálezové databázi ochrany přírody spravované Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR nejsou evidovány záznamy o výskytu zvláště chráněných druhů.  
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph. D.) 

Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

v platném znění, bylo vydáno dne 30. 5. 2018, pod č. j.: KrÚ 33350/2018/OŽPZ/Ti.  

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková)  

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), nemáme jako 

orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k opakovanému 

veřejnému projednání upraveného návrhu územního plánu Čistá zásadní připomínky. 

Zůstává v platnosti stanovisko orgánu státní správy lesů uplatněné v rámci 

souhrnného vyjádření krajského úřadu č.j. KrÚ 33350/2018/OŽPZ/Ti ze dne  

30. 5. 2018“.  

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování:  
Respektovat stanovisko dotčeného orgánu a zařadit plochy biocenter do ploch 

přírodních NP. 

 

1.2.  Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IČO 

70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2, 

stanovisko č.j. KrÚ 20831/2019 ze dne 11.3.2019 ve znění: „Řešeným územím prochází 

silnice III/36020, III/36021 a III/36022, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

se jedná o veřejně prospěšné stavby. 

K úpravám provedeným po veřejném projednání dne 25.6.2018 z hlediska řešení silnic 

II. a III. třídy nemáme připomínek či námitek při dodržení obecně závazných předpisů. 

Bude respektována trasa a ochranná pásma silnic III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích. 

Z důvodu budoucí výstavby požadujeme silniční pozemek silnic ve vlastnictví 

Pardubického kraje nezahrnovat do území ekologické stability. 
V další fázi projektování musí být obytná zástavba navrhována tak, aby byly eliminovány 

škodlivé vlivy z dopravy (hluk, znečištění ovzduší atd.). Případný návrh silnic musí být 

v souladu s příslušnými platnými ČSN. V případě vzniku nových křižovatek se silnicí III. třídy, 

musí být návrh řešen v souladu s platnými ČSN, především ČSN 73 6102. Počet 

komunikačních připojení musí být minimalizován, musí být zabezpečen řádný rozhled 

a respektovány rozhledové trojúhelníky. Nová připojení musí být projednána v samostatném 

jednání, za účasti majetkových správců a Policie ČR. V místech soustřeďování občanů (plochy 

občanského vybavení, plochy drobné a řemeslné výroby, plochy výroby a skladování, lehký 

průmysl, ….) zajistit dostatečný počet parkovacích stání pro parkování vozidel dle platných 

ČSN. Nově navržené inženýrské sítě umísťovat mimo silniční těleso. Nová výstavba musí být 

posuzována s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury 

a veřejné dopravy. V případě vzniku nových ploch a potřeby jejich napojení na dopravní síť, 

musí být zajištěna přístupová komunikace v odpovídající kvalitě, kapacitě dle platných ČSN. 

Podle místních podmínek je třeba vytvářet předpoklady pro zkvalitnění dopravní 
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infrastruktury, vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany 

a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, odstraňovat 

bodové závady, snižovat hlučnost, prašnost, eliminovat škodlivé vlivy z dopravy, zajistit odvod 

srážkových vod, zajistit dostatečně únosnou konstrukci. 

Dle § 54 odst. 2 stavebního zákona musí být dodrženy Zásady územního rozvoje 

Pardubického kraje, ve znění Aktualizace č. 1. 

Stanovisko z hlediska řešení silnic I. třídy uplatňuje k územně plánovací dokumentaci 

Ministerstvo dopravy. 

Odůvodnění 

Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH obdržel dne 29.1.2019 oznámení 

opakovaného veřejného projednání územního plánu Čistá. Dle oznámení se opakované 

veřejné projednání týká projednání upraveného územního plánu Čistá v rozsahu úprav 

provedených po veřejném projednání dne 25.6.2018, a to zapracování námitky týkající 

se pozemku p. č. 6664 v k. ú. Čistá u Litomyšle a zapracování stanovisek dotčených 

orgánů (Krajské hygienické stanice Pardubického kraje a Krajského úřadu 

Pardubického kraje). 

Řešené území tvoří k. ú. Čistá. ÚP vymezuje koridor silniční dopravy Z29 (DS), včetně 

koridorů územních rezerv (R1, R2) pro dálnici D35, plochy Z42 a Z43 (DS) pro 

komunikace zpřístupňující zastavitelné plochy a plochu Z44 (DS) pro propojující 

komunikaci ve směru na Janov. 

Řešeným územím prochází silnice III/36020, III/36021 a III/36022. ÚP respektuje 

vedení těchto silnic po stabilizovaných plochách. Základní komunikační systém území 

tvoří silnice III. třídy, na které se napojují ostatní pozemní komunikace. Síť těchto 

komunikací umožňuje propojení jednotlivých částí obce a zpřístupnění jednotlivých 

ploch zástavby. 

Na základě podmínky Krajské hygienické stanice Pardubického kraje byl stanoven 

požadavek zapracovat do územního plánu podmínku: „Stanovit regulativ na ochranu 

ploch vymezených k bydlení přímo sousedících se silnicí č. 36021 před hlukem z 

dopravy ve smyslu zákona na ochranu veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Dle § 54 odst. 2 stavebního zákona, územní plán musí být v souladu s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem. V následujícím stupni řízení, v dalším stupni 

projektování dopravní infrastruktury je třeba dodržet platné předpisy a zákony. 

Dotčený orgán při vydání stanoviska vycházel ze zákona o pozemních komunikacích, 

stavebního zákona, z Návrhu územního plánu Čistá (textová část), z Mapového portálu 

ŘSD ČR (www.suspk.cz/silnicni-sit) a Zásad pro územní rozvoj Pardubického kraje. 
Dotčený orgán neshledal rozpor mezi změnou územního plánu a jím chráněnými zájmy.“.  

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování:  

Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona se upravený územní plán v rozsahu těchto úprav (viz 

např. oznámení ze dne 23.1.2019) projednává na opakovaném veřejném projednání. 

Požadavky obsažené ve stanovisku a týkající se projektování a výstavby komunikací jsou 

předmětem navazujících řízení - územních a stavebních. Stanovisko není třeba 

zapracovávat, netýká se projednávaného návrhu územního plánu. 

 

1.3.  Ministerstvo obrany České republiky, Odbor ochrany územních zájmů a řízení 

programů nemovité infrastruktury, IČO 60162694, Teplého č.p. 1899, 530 02  Pardubice 2, 

stanovisko č.j. 

 76408/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 11.3.2019 ve znění: „ 

 vydává ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona  

stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.  

Ve kterém uplatňuje připomínky:  

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR:  
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Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním plánování a stavebním 

řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy jen základě 

závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany (viz ÚAP jev 119):  

- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny),  

- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, 

větrných elektráren apod.),  

- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN, - výstavba, rekonstrukce a opravy 

dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. třídy, objektů na nich, výstavba 

a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpacích stanic PHM apod.,  

- nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů,  

- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity,  

- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady),  

- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, 

jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny,  

- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich 

rušení,  

- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich,  

- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.,  

- stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím 

ČR – MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany),  

- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO.  

ČR-MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 

resortu ČR-MO.  

Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) - letiště 

a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP - jev 102a), které je nutno 

respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 

č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 

§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu 

bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené podmínky. V tomto území 

lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 

stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) 

větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic 

mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren 

a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově 

omezena nebo zakázána.  

Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a doplnit do 

textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 

obrany ČR. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující 

textovou poznámku: “Celé správní území obce je situováno v zájmovém území. Ministerstva 

obrany”.  

V řešeném území se nachází ochranná pásma - elektronické komunikace, jejich ochranná 

pásma a zájmová území (ÚAP – jev 82a – původně jevy 81 a 82). V tomto území (dle 

ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze 

vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě 

závazného stanoviska MO-ČR.  

Ministerstvo obrany ČR požaduje doplnit výše uvedené vymezené území do textové i grafické 

části územního plánu (část odůvodnění, koordinační výkres).  

Odůvodnění:  

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování 

obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení 

pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného 

návrhu z pozice dotčeného orgánu. 

Ministerstvo obrany ČR požadovalo zapracování jeho výše uvedeného vymezeného území v 

rámci vyjádření k návrhu zadání ÚPD a dále vydaného stanoviska k návrhu ÚPD při 

společném projednání. Dále dle posledních aktualizovaných předaných podkladů pro 
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zpracování ÚAP vyplývá, že se v území nachází nově vymezený koridor komunikačního 

vedení – příloha č. 1. Vzhledem k tomu, že toto zapracování uvedeného vymezeného území 

MO-ČR nebylo pořizovatelem respektováno, Ministerstvo obrany ČR důrazně požaduje 

nápravu v zájmu deklarace správnosti vydaného právního stavu (úplného znění) ÚPD obce. 

Uplatněné zájmy Ministerstva obrany ČR tvoří neopomenutelné limity v území 

nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve 

veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  

Ministerstvo obrany ČR žádá pořizovatele o důsledné vypořádání uplatněné připomínky ve 

smyslu dopracování vymezených území Ministerstva obrany ČR do příslušných částí ÚPD. 

Jedná se o deklaraci stávajících strategicky důležitých limitů v území v části Odůvodnění, 

která je uplatněna ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a neovlivňuje 

urbanistickou koncepci předložené ÚPD obce.“.  

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování:  

Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona se upravený územní plán v rozsahu těchto úprav (viz 

např. oznámení ze dne 23.1.2019) projednává na opakovaném veřejném projednání. 

Požadavky obsažené ve stanovisku jsou předmětem navazujících řízení, případně jsou již 

v návrhu obsaženy. Stanovisko není třeba zapracovávat, netýká se projednávaného 

návrhu územního plánu. 

 

1.4.  Dále byla uplatněna souhlasná stanoviska dotčených orgánů (tj. bez stanovení 

jakýchkoliv podmínek): 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, Na Františku č.p. 1039/32, 110 

00  Praha 1-Staré Město, stanovisko č.j. MPO 11357/2019 ze dne 5.2.2019, 

stanovisko č.j. MPO 61255/2019 ze dne 15.8.2019,  

• Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, IČO 276944, 

Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01  Litomyšl-Město, stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 

017594/2019 ze dne 7.3.2019,  

• Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IČO 

25844, Wonkova č.p. 1142, 500 02  Hradec Králové 2, stanovisko č.j. SBS 

27188/2019/OBÚ-09/1 ze dne 5.8.2019,  

• Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, 

IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, 532 11  Pardubice, uplatnil 

stanovisko č.j. KrÚ 8162/2019 ze dne 20.2.2019, uplatnil stanovisko č.j. KrÚ 

58355/2019 ze dne 5.8.2019, 

• Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní 

pracoviště Svitavy, IČO 71009264, U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02  

Pardubice 2, stanovisko č.j. KHSPA 01610/2019/HOK-Sy ze dne 12.3.2019, 

stanovisko č.j. KHSPA 14532/2019/HOK-Sy ze dne 27.8.2019, 

• Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČO 70885869, Teplého č.p. 1526, 

Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2, stanovisko č.j. HSPA-120-02/2019 ze dne 

11.3.2019, 

• Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO 

70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  

Pardubice 2, stanovisko č.j. KrÚ 58358/2019 ze dne 20.8.2019, 

• Krajský úřad Pardubického kraje, kultury, sportu a cestovního ruchu, IČO 

70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  

Pardubice 2, stanovisko č.j. KrÚ - 63056/2019 OKSCR OKPPze dne 26.8.2019. 
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Stanoviska dotčených orgánů uplatněná v rámci druhého opakovaného veřejného 

jednání: 

1.1.   Byla uplatněna souhlasná stanoviska dotčených orgánů (tj. bez stanovení 

      jakýchkoliv podmínek): 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, Na Františku č.p. 1039/32, 110 

00  Praha 1-Staré Město, stanovisko č.j. MPO 1583/2020 ze dne 3.1.2020,  

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, kultury a tělovýchovy, oddělení 

kultury a památkové péče, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, 

Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2, stanovisko č.j. KrÚ-20075/2020 

OKSCROKPP ze dne 3.3.2020,  

- Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, IČO 276944, 

Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01  Litomyšl-Město, stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 

015830/2020 ze dne 27.2.2020,  

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IČO 

25844, Wonkova č.p. 1142, 500 02  Hradec Králové 2, stanovisko č.j. SBS 

00487/2020/OBÚ-09/1 ze dne 10.1.2020,  

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, 

IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, 532 11  Pardubice, uplatnil 

stanovisko č.j. KrÚ1221/2020 ze dne 3.1.2020. 

 

 

II.1.g) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Zpracování ÚP vychází ze Zadání ÚP Čistá, které bylo projednáno v souladu se 
stavebním zákonem a schváleno zastupitelstvem obce dne 6.1.2016 usnesením  
č. 1/12/2016. Toto Zadání bylo jako celek splněno, jak je dále v Komentáři uvedeno. 

 Dílčí úpravy při formulování ÚP byly průběžně konzultovány se zástupci obce 
a pořizovatele.  

Komentář ke splnění jednotlivých bodů: 

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

 
a.1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného  
a        prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn,       
včetně vymezení zastavitelných ploch 

 
a.2. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 
 
a.3. požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného  
a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 
 
a.4. další požadavky 

 
Všechny koncepce jsou stanoveny ve vzájemné koordinaci – viz kap. II.1.b), II.1.c) 

a II.1.i). 
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b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit 

 
Po prověření jsou vymezeny plochy územních rezerv pouze pro koridor silniční 

dopravy – viz kap. II.1.i). 
 

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

 
Po prověření je vymezena VPS v oblasti dopravní infrastruktury a VPO v oblasti 

ÚSES, obojí s možností uplatnění vyvlastnění – viz kap. II. 1. i). 
 

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 

 
Po prověření nejsou plochy tohoto charakteru vymezeny. 
 

e) požadavek na zpracování variant řešení 
 

V průběhu zpracování Návrhu ÚP byl potvrzen předpoklad uvedený ve schváleném 
Zadání a Návrh ÚP je tedy invariantní. 
f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

 

ÚP je uspořádán v souladu se Zadáním. Výkres VPS je zpracován v měřítku 
1:10 000, protože je v tomto měřítku přehlednější a zachovává si potřebnou vypovídací 
schopnost. 

 
g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území 

 
Požadavek na VVURÚ nebyl uplatněn z důvodů uvedených v kap. II.1.j). 

 
 

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

Z dosavadního průběhu procesu pořízení ÚP Čistá záležitosti tohoto charakteru 
nevyplynuly. 

 
 

II.1.i) VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH 
VYMEZENÍ 

Z dosavadního průběhu procesu pořízení ÚP záležitosti tohoto charakteru 
nevyplynuly. 
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II.1.j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

 

Řešené území tvoří k.ú. Čistá u Litomyšle o celkové výměře 2521 ha.  

ÚP je zpracován v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování, 
zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, vše ve znění pozdějších předpisů. Pokud je 
v této kapitole uváděn číselným označením některý právní předpis (zákon, vyhláška), je tím 
míněn vždy ve znění pozdějších předpisů. 

ÚP respektuje limity využití území vycházející z platných právních předpisů, vydaných 
správních rozhodnutí a vlastností území. Graficky vyjádřitelné limity jsou znázorněny 
v Koordinačním výkresu v měřítku 1 : 5 000. Většina limitů či nositelů limitů využití území je 
zároveň považována za hodnoty území, a to jak přírodní či kulturní, tak i civilizační. Za 
civilizační hodnotu je považováno rovněž ZÚ. Jako podklad pro identifikaci jevů v území 
byly využity jak ÚAP, tak další podklady poskytnuté v průběhu zpracování ÚP. 

Do ÚP byly zapracovány relevantní závěry a doporučení oborových koncepcí 
Pardubického kraje nebo je ÚP s nimi zcela v souladu. Soulad s PÚR ČR a ZÚR Pk – viz 
kap. II.1.b). 

Řešení ÚP Čistá je v souladu se Zadáním ÚP invariantní. Zdůvodnění přijatého 
řešení je zřejmé z následujícího textu. 
 

ad I.1.a) 

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Základem vymezeného ZÚ je intravilán vymezený k 1.9.1966 a vyznačený v mapě 
evidence nemovitostí. Hranice byla doplněna na základě údajů katastru nemovitostí 
a skutečností zjištěných průzkumem území ve smyslu aktuální právní úpravy (§ 58 zákona 
č. 183/2006 Sb. – stavební zákon) a koordinována s údaji z ÚAP. Byla rozšířena o zastavěné 
stavební pozemky, stavební proluky, části komunikací, ze kterých jsou vjezdy na ostatní 
pozemky ZÚ, ostatní veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními 
pozemky ZÚ, a to dle aktuálního stavu mapy katastru nemovitostí, zjištěného přímým 
přístupem do WMS služby Katastru nemovitostí. Skutečný stav byl ověřován jak 
porovnáváním s ortofoto mapou, tak aktuálně ověřen průzkumem v terénu, především 
s ohledem na zjištění souborů pozemkových parcel zpravidla pod společným oplocením se 
zastavěnými pozemky obytných a hospodářských budov, tvořících s nimi souvislý celek.  

 
ad I.1.b) 

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT  

HISTORICKÝ VÝVOJ  

Obec Čistá dříve nazývaná Litrbachy, německy Lauterbach, se rozkládá po obou 
březích řeky Loučné. Lokalitu Starých Litrbach (patrně pozdějších Benátek) 
a Litrbach (nynější Čisté) spojuje novodobá historiografie s existencí slavníkovského 
hradiska zmiňovaného v Kosmově Kronice české k roku 981, jehož lokalizaci kladla starší 
historiografie do prostoru severozápadního návrší současného litomyšlského zámku. 
Vesnice Litrbachy vznikla patrně již ve 13. století kolonizační činností litomyšlského 
premonstrátského kláštera. 
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Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa stál v obci už v roce 1349. Jeho historie je však 
starší a souvisí zřejmě s aktivitou premonstrátů, kteří na Litomyšlsku působili od poloviny 12. 
století.  

V písemných pramenech je obec ve tvaru „villa Luterbach" prvně zmíněna k roku 
1347 v listině vratislavského biskupa Přeclava z Pogorelly, jíž na žádost papeže učinil 
majetkové narovnání mezi litomyšlským biskupem a biskupskou kapitulou, přičemž se ves 
Litrbachy stala majetkem biskupovým. Po zániku litomyšlského biskupství k roku 1421 se 
stala ves Litrbachy součástí litomyšlského zámeckého panství, a to až do zániku 
patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1850 byly Litrbachy součástí politického okresu 
Litomyšl, v letech 1960 až 2002 pak okresu Svitavy. Nyní je území obce součástí 
Pardubického kraje. 

Převážnou část obyvatelstva tvořili do roku 1945 Němci. Po jejich vysídlení 
v poválečném období a po příchodu českých osídlenců došlo roku 1947 ke změně názvu 
obce Litrbachy na obec Čistá. Pokud se týká názvu obce, jedním z možných vysvětlení je 
odvození z německého označení obce od řeky Loučné (Lauterbach, tj. Čistý potok), který 
obcí protéká.  

 

 

PŘÍRODNÍ HODNOTY 

Řešené území leží dle ZÚR Pk a Studie potencionálního vlivu výškových staveb 
a větrných elektráren na krajinný ráz území Pardubického kraje v oblastech krajinného rázu 
3. Východočeská tabule: Litomyšl – Polička s lesozemědělským a zemědělským typem 
krajiny.  

V území jsou VKP stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
a to lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy.  

Celé řešené území odvodňuje vodní tok Loučné, která protéká napříč řešeným 
územím ve směru jih – sever a je významným vodním tokem. Levobřežním přítokem Loučné 
je Jalový potok, který odvodňuje jihozápadní část řešeného území. Dále se zde vyskytují 
drobné vodní plochy a toky.  

V území se vyskytují prvky ÚSES – nadregionální biokoridor, regionální biocentra, 
regionální biokoridory, místní biocentra a místní biokoridory. Biocentra jsou v řešeném území 
funkční, biokoridory jsou převážně funkční. Jejich funkčnost je tak třeba doplnit a je možné 
kvalitativně zvyšovat jejich efektivnost. Prvky ÚSES navazují na prvky ležící mimo řešené 
území.  

Celé území se nachází CHOPAV Východočeská křída, která byla vyhlášena 
nařízením vlády č. 85/1981 Sb. a  je součástí tzv. zranitelné oblasti. 

ÚP všechny uvedené přírodní hodnoty, které jsou zároveň limity využití území, 
respektuje, chrání a rozvíjí především stabilizací ploch nezastavěného území a stanovením 
koncepce ÚSES nadregionální a regionální úrovně (v souladu se ZÚR Pk) a místní úrovně.  

 

KULTURNÍ HODNOTY 

 V území obce se nacházejí tyto nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP ČR: 

Číslo rejstříku Název okresu Sídelní útvar Část obce Památka Ulice,nám./umístění 

37158/6-3032 Svitavy Čistá Čistá kostel sv. Mikuláše  

102641 Svitavy Čistá Čistá 
fara 
 

č.p. 1 

16698/6-5473 Svitavy Čistá Čistá venkovský dům č.p. 171 
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 Venkovský dům č.p. 171 byl pro jeho hodnoty nařízením vlády č. 106/2014 Sb. 
prohlášen národní kulturní památkou pod číslem ÚSKP 387. 

Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy, a proto se v souladu 
s příslušnými právními předpisy, především s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví 
Evropy č. 99/2000 Sb. a se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vztahují na 
realizaci všech stavebních a jiných aktivit ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona: „ … 
stavebníci již od doby přípravy stavby jsou povinni tento záměr oznámit Archeologickému 
ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum" a ustanovení § 23 odst. 2: „O archeologickém nálezu, který nebyl 
učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení 
Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu bud přímo nebo prostřednictvím obce, 
v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém 
nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo 
k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo po 
tom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl“. Podle § 23 odst. 3: „Archeologický nález 
i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo 
muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení." 

V území jsou evidována tato archeologicky hodnotnější území: 

číslo SAS ČR typ UAN název UAN obec 

14-33-10/2 II Naleziště Čistá 4. Čistá  

14-34-01/2 I Velké hradiště, hradiště v 
Zemanových stráních. 

Čistá 

14-34-06/1 I Pravobřežní terasa nad Loučnou - 
naleziště Čistá 5. 

Čistá 

14-34-06/2 II Naleziště Čistá 7. Čistá 

14-34-06/3 II Naleziště Čistá 6. Čistá 

14-34-06/4 II Naleziště Čistá 8. Čistá 

14-34-06/5 I Naleziště Čistá 9. Čistá 

14-34-06/6 I Naleziště Čistá 10. Čistá 

14-34-06/9 II Brlenka – intravilán. Čistá 

14-34-11/1 I Naleziště Čistá 11. Čistá 

14-34-11/2 I Naleziště Čistá 12. Čistá 

14-34-11/3 I Naleziště Čistá 13. Čistá 

 

ÚP uvedené kulturní hodnoty respektuje a navíc vytváří i podmínky pro ochranu 
historicky vzniklé sídelní struktury a urbanistické kompozice prostředí, a to především 
respektováním stabilizovaných ploch v ZÚ a vymezením zastavitelných ploch v ZÚ nebo na 
něj navazujících. Naplňování vymezených ploch v souladu s podmínkami prostorového 
uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu naopak přispěje k jejich 
ochraně a posílení.  

 

CIVILIZAČNÍ HODNOTY 

Civilizační hodnoty spočívají především ve stabilizovaných plochách ZÚ. V obci je 
zastoupena většina základních funkcí (bydlení, rekreace, občanské vybavení, výroba, 
veřejná prostranství, dopravní a technická infrastruktura), které tvoří základní kostru 
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civilizačních hodnot v území. V ÚP jsou respektovány a rozvíjeny vymezením nových ploch  
– viz část ad I.1.c), ad I.1.d) a ad I.1.e) této kapitoly. 

Prostor obce je součástí specificky krajinářsky cenného prostoru Čistá – Trstěnice – 
Karle, který je definován jako zastavěný prostor zaříznutého údolí Loučné, která se 
pod Trstěnicemi ztrácí pod zem a objevuje se znovu až v Benátkách u Litomyšle, a jejich 
přítoků spojených obcí Čistá, Trstěnice, Karle vytvářející členité a pohledově velmi malebné 
místo s dochovanou urbanistickou strukturou původního sídla a četnými historickými objekty 
a objekty lidové architektury s významnými zemědělskými dvory na okrajích údolní hrany. 
Budovy jsou převážně z opukového kamene místy neomítaného (zejm. hospodářské části 
zemědělských usedlostí). Prostor tvoří mimo zástavby specifické prvky převážně vytvořené 
z opukového kamene, zejména však kamenné zídky, opěrné zdi a zídky podél komunikací; 
četné drobné stavby a sochy se sakrální tématikou. Zástavba, její struktura, síť komunikací, 
zahrad s ovocnými stromy oddělených často kamennými zídkami z opuky, volné území dna, 
údolí s četnými přírodními prostory, s vysokým podílem vzrostlé zeleně, která rámuje celý 
prostor až po hranu údolí, společně vytváří velmi malebný prostor sídla drobného měřítka, 
který je v silném kontrastu s okolní velkovýrobní zemědělskou krajinou odlišného měřítka. 
Jeho hranice je dle ÚAP také zapracována do Koordinačního výkresu. 

 

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

 Pro zpracování ÚP byly jako výchozí podklady použity informace od obce a od 
pořizovatele, a to jak na úrovni předchozího ÚPO, nových záměrů na provedení změn 
v území, tak především ÚAP včetně datové části, která byla poskytnuta pořizovatelem 
v průběhu zpracování ÚP.   

Základní koncepce rozvoje obce vychází ze splnění hlavních požadavků na tento 
rozvoj vyplývajících ze Zadání: 

 
- soulad s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, 

- soulad se ZÚR Pk ve znění Aktualizace č. 1, 

- řešení požadavků vyplývajících z ÚAP, 

- prověření možnosti vymezení návrhových ploch z předchozího ÚPO jako ploch změn 
(zastavitelných, přestavby či změn v krajině), 

- prověření možnosti vymezení ploch změn na základě uplatněných záměrů na 
provedení změn v území, 

- koordinace ÚP s PSZ KPÚ. 

 

Všechny výše uvedené požadavky byly při návrhu základní koncepce zohledněny,  
a to v první řadě při zhodnocení předchozí ÚPD, resp. ÚPO. ÚPO Čistá byl schválen 
Zastupitelstvem obce Čistá dne 28.12.2006 s účinností OZV od 12.1.2007. Jak základní 
koncepce, tak jednotlivé plochy byly podrobeny společné diskuzi (obec, pořizovatel, 
zpracovatel), včetně kontroly a pracovního projednání autorského originálu.  

Hlavní směry rozvoje, stanovené v předchozím ÚPO, zůstávají nadále v platnosti. 
Jejich naplňování je však zasazeno do rámce nových požadavků a úkolů vyplývajících 
z PÚR ČR, ZÚR Pk a ÚAP při zohlednění nových požadavků na využití území v souladu se 
STZ.  

Hlavním cílem rozvoje území je dosažení udržitelného rozvoje s ohledem na 
vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel. Jsou proto vytvářeny podmínky pro vyvážený a udržitelný 
rozvoj všech základních funkcí obou sídel (zejména funkce bydlení, rekreace, občanského 
vybavení včetně sportu, výroby a skladování) a pro zajištění ekologické stability území  
a kvalitního životního prostředí (mimo, ale i uvnitř ZÚ – např. dostatek veřejných prostranství, 
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kvalitní systém sídelní zeleně), včetně předpokladů pro zlepšení dopravního a technického 
vybavení území. Vymezení zastavitelných ploch určených pro bydlení vychází jak 
z dosavadního vývoje počtu obyvatel a předpokladu jeho dalšího vývoje, tak z polohy obce 
vzhledem k nedalekému městu Litomyšl. Řešení těchto požadavků je koordinováno s limity 
využití území a jeho hodnotami – viz Koordinační výkres. 

Základní koncepce rozvoje území obce je založena na stabilizaci obce ve struktuře 
osídlení této části kraje na hranici rozvojové osy mezinárodního a republikového významu 

OS8, a to při respektování limitů využití území a jeho hodnot, včetně cílových charakteristik 

obou typů krajiny. 
 

ad I.1.c) 

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ 
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

VÝCHODISKA 

Jedním ze základních vstupů celkové urbanistické koncepce jsou demografické údaje 
o řešeném území. Vývoj počtu obyvatel, dle statistických šetření včetně SLBD v letech 1900 
– 2015 ukazuje následující grafické vyjádření. Počet trvale žijících obyvatel se v obci Čistá 
snížil do roku 2000 cca na polovinu stavu roku 1900, nejvýrazněji se depopulační tendence 
projevila v letech 1930 – 1950, vlivem válečných a poválečných událostí. Počet obyvatel 
vykazoval až do roku 1991 sestupnou tendenci, od roku 2001 se projevuje mírný růst.   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2015 žilo v obci Čistá 978 obyvatel (Zdroj: ČSÚ).  

V obci se neprojevuje prozatím proces demografického stárnutí, tak jako ve většině 
měst a obcí ORP i ČR, při němž se postupně mění struktura obyvatel takovým způsobem, že 
se zvyšuje podíl osob starších 60 let a snižuje podíl osob mladších 15 let, tj. starší věkové 
skupiny rostou početně rychleji než populace jako celek.  

Věková struktura obyvatel obce vykazuje příznivý stav i v porovnání s věkovou 
strukturou kraje i celé České republiky. Průměrný věk k 31.12.2015 je 38,7 let a jeví se také 
jako příznivý při porovnání údajů v kraji i ČR. Věkovou strukturu v obci k 31.12.2001  
a k 31.12.2015 ukazuje následující grafické vyjádření (Zdroj: ČSÚ). 
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Populační vývoj v roce 2015, dle podkladů z ČSÚ – celkově se v tomto roce počet 
obyvatel zvýšil o 4 osoby.  

V následujícím grafickém vyjádření je znázorněna denní vyjížďka dle SLDB 2011. 
Počet obyvatel celkem byl 912, z toho 454 mužů a 458 žen. Počet ekonomicky aktivních 
obyvatel byl 427.  

Počet vyjíždějících do zaměstnání byl 196 a do škol 75 obyvatel (Zdroj: ČSÚ).   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za prací obyvatelé dojíždějí nejčastěji do Litomyšle, Svitav, Vysokého Mýta nebo 
Poličky, výjimečně do okolních obcí.  

Dalším základním vstupem jsou informace o charakteru a stavu současné zástavby, 
která utváří historicky vzniklou strukturu ZÚ. Jsou to plochy především pro tyto účely: 
 

 

Bydlení  

Vývoj počtu domů v obci celkem od počátku století, dle SLDB v níže uvedených 
letech, dokumentuje následující grafické vyjádření. Do roku 1950 se sledoval počet domů 
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jako součet počtu obydlených i neobydlených domů (počet domů, které měly popisné číslo), 
od roku 1961 se jedná o domy trvale obydlené (domy využívané k rekreaci byly vyčleněny 
z domovního fondu).  

 

V obci dle SLDB 2011 bylo celkem 312 domů, z toho trvale obydlených 245, z toho 
239 rodinných domů, počet neobydlených domů 35. Dále dle sdělení obce se zde nachází 
70 objektů individuální rekreace, z toho je 23 chat a 1 chalupa vyčleněná z bytového fondu. 
Na území obce převažuje bydlení v RD. 
 

Občanské vybavení 

– viz ad I.1.d) této kapitoly. 

 
Výroba a služby výrobního charakteru, podnikání 

V obci Čistá působí mimo jiné tyto podnikatelské subjekty (firmy, živnostníci, 
zemědělci): ATFE s.r.o. – provozovatel obchodu s RC modely, Autodoprava Dudek – 
autodoprava, Briol s.r.o. – prodej spojovacích materiálů, kotevní techniky či kovoobráběcích 
nástrojů, Dveře SYDA – prodej a montáž dveří, Ekopaliva Beneš – dřevěné brikety a pelety 
pro region Litomyšl, Vysoké Mýto, Choceň, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Polička, Skuteč 
a Svitavy, Josef Kučera - soukromě hospodařící rolník, Kominictví Čapek, KKZP – Kocourek 
Kopecký zemní práce, Pokrývačství Štýbnar, TD PNEU – David Tomášek, 
pneuservis, Truhlářství Lněnička. (zdroj http://www.cista.info/, informace z obce)  

 

Nezaměstnanost 

 Dle podkladů z ČSÚ bylo v obci k 30.9.2016 celkem 24 uchazečů o pracovní místo 
z celkového počtu 648 obyvatel ve věku 15 – 64 let. Míra registrované nezaměstnanosti 
v tomto období byla 3,7%.  

 
URBANISTICKÉ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ 
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Stanovení urbanistické koncepce vychází z vyhodnocení přírodních, kulturních 
a především civilizačních hodnot území, včetně výše uvedeného šetření  
v sociodemografické oblasti. Z těchto závěrů při respektování zásad a úkolů územního 
plánování PÚR ČR a ZÚR Pk v intencích požadavků vyplývajících ze schváleného Zadání 

http://www.cista.info/
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ÚP je vytvořena kostra urbanistické koncepce. Jejím úkolem, resp. cílem ÚP, je vytvoření 
podmínek pro realizaci vyváženého kontinuálního a udržitelného rozvoje.  

Pro tvorbu koncepce funkčního a prostorového uspořádání území je jednou 
z hlavních zásad respektování morfologie terénu a historicky vytvořené urbanistické struktury 
sídla. 

Dosavadní urbanistická koncepce, zakotvená v předchozím ÚPO, je zachována. 
Obec je územně stabilizována ve způsobech využití vycházejících z údajů katastru 
nemovitostí, které jsou členěny na stabilizované plochy dle § 4 – 19 vyhlášky č. 501/2006 
Sb. ve smyslu Metodiky MINIS – podrobněji viz část ad I.1.f) této kapitoly. Sídelní struktura je 
zachována, žádná nová sídla nejsou zakládána. Plošné uspořádání akceptuje dosavadní 
historický vývoj území, koordinovaný předchozím ÚPO. Prostorové uspořádání je dotvářeno 
do kompaktnějších tvarů využíváním proluk v ZÚ a vymezováním zastavitelných ploch 
v těsné vazbě na ZÚ.  

Předkládaným návrhem urbanistické koncepce se potvrzuje kontinuita návrhů řešení 
v jednotlivých podkladech a dokumentacích, které novému ÚP předcházely. Dosavadní vývoj 
ukázal, že i po přehodnocení předchozího ÚPO se potvrzují základní tendence rozvoje, a to 
v doplnění zastavitelných ploch především pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, výrobu 
a skladování a veřejnou infrastrukturu, ale v mírně menším rozsahu než v předchozím ÚPO 
– podrobnější odůvodnění viz kap. II.1.m). Urbanistickou koncepci spoludotváří koncepce 
uspořádání krajiny – viz ad I.1.e) této kapitoly. 

Rozvoj obce bude tedy postupně realizován tak, aby nedošlo k narušení původní 
formy zástavby, ale naopak, aby byly zkvalitňovány i estetické hodnoty a životní prostředí 
a aby nebyly narušeny významné dálkové pohledy a průhledy. 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY  

Vzhledem k dosavadnímu demografickému vývoji, konfiguraci terénu, limitům využití 
území a jeho hodnotám je zachován současný charakter obce.  

Při vymezování zastavitelných ploch pro rozvoj obce se vychází ze základního 
požadavku v maximální možné míře převzít dosud nevyužité plochy z předchozího ÚPO 
obce, aby byla zajištěna kontinuita naplňování stanovené urbanistické koncepce. Rozvojové 
plochy, navržené předchozím ÚPO, jsou postupně využívány pro stanovený způsob využití, 
zbývající dosud nevyužité rozvojové plochy byly podrobně prověřeny se zástupci obce  
a s pořizovatelem a prodiskutovány se závěrem, že byl v případě potřeby upraven jejich 
rozsah či způsob využití – viz Schéma záměrů na provedení změn v území, včetně 
následující tabulky. 

 Plochy pro rozvoj (zastavitelné plochy a plochy přestavby) jsou voleny tak, aby 
negativní dopady navrhovaného řešení byly co nejmenší. Jsou vymezeny převážně ve vazbě 
na ZÚ. Využívá se tak možnosti jednoduchého napojení na infrastrukturu obce, která je 
vybudována, či se její realizace připravuje. 

Plochy změn jsou, stejně jako plochy stabilizované, vymezeny zpravidla na hranice 
parcel. V některých případech však hranici vymezených ploch tvoří spojnice lomových bodů 
hranic parcel, spojnice styčných bodů hranic více parcel nebo vzájemná kombinace těchto 
možností.  
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Územní plán obce 

Označení 
plochy 

v předchozí 
ÚPD 

Funkce dle předchozí ÚPD Způsob zapracování do ÚP 

1 Obytné plochy venkovského charakteru 
Část Z3 (SV), část stabilizovaná 

plocha (NZ) 

2 Obytné plochy venkovského charakteru 
Část Z4 (SV), Z6 (SV), Z45 (TI), 

Z42 (DS), část stabilizovaná 
plocha (SV) a (DS) 

3 Obytné plochy venkovského charakteru Z7 (SV) 

4 Obytné plochy venkovského charakteru Stabilizovaná plocha (SV) 

5 Obytné plochy venkovského charakteru Z1 (BV) 

6 Obytné plochy venkovského charakteru 
Část stabilizovaná plocha (SV) 

a  (NZ) 

7 Plochy pro sport Stabilizovaná plocha (NZ) 

8 Obytné plochy venkovského charakteru 
Část Z9 (SV), P1 (SV), P2 (SV), 

Z43 (DS) část stabilizovaná 
plocha (SV) 

9 Obytné plochy venkovského charakteru 
Část Z11 (SV), část stabilizovaná 

plocha (RI) 

10 Plochy individuální rekreace 
Část Z24 (RI), část stabilizovaná 

plocha (RI) 

11 Obytné plochy venkovského charakteru 
Část P3 (SV), část stabilizovaná 

plocha (RI) 

12 Obytné plochy venkovského charakteru Stabilizovaná plocha (SV) 

13 Obytné plochy venkovského charakteru 
Část Z12 (SV), část stabilizovaná 

plocha (SV) 

14 Obytné plochy venkovského charakteru Stabilizovaná plocha (SV) 

15 Obytné plochy venkovského charakteru Stabilizovaná plocha (SV) 

16 Obytné plochy venkovského charakteru Stabilizovaná plocha (SV) 

17 Plochy pro sport 
Část stabilizovaná plocha (OS)  

a (SV)  

18 Obytné plochy venkovského charakteru 
Část Z13 (SV), Z31 (ZV), Z32 (ZV) 
a část stabilizovaná plocha (SV) 

19 Obytné plochy venkovského charakteru Z14 (SV) 

20 Obytné plochy venkovského charakteru P4 (SV) 

21 Obytné plochy venkovského charakteru 
Část Z15 (SV) a část stabilizovaná 

plocha (NZ) 

22 Plochy pro sport Z26 (OS) 

23 Obytné plochy venkovského charakteru Z16 (SV) 

24 Obytné plochy venkovského charakteru Z2 (BV) 

25 Obytné plochy venkovského charakteru Stabilizovaná plocha (SV) 

26 Obytné plochy venkovského charakteru Z17 (SV) 

27 Obytné plochy venkovského charakteru Z18 (SV) 

28 Obytné plochy venkovského charakteru Z19 (SV) 

29 Obytné plochy venkovského charakteru Z20 (SV) 

30 Obytné plochy venkovského charakteru Stabilizovaná plocha (SV) 
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31 Obytné plochy venkovského charakteru Z21 (SV) 

32 Obytné plochy venkovského charakteru Z22 (SV) 

33 Obytné plochy venkovského charakteru 
Část Z23 (SV), část stabilizovaná 

plocha (SV) 

34 Plochy individuální rekreace 
Část Z25 (RI) a část stabilizovaná 

plocha (SV) 

35 Plochy výroby a skladů Z41 (VZ) 

36 Plochy výroby a skladů P5 (VS) 

37 Obytné plochy venkovského charakteru Z8 (SV) 

38 Obytné plochy venkovského charakteru Již není v řešeném území 

39 Poldry 
Část stabilizovaná plocha (OM)  

a (NSs) 

40 Poldry Stabilizovaná plocha (NZ) 

41 Poldry Stabilizovaná plocha (NZ) 

42 Poldry Stabilizovaná plocha (NZ) 

43 Poldry Stabilizovaná plocha (NZ) 

44 Poldry 
Část stabilizovaná plocha (NZ)  

a část (NSpvo) 

45 Poldry Stabilizovaná plocha (NZ) 

VZ1 Veřejná zeleň Část Z3 (SV) a část Z45 (TI) 

VZ2 Veřejná zeleň Část Z27 (ZV), Z42 (DS) 

VZ3 Veřejná zeleň Z28 (ZV) 

VZ4 Veřejná zeleň Stabilizovaná plocha (SV) 

VZ5 Veřejná zeleň Z30 (ZV) 

VZ6 Veřejná zeleň 
Část Z31 (ZV), Z32 (ZV), část 

stabilizovaná plocha (SV) 

VZ7 Veřejná zeleň Z33 (ZV) 

VZ8 Veřejná zeleň 
Část Z34 (ZV) a část stabilizovaná 

plocha (NZ) 

VZ9 Veřejná zeleň Z35 (ZV) 

VZ10 Veřejná zeleň Z36 (ZV) 

VZ11 Veřejná zeleň Stabilizovaná plocha (SV) 

VZ12 Veřejná zeleň Z38 (ZV) 

VZ13 Veřejná zeleň Z39 (ZV) 

VZ14 Veřejná zeleň Z40 (ZV) 

 
Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) jsou vymezeny v přímé 

vazbě na ZÚ v místech návrhových ploch předchozího ÚPO se stejným, resp. podobným 
způsobem využití. Pozemky v těchto plochách jsou ve vlastnictví obce na základě převodu 
z majetku státu. Vymezují se pro zajištění kontinuity územního rozvoje obce a pro 
zabezpečení dostatečné obytné kapacity území obce v sousedství rozvojové osy OS8  
a města Litomyšl.  

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) jsou vymezeny uvnitř ZÚ nebo v přímé 
vazbě na ZÚ či jiné zastavitelné plochy v místech návrhových ploch předchozího ÚPO 
stejného, resp. podobného způsobu využití. Pouze plochy Z5 a Z7 (severní část) byly 
vymezeny na základě uplatněných záměrů na provedení změn v území po prověření, že 
jejich vymezení nebrání jiné, především veřejné zájmy v území. Vymezují se pro zajištění 
kontinuity územního rozvoje obce a pro zajištění obytné kapacity území obce, včetně 
možnosti rozvoje přípustných podnikatelských aktivit v území. 
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Plochy přestavby P1 - P4 jsou rovněž vymezeny ve vazbě na předchozí ÚPO a jsou 
určeny k novému využití již nevyužívaných ploch jiného způsobu využití. 

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) jsou vymezeny v přímé 
vazbě na ZÚ v místech návrhových ploch předchozího ÚPO se stejným způsobem využití. 
Vymezují se pro zajištění kontinuity územního rozvoje obce v přímé vazbě na ZÚ. 

Plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) je vymezena 
v přímé vazbě na ZÚ v místě návrhové plochy předchozího ÚPO se stejným způsobem 
využití. Vymezuje se pro zajištění kontinuity územního rozvoje obce v této oblasti. 

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) se vymezují ve vazbě na 
zastavitelné plochy SV v místech návrhových ploch předchozího ÚPO  stejného způsobu 
využití. Vymezují se pro zajištění kvalitního životního prostředí v navazujících zastavitelných 
plochách SV. 

Plocha výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) je vymezena v ZÚ v místě 
návrhové plochy výroby a skladů předchozího ÚPO. Vymezuje se pro zajištění kontinuity 
územního rozvoje obce a pro zajištění územních podmínek pro realizaci aktivit 
hospodářského významu charakteru zemědělské výroby v prostorách k tomu přijatelných  
a potřebných.  

Plocha smíšená výrobní (VS) je vymezena jako plocha přestavby P5 na základě 
záměru předchozího ÚPO – pro nové využití areálu nepotřebné technické infrastruktury. 
Cílem jejího vymezení je posílení hospodářského pilíře, a tím zajištění udržitelného rozvoje 
území. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) – podrobně vysvětleno  
– viz část ad I.1.d) této kapitoly. 

Plochy dopravní infrastruktury – koridor silniční dopravy (DS) – podrobně vysvětleno  
– viz část ad I.1.d) této kapitoly. 

Plochy technické infrastruktury – plochy inženýrské sítě (TI) – podrobně vysvětleno  
– viz část ad I.1.d) této kapitoly. 

Plochy územních rezerv se po prověření potřeby v souladu se Zadáním ÚP vymezují 
pouze pro koridor silniční dopravy (DS) – podrobně vysvětleno – viz část ad I.1.d. této 
kapitoly. 

 

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Sídelní zeleň tvoří jak plochy zeleně soukromé, tak i veřejné. V řešeném území je 
samostatně vymezená veřejná zeleň (ZV) součástí ploch veřejných prostranství. Samostatně 
jsou vymezeny rovněž plochy zeleně přírodního charakteru (ZP). ÚP systém sídelní zeleně 
rozšiřuje návrhem  ploch s cílem zkvalitnění životního prostředí, a tím posílení jak pilíře 
životního prostředí, tak i soudržnosti společenství obyvatel území. 

 

Souhrnný přehled zastavitelných ploch 

k.ú. Čistá u Litomyšle 

Označení plochy/ 
koridoru 

Kód využití 
Podmínka 

rozhodování 
Rozloha plochy 

(ha) 
Z1 BV - 0,7994 
Z2 BV - 0,5650 
Z3 SV - 0,4585 
Z4 SV - 0,9236 
Z5 SV - 0,1304 
Z6 SV - 0,2147 
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Označení plochy/ 
koridoru 

Kód využití 
Podmínka 

rozhodování 
Rozloha plochy 

(ha) 
Z7 SV - 0,5189 
Z8 SV - 0,6340 
Z9 SV - 0,7994 

Z11 SV - 0,2273 
Z12 SV - 1,3057 
Z13 SV - 0,8222 
Z14 SV - 0,2333 
Z15 SV - 1,3488 
Z16 SV - 0,4352 
Z17 SV - 0,1062 
Z18 SV - 0,0461 
Z19 SV - 0,0998 
Z20 SV - 0,0793 
Z21 SV - 0,1109 
Z22 SV - 0,2402 
Z23 SV - 0,1989 
Z24 RI - 0,3887 
Z25 RI - 0,9720 
Z26 OS - 0,1910 
Z27 ZV - 0,0565 
Z28 ZV - 0,0622 
Z29 DS - 19,8560 
Z30 ZV - 0,0877 
Z31 ZV - 0,0494 
Z32 ZV - 0,0125 
Z33 ZV - 0,0730 
Z34 ZV - 0,0764 
Z35 ZV - 0,2668 
Z36 ZV - 0,0438 
Z38 ZV - 0,1820 
Z39 ZV - 0,0502 
Z40 ZV - 0,1068 
Z41 VZ - 0,4348 
Z42 DS - 0,1619 
Z43 DS - 0,0820 
Z44 DS - 1,6762 
Z45 TI - 0,3412 

Celkem 35,9260 
 

 

Souhrnný přehled ploch přestavby 

k.ú. Čistá u Litomyšle 

Označení plochy Kód využití 
Podmínka 

rozhodování 
Rozloha plochy 

(ha) 
P1 SV - 0,1380 
P2 SV - 0,1030 
P3 SV - 0,1588 
P4 SV - 0,1439 
P5 VS - 4,0224 

Celkem  4,5661 
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Souhrnný přehled ploch územních rezerv 

k.ú. Čistá u Litomyšle 

Označení plochy Kód využití 
Podmínka 

rozhodování 
Rozloha plochy 

(ha) 
R1 (DS) - 0,2640 
R2 (DS) - 16,5014 

Celkem 16,7654 
 
ad I.1.d)   

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, 
VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ  

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Dopravní infrastrukturu je přípustné kromě níže popsaných ploch umísťovat také 
v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití v souladu se stanovenými podmínkami 
jejich využití. V nezastavěném území nebyly shledány důvody pro její výslovné vyloučení ve 
smyslu § 18 odst. 5 STZ.  

SILNIČNÍ DOPRAVA 

 Řešené území je celé vázáno na vedení silnic III. třídy, a to především na silnici 
III/36021 (Litomyšl – Trstěnice) a na ni se napojující silnice III/36020 (Čistá – Trstěnice)  
a III/36022 (Čistá – I/35). Tyto silnice jsou minimálně zatěžovány, a to převážně dopravou 
místního charakteru. Současně parametry těchto silnic jsou odpovídající jejich dopravnímu 
významu, a tak je jejich vedení dlouhodobě stabilizováno v rámci současných ploch DS.  

 Do severovýchodního okraje území zasahuje koridor Z29 (DS) pro dálnici D35, který 
je vymezen – zpřesněn v rozsahu budoucího OP dálnice od osy koridoru převzaté z DÚR 
(08/2016). Tento podklad poskytlo ŘSD ČR do ÚAP ORP Litomyšl v 10/2017. Ve zbývající 
části koridoru vymezeného ZÚR Pk pro umístění stavby D01 vymezuje ÚP územní rezervy 
R1 a R2 (DS). Tato realizace neovlivní současný komunikační systém v obci ani v otázce 
směrování dopravní zátěže.  

Na základní komunikační systém území, tvořený silnicemi III. třídy, jsou přímo 
napojeny ostatní pozemní komunikace. Síť těchto komunikací umožňuje propojení 
jednotlivých částí obce a zpřístupnění jednotlivých ploch zástavby. Tyto komunikace jsou 
zatěžovány výhradně místní dopravou, a tak je jejich vedení v území po plochách DS 
stabilizováno. Nové obslužné komunikace budou realizovány v rámci ZÚ či zastavitelných 
ploch pro zpřístupnění jednotlivých objektů na základě konkrétních záměrů, další pak nově 
vymezené na plochách Z42 – Z44 (DS). 

ÚP respektuje současnou síť pozemních komunikací a připouští její rozvoj jak v ZÚ  
a plochách změn, tak v nezastavěném území, jako dopravní infrastrukturu veřejnou  
i neveřejnou.  

 Odstavování a parkování bude nadále řešeno vždy v rámci vlastních ploch nebo 
objektů pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, výrobu či technickou infrastrukturu. Pro 
potřeby krátkodobého parkování u obytné zástavby je možno využívat i minimálně dopravně 
zatížené přilehlé ostatní pozemní komunikace a veřejná prostranství.  

V současné době je územím vedena 1 autobusová linka. Zastávky autobusové 
dopravy (5 zastávek) svojí docházkovou vzdáleností plně pokrývají ZÚ a jejich situování je 
stabilizované. Výraznější rozvoj autobusové dopravy se nepředpokládá.  
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Intenzity silniční dopravy a kategorizace silnic 

 Obecně je základním podkladem pro stanovení intenzit dopravy celostátní sčítání 
dopravy, provedené Ředitelstvím silnic a dálnic Praha. Jedinými údaji v území jsou intenzity 
dopravy naměřené na silnici III/36021.  

Silnice č. úseku Úsek I2000 I2005 I2010 

III/36021 5-4080 Benátky - Litomyšl 1379 1382 1350 

   

 Tento měřený úsek je na území okolní obce, a to blíže k Litomyšli a z toho vyplývá, že 
dopravní zatížení na území obce je ještě nižší. U ostatních silnic se tak může dopravní 
zatížení pohybovat okolo 500 vozidel za průměrný den roku. U silnic III. třídy je tak 
odpovídající výhledová kategorie S 6,5 – 7,5/50 – 60.  

  U dálnice D35 se předpokládá kategorie D25,5/120.  
 

JINÉ DRUHY DOPRAVY 

 Plochy pro železniční, leteckou a vodní dopravu nejsou v území obce zastoupeny. 

Ochranná pásma  

V území se uplatňuje OP silnic III. třídy, které podle zákona č. 13/1997 Sb.,  
o pozemních komunikacích, dosahují vzdálenosti 15 metrů od osy vozovky, u dálnice D35 
pak do vzdálenosti 100 m od osy přilehlého jízdního pásu. 
 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Technickou infrastrukturu je přípustné kromě níže popsaných ploch umísťovat také 
v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití v souladu se stanovenými podmínkami 
jejich využití. V nezastavěném území nebyly shledány důvody pro její výslovné vyloučení ve 
smyslu § 18 odst. 5 STZ.  

 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

Podkladem pro zpracování této části ÚP je PRVK Pk. Zásobování veřejného 
vodovodu pitnou vodou je realizováno z vlastních zdrojů, které jsou napojeny do zemních 
vodojemů pro zajištění akumulace pitné vody. Tento vodovodní systém je v majetku obce, 
provoz zajišťují Vodovody Litomyšl, s.r.o. Vodovodní systém je tvořen  zdrojem pitné vody  
– vrtem LO-14 o vydatnosti Q=1,7 l/s, ze kterého je voda čerpána do zemního vodojemu 
"Čistá" o objemu 250 m3, s maximální hladinou 446,5 m n.m. Další vodní zdroje se nepřímo 
podílí na zásobování pitnou vodou, jelikož jsou napojeny na skupinový vodovod Litomyšl. 
Jedná se o  zdroje BT-1, BT-2 v lokalitě Pospíšilův pramen.  

 Tento systém zásobování pitnou vodou má dostatečnou kapacitu pro rozvoj obce. 

ÚP respektuje současnou vodovodní síť a připouští její rozvoj jak v ZÚ a plochách 
změn, tak v nezastavěném území, jako technickou infrastrukturu veřejnou i neveřejnou. 

Ochranná pásma 

OP vodovodních řadů jsou dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů vymezena vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí a činí do průměru 500 mm včetně 1,5 m.  
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ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

 Na území obce Čistá není vybudován systém jednotné ani splaškové kanalizace pro 
veřejnou potřebu. Jsou realizovány pouze úseky dešťové kanalizace, do které jsou zaústěny 
přepady ze septiků a následně jsou svedeny do recipientů – místních vodotečí.  

Podkladem pro zpracování této části ÚP je projektová dokumentace ve stupni RDS  
– ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ČISTÁ. Dle této projektové dokumentace je uvažováno  
s výstavbou splaškové gravitační i tlakové kanalizace zakončené na centrální ČOV Benátky. 
ÚP Čistá v souladu s požadavkem obce upravuje tuto koncepci vymezením zastavitelné 
plochy Z45 (TI)  pro centrální ČOV Čistá v severní části obce při toku Loučné poblíž hranic 
s obcí Benátky. Variantně se připouští umístění ČOV i v prostoru Jiráskova údolí. Trasování 
výtlačného i gravitačního kanalizačního systému se připouští v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití v souladu se stanovenými podmínkami jejich využití. Předpokladem tohoto 
řešení je, že v rámci procesu pořízení ÚP bude příslušným orgánem potvrzeno, že vodní tok 
Loučná je vhodným recipientem pro vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV. Kal  
z vybudované ČOV bude odvážen k odvodnění na ČOV Litomyšl. Do doby realizace tohoto 
systému se připouští zneškodňování odpadních vod individuálním způsobem 
v nepropustných jímkách na vyvážení či DČOV. Odpadní vody z jímek a DČOV budou 
vyváženy na ČOV Litomyšl. 

V části Brlenka budou i nadále odpadní vody zneškodňovány individuálně. 

Ochranná pásma 

 OP kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí a činí do průměru 500 mm včetně 1,5 m.  

 
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ   

Provozovatelem elektrického systému (VN, TS, NN) v řešeném území je ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín. Zásobování elektrickou energií je provedeno systémem 35 kV ze 
dvou nadzemních vedení VN 920 a VN 881 s provozním napojením na TR 110/35 kV Česká 
Třebová.  Mimo výše uvedená vedení, prochází územím vedení VN 821, které je napáječem 
vysílače Pohodlí a nepodílí se na zásobování obyvatelstva. V současné době zajišťuje 
zásobování   el. energií 12 TS 35/0,4 kV. Z uvedeného počtu TS je v majetku ČEZ Distribuce 
a.s. 9 TS (1560 kVA).  Podnikatelský sektor vlastní 3 TS (TS 887, TS 448, TS 328). 
Současná zásobovací koncepce systémem 35 kV je v souladu s Územní energetickou 
koncepcí Pardubického kraje.     

              Návrh rozvoje zahrnuje posílení bytové výstavby využitím volných prostorů ve 
stávající zástavbě a vymezuje plochy pro rozvoj podnikatelské činnosti. Z hlediska zajištění 
el. energie je situace příznivá vzhledem k tomu, že stávající TS zásobující obyvatelstvo  
a služby vykrývají řešené území a umožňují zvýšení transformačního výkonu. 
Z energetického hlediska je obec Čistá zajištěna dvojcestně, tj elektřinou a zemním plynem. 
Zásobování rozvojových ploch bytové výstavby el. energií nevyžaduje výstavbu další el. 
stanice. Napojení navrhované bytové výstavby na energetický systém bude řešeno 
rozšířením sítě NN. Výkonové nároky podnikatelských subjektů jsou řešeny z vlastních TS. 
V případě vyšších výkonových nároků lze u stávajících průmyslových TS zvýšit instalovaný 
transformační výkon.  

 
Ochranná pásma  
            Dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), s platností od  
1.1.2001, dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který potvrzuje platnost dosavadních právních 
předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb., § 19 
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(s účinností od 1.1.1995) jsou pro zařízení v elektroenergetice platná následující ochranná 
pásma:  

 

                        Zařízení Dle zákona 
č. 79/1957 

Sb. 

Dle zákona 
č. 222/1994 

Sb. 

Dle zákona 
č. 458/2000 

Sb. 
nadzemní vedení do 35 kV – vodiče bez 
izolace 

10 7 7 

zděné elektrické stanice s převodem do 52 kV -  -  2  

stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7 

Vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany,  
u zděných TS od oplocení nebo zdi.  
 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

 Území obce je společně s územím obcí Benátky a Trstěnice plynofikováno z RS Čistá 
napájené z VTL Litomyšl – Polička. 

 ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj v rámci všech ploch 
s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 

Ochranná pásma 

Pro plynárenská zařízení jsou v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), stanovena OP takto: 

 
- u středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v ZÚ na obě strany od půdorysu 
   plynovodu...........................................................................................................  1 m, 
- u středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek mimo ZÚ na obě strany od půdorysu 
   plynovodu...........................................................................................................  4 m, 
- u VTL plynovodů a VTL plynovodních přípojek na obě strany  
   od půdorysu .....................................................................................................    4 m, 
- u technologických objektů na všechny strany od půdorysu  .............................    4 m. 
 

Bezpečnostní pásma  

Uvedený zákon kromě OP stanovuje pro plynárenská  zařízení  ještě BP takto: 
-  vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaků 40 barů včetně 
 do DN 100 včetně        10 m, 
 nad DN 100 do DN 300 včetně      20 m, 
 nad DN 300 do DN 500 včetně      30 m, 
 nad DN 500 do DN 700 včetně      45 m. 

TELEKOMUNIKACE 

Radioreléové trasy 

       Přes řešené území prochází 10 radioreléových tras. Osm tras provozuje T-Mobile    
z prostoru České Třebové ve směru na Dolní Újezd, Pohodlí, Sebranice, Trstěnice, Chmelík 
a Karle. A jednu trasu ve směru Gajer – Pohodlí.  Další radioreléovou  trasu  ve směru 
Česká Třebová – Dolní Újezd, provozuje  O2 Czech Republik a.s. Mimo uvedené RR trasy 
se nachází v jihovýchodní části katastrálního území vymezené ochranné pásmo Ministerstva   
obrany.   
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Dálkové kabely  

            Řešeným územím procházejí dálkové telekomunikační kabely ve směru Polička  
– Litomyšl.  

Telefonní síť 

Místní telefonní systém byl rekonstruován a v celém rozsahu je řešen pomocí 
zemního kabelového vedení. Provedená obnova spojových cest zahrnuje úplnou digitalizaci 
telefonního zařízení a kapacitně plně vykrývá současné i očekávané budoucí požadavky 

obyvatelstva i podnikatelské sféry. V prostoru stávající zástavby je situováno šest 
telekomunikačních zařízení. Provozovatelem veřejné telekomunikační sítě je O2 Czech 
Republic a.s. Z dalších radiokomunikačních služeb sítě GSM, které jsou v současné době 
v řešeném území uplatněny, jsou provozovatelé T-Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone 
a.s.  

 
Ochranná pásma  

Zákon č.127/2005 Sb. určuje ochranné pásmo pro telekomunikační kabelová vedení 
1,5 m na obě strany od krajních vedení. 

 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 ÚP respektuje současný systém nakládání s odpady v obci a připouští jeho 
zkvalitňování v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami 
jejich využití. 

 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Velikost sídla i funkce ve struktuře osídlení ovlivňuje současnou skladbu i rozsah 
občanského vybavení a služeb. 

Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury je v území obce pouze místního 
významu. 

V oblasti vzdělávání a výchovy se v obci nachází Základní škola a Mateřská škola 
Čistá. MŠ je pro děti ve věku 3 – 6 let, v současné době je kapacita 40 dětí ve 2 třídách, ZŠ 
(1. – 5. ročník), do vyšších ročníků děti dojíždějí do Trstěnice nebo Litomyšle. Na střední 
školy studenti dojíždějí nejčastěji do Svitav, Litomyšle nebo Vysokého Mýta, na vyšší 
a vysoké školy se dojíždí do Svitav, Brna nebo Prahy. Do základní umělecké školy se dojíždí 
do Litomyšle, Trstěnice nebo Dolního Újezdu. Způsob zajištění školní výchovy je pro obec 
vyhovující.  

V obci nenajdeme sociální byty ve vlastnictví obce (současná potřeba je 8 – 15 
sociálních bytů s pečovatelskou službou), dům s pečovatelskou službou či další samostatné 
zařízení sociálních služeb a péče o rodinu. Vaření a rozvoz obědů zajišťují minimálně tři 
provozovny, pečovatelskou službu zajišťuje Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. Svitavy 
nebo Charita Svitavy. Obec postrádá nájemní byty vhodné pro bydlení seniorů (max. 16 
bytů) a dále startovací byty (max. 4 byty). 

V oblasti zdravotnictví v obci působí praktický lékař pro dospělé, ordinace dětského 
lékaře byla zrušena. Za další zdravotní péčí obyvatelé dojíždějí do Litomyšle nebo Svitav, 
kde se nachází i poliklinika a nemocnice. Dále se za zdravotní péčí dojíždí do Ústí nad Orlicí 
a Pardubic. Sídlo RZP – výjezdní místo je v Litomyšli. Letecká záchranná služba (nejbližší 
heliport) se nachází dle informací z obce v Litomyšli a Svitavách. Dle názoru obce je 
současný stav zajištění zdravotnické péče v obci vyhovující.    

Podmínky pro kulturní život obce jsou uspokojivé. Obec má kulturní dům, veřejnou 
knihovnu, kostel s bohoslužbami a věžními hodinami, hřbitov. Za ostatním kulturním životem 
(např. do kina) obyvatelé dojíždějí např. do Litomyšle a Svitav, případně do Brna.  
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V obci působí Sbor dobrovolných hasičů Čistá, včetně hasičského kroužku, TJ Sokol 
Čistá, Myslivecké sdružení Čistá, hokejový klub, chovatelé, zájmové kroužky při ZŠ (taneční 
kroužek, keramika, šikovné ruce) a neformální klub Tančím v Čisté. Spolková činnost v obci 
se významně podílí na sounáležitosti obyvatel s daným územím, přispívá ke zvýšení 
vzdělanosti, nabízí širokou škálu volnočasových a sportovních aktivit, a proto je potřeba 
podporovat její rozvoj.  

Obec je členem Mikroregionu Litomyšlsko, MAS Litomyšl. 

V oblasti veřejné správy a ochrany obyvatelstva se v obci nachází obecní úřad, SDH 
a pošta. Matriku, stavební úřad, finanční úřad, úřad obce s rozšířenou působností, 
živnostenský úřad, kontaktní pracoviště Úřadu práce, finanční úřad mají obyvatelé 
v Litomyšli, katastrální úřad (katastrální pracoviště) ve Svitavách. Objekty Policie ČR ve 
Svitavách nebo Litomyšli a hasičská zbrojnice (profesionální) se nachází rovněž ve 
Svitavách.  

V obci se nenacházejí žádné finanční služby. 

V oblasti tělovýchovy a sportu se v obci nachází hřiště a tělocvična. Obec postrádá 
víceúčelové hřiště, dětská hřiště, další víceúčelové hřiště s možností aktivního pohybu všech 
generací a venkovní posilovnu. 

V obci se nachází 2 obchody s potravinami, toto zařízení provozuje Jednota, 
spotřební družstvo COOP, funguje zde kadeřnictví Miloslava Pavlišová, daňoví poradci. 
Nachází se zde restaurační zařízení – Hostinec u Chlebounů a Restaurace a penzion  
U Zběhlíka s 20 lůžky. Za dalšími službami se dojíždí do Litomyšle, Svitav nebo okolních 
obcí. 

 ÚP vymezuje zastavitelnou plochu Z26 (OV) a připouští veřejnou infrastrukturu 
občanské vybavení i v plochách s jinými způsoby využití, aby byly vytvořeny územní 
podmínky pro pokrytí potřeb obyvatel i návštěvníků obce. 

  
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 Veřejná prostranství jsou funkční ve smyslu příslušných legislativních předpisů a jsou 
vymezena samostatně jako plochy veřejné zeleně (ZV). Jsou rozvíjeny zastavitelnými 
plochami Z27, Z28, Z30 – Z36, Z38 – Z40 (ZV) v místech návrhových ploch dle platného 
ÚPO. Smyslem je zachování dosavadní koncepce dosavadní koncepce utváření veřejných 
prostranství alespoň v místech, kde dosud nedošlo k poškození prostorového působení 
místa příliš zahuštěnou výstavbou. 

 

ad I.1.e) 
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 

ÚP vychází při uspořádání krajiny z dochovalosti území a potřeb udržitelného rozvoje 
obce. Zároveň zohledňuje historický vývoj sídla a přírodní a krajinářskou hodnotu okolní 
krajiny. Vše je pak zasazeno do rámce existujících územně analytických podkladů a právních 
norem. Pro uspořádání krajiny jsou to především § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, § 18 odst. 4 STZ a ZÚR Pk. 

Řešené území leží dle vydaných ZÚR Pk v oblastech krajinného typu  
3. Východočeská křída: Litomyšl – Polička s lesním a zemědělským typem krajiny.  Lesní 
typ převládá v jihovýchodní části a na jihozápadním okraji řešeného území. 
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 Typickým krajinným znakem v řešeném území je hluboké údolí  téměř severojižního 
směru, v jehož středu protéká Loučná a kolem leží sídlo Čistá. Jihovýchodní část území je 
pak pokryta lesními porosty. Nejvyšším vrcholem je Sněžník ležící v lesních porostech 
jihovýchodní části s nadmořskou výškou 569 m. Naopak nejnižší bod leží na severním okraji 
řešeného území při toku Loučné s nadmořskou výškou 440 m. Reliéf území odráží 
geologické podloží (druhohorní sedimenty), které podléhají erozi vodních toků, které spolu 
s dalšími abiotickými činiteli vymodelovaly počátkem čtvrtohor povrchový reliéf území. 

ÚP zohlednil ochranu charakteristických znaků krajiny a zároveň respektoval 
dominanty v krajině.   

Pro zachování typů krajinného rázu stanovil ÚP základní podmínky ochrany 
krajinného rázu a podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, jež by měly nadále 
zajistit existenci těchto významných hodnot. Návrh podmínek vychází ze ZÚR Pk, Koncepce 
ochrany přírody a krajiny Pardubického kraje a obecných principů ochrany krajinného rázu. 
V duchu těchto podmínek ÚP nenavrhuje nové sídlo v krajině ani rozvojové plochy, jejichž 
využitím by došlo k výraznému negativnímu narušení krajinného rázu.  

Jedním z ukazatelů zachovalosti a odolnosti území proti nenadálým rizikovým jevům 
(přívalové deště) je hodnota KES. Pro obec Čistá má KES hodnotu 0,75. Tato hodnota 
označuje území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou s oslabením 
autoregulačních funkcí ekosystémů s požadavky na vysoké vklady dodatkové energie.  

Pro udržení a zvýšení hodnoty KES navrhuje ÚP zpřesnění vymezení prvků ÚSES. 
Navrhuje nové plochy lesní a plochy vodní a vodohospodářské. V obecné rovině pak 
doporučuje zvýšení ekologické stability lesních porostů zvýšením podílů zastoupení 
stanovištně odpovídajících druhů dřevin v lesních porostech a v obecné rovině připouští 
zeleň v krajině.  

Zastoupení druhů pozemků je znázorněno v následujícím grafu a tabulce (Zdroj: 
ČSÚ, stav ke dni 31.12.2016): 

 

 
 

Druh pozemku Výměra (ha) 

ZPF 1591 

PUPFL 758 

Vodní plochy 9 

Zastavěná území 10 

Ostatní plochy 143 
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Historické využívání krajiny bylo a je zemědělské a lesnické, což se odrazilo 
i v hodnotě KES (viz výše). Je zde  vyšší podíl zemědělské půdy (63,11 %) nad podílem 
lesní půdy (30,07 %). Zemědělská půda na většině území obce vyžaduje přísun dodatkové 
energie a je hrozbou v období nenadálých klimatických jevů (přívalové deště, eolická eroze). 
Převažující stabilní plochy půdy se odrazily v hodnotě KES, která není v čase neměnná, ale 
je závislá na změnách v krajině.  

 
Přehled zastoupení tříd ochrany na ZPF je uveden v následující tabulce. 

 

Třída ochrany Rozloha (ha) Zastoupení (%) 
I. 431,59 24,64 
II. 791,24 45,16 
III. 308,12 17,59 
IV. 208,66 11,91 
V. 12,30 0,70 

 

ÚP respektuje prostorové uspořádání území, které vzniklo historickým vývojem. 
V návrhu využití území jsou respektována současná měřítka krajiny. ÚP nesnižuje 
estetickou hodnotu krajiny jako celku. Zachovává působení stávajících dominant v krajině  
i solitérní přírodní a antropogenní prvky a snižuje negativní působení nových staveb, které 
se v obecné rovině připouštějí v zastavitelných plochách. ÚP posiluje diverzifikaci krajiny 
vymezením prvků ÚSES místní úrovně. Tato území budou plnit nejen funkci biologickou  
a estetickou, ale i ochrannou, především proti náhlým srážkovým přívalům a silným větrům 
(eolická eroze) a podpoří i migrační prostupnost krajiny pro menší druhy živočichů a vytvoří 
podmínky pro šíření rostlin.  

 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) 

 Stabilizované plochy silnic a vybraných ostatních pozemních komunikací 
v nezastavěném území jsou v ÚP respektovány. Rozvojové plochy jsou navrženy pro 
obslužnost území tak, aby nenarušovaly a nesegmentovaly krajinu a hodnoty území. 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

Celé řešené území spadá do povodí Loučné, která protéká napříč řešeným územím 
ve směru jih – sever a je významným vodním tokem. Do Loučné se levobřežně vlévá Jalový 
potok. Dále se zde vyskytují drobné vodní toky a plochy. Po část roku se v menších tocích 
voda zcela ztrácí a infiltruje do podloží.  

Niva toku Loučné a jejího přítoku je vysoce významná, a to nejen jako migrační 
koridor, ale zejména jako významný prvek pro snižování vlivu extrémních meteorologických 
podmínek (střídání sucha a intenzivních srážek). S ohledem na vývoj klimatu lze očekávat 
růst jejich významu v příštích letech až desetiletích. V současnosti jsou hájena jako limit 
využití území, protože jsou součástí vodních toků, VKP a ÚSES. 

ÚP nezasahuje do hydrologického uspořádání vodních toků, vodních ploch ani jejich 
údolních niv.  

Dle zákona č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), je nutné dodržet § 49 Oprávnění při správě vodních toků nezbytně 
nutný volný manipulační pás pro výkon správy vodního toku odst. 2b u významných vodních 
toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry (řešeného území se nedotýká) a odst. 2c 
u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 
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Plochy zemědělské (NZ) 

       Koncepce ÚP navrhuje zábor ZPF převážně pouze pro zastavitelné plochy 
navazující na ZÚ. V rámci zpracování ÚP byly jednotlivé požadavky na rozvojové plochy 
přehodnoceny s cílem minimalizovat zábor ZPF. Změny na ZPF jsou připuštěny tak, aby 
umožňovaly zvyšování KES a zároveň umožňovaly budovat protipovodňová a protierozní 
opatření a v maximální možné míře se mohl prosazovat ekologický přístup k tvorbě  
a využívání krajiny s minimalizováním nových povinností pro vlastníky pozemků (např. se 
nevymezují plochy pro rozptýlenou krajinnou zeleň). 

Plochy lesní (NL) 

  ÚP nemění funkční využití lesů, ani nenavrhuje změny v kategorii lesa a zachovává 
jejich funkce a plošné umístění. V souladu s lesním zákonem (č. 289/1995 Sb.) nezasahuje 
ÚP do druhového složení lesů ani do prostorového uspořádání lesa, čímž umožňuje jeho 
druhové i prostorové zkvalitňování doporučené v Národním lesnickém programu a dalších 
koncepcích. Obecně se vylučuje snižování rozsahu ploch PUPFL. Zvětšování ploch PUPFL 
je možné jen tak, aby k významné změně krajinného rázu nedošlo. V řešeném území je 
lesnatost 30,05 % (757 ha), což je mírně pod celostátním průměrem (34 %). V území se 
vyskytují lesy hospodářské. 

Plochy přírodní (NP) 

 ÚP vymezuje tyto plochy v souladu s požadavkem příslušného DO jako stabilizované 
v rozsahu vymezených biocenter kromě ploch NL, které jsou respektovány jako samostatné 
plochy. 

Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, vodohospodářské, ochranné a protierozní 
(NSpvo)  

      Plochy tohoto charakteru ÚP považuje za stabilizované a využívá jejich hlavních 
funkcí – ochranné, protierozní a protipovodňové. Tyto plochy přírodních a přírodě blízkých 
ekosystémů jsou stabilizované převážně na plochách ostatní neplodné půdy.  

Plochy smíšené nezastavěného území – sportovní (NSs)  

 Plochy tohoto charakteru se nově vymezují v severní části řešeného území a jejich 
využití je k sezonní sportovní činnosti. Po většinu roku jejich využití bude pro funkce přírodní 
přírodě blízké. 

ÚSES 

Navržené prvky územního systému ekologické stability nadregionální, regionální  
a místní úrovně jsou převážně funkční a umožňují tok energie, přesun druhů i přenos 
genetických informací. Funkčnost těchto prvků lze kvalitativně zlepšovat.  

Z hlediska prostorového uspořádání jsou všechny prvky ÚSES upřesněny dle 
doporučené metodiky MŽP ČR, ZÚR Pk (dle typu a úrovně prvku) a s ohledem na zajištění 
jejich plné funkčnosti (vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., § 1).  Prvky jsou vymezeny jak v ZÚ 
(místní úroveň), tak mimo ZÚ (místní, regionální a nadregionální úroveň) a zasahují do 
zastavitelných ploch. Při průchodu ZÚ jsou prvky místní úrovně vymezeny na katastrální 
hranici vodních toků a na přiléhající plochy s vyšší ekologickou stabilitou a není tak dodržena 
minimální metodická šíře. Část druhů však bude využívat i sousední zaplocené a zastavěné 
plochy (např. ptáci, letouni, drobní savci, hmyz) a vlastní biokoridor bude jen vodítkem přes 
ZÚ.  

V rámci vymezení jednotlivých prvků došlo k jejich upřesnění. Celková koncepce 
vyplývá z vyhodnocení stavu území a požadavků na jeho rozvoj, včetně požadavku na 
založení koncepce protierozní a protipovodňové ochrany území, která je upřesněna i v rámci 
zpracovaného a projednaného PSZ KPÚ. Provedená zpřesnění a změny nesnižují 
současnou funkčnost ÚSES jako celku a prvky jsou napojitelné vně hranice řešeného území 
– viz kap. II.1.c). 
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Skladebné prvky ÚSES 

Z jihovýchodního okraje vstupuje do řešeného území přes regionální biocentrum 447 
Sněžník nadregionální biokoridor K83, který vede jihovýchodní lesnatou částí území  
a východním směrem území opouští. Na nadregionální biokoridor jsou vložena místní 
biocentra MC11 a MC12. Celý tento systém, který není propojen v řešeném území se 
zbytkem jeho plochy, ale navazuje na systém východněji položený je funkční s možností 
zvyšování jeho biologické funkčnosti při obnovách lesních porostů, kterými celý systém 
prochází. 

Podpůrné pásmo nadregionálního biokoridoru K83 je vymezeno v souladu se ZÚR Pk 
v rozsahu 2 km na každou stranu od jeho osy s cílem zajištění jeho plné funkčnosti. Proto je 
z něho vyjmuto ZÚ sídla Brlenka, které nesplňuje požadavky kladené na součásti ochranné 
zóny. 

Střední a západní část území je funkčně a prostorově systémem ÚSES propojena. 
Z jihozápadního okraje přes regionální biocentrum 451 Vysoký les vstupuje do území systém 
regionální úrovně. Z biocentra 451 Vysoký les vede severním směrem regionální biokoridor 
883 Vysoký les – Jalový potok, který končí v regionálním biocentru 1740 Jalový potok, které 
navazuje na území sousední obce. Všechny regionální prvky tohoto systému jsou funkční. 
Na regionální systém navazují prvky místní úrovně, které jsou vymezeny v ostatních částech 
území a tvoří ucelený, prostorově vymezený a převážně funkční systém. 

Převážná část vymezených prvků ÚSES je funkční. Pro nefunkční části je třeba 
zpracovat projekt realizace opatření vedoucí ke zvýšení funkčnosti předmětných částí prvků 
ÚSES. Pro zlepšení funkčnosti všech prvků je možno vylepšovat druhové složení lesních 
porostů, a to s vyšším využitím stanovištně a druhově odpovídajících dřevin (vyšší 
zastoupení listnatých dřevin) a v biokoridorech mimo PUPFL zapojovat vyšší zastoupení 
plodonosných dřevin, a to jak ve formě liniové výsadby, tak skupinové i solitérní.  

Prvky ÚSES byly řešeny v návaznosti na ÚPD sousedních obcí – viz kap. II.1.c). 

ÚP Čistá nevymezil v jižním okraji řešeného území v návaznosti na k.ú. Trstěnice 
místní biocentrum, neboť LBC Pod Velkou stranou nemá na území Trstěnic žádné propojení 
a mělo by být z ÚP vypuštěno. Navazující prvky na území obce Čistá byly vypuštěny 
z důvodu prostorové nadbytečnosti a z hlediska funkčnosti se jednalo o prvky nefunkční 
vymezené na ZPF, převážně orné půdě. 

Kódové značení skladebného prvku regionální úrovně je převzato ze ZÚR Pk. 
Kódování prvků místní úrovně (biokoridorů) je stanoveno nezávisle a posloupně, biocentra 
jsou označena místními názvy s využitím předchozí ÚPD (v souladu se Zadáním). 

 

Přehled prvků ÚSES 

Vysvětlivky: 

Význam prvku: 

                  K – nadregionální biokoridor, 

 RC – regionální biocentrum, 

               RK – regionální biokoridor 

               MC – místní biocentrum, 

               MK – místní biokoridor. 

 
Typ prvku (nejméně 75 % plochy):  
T – trvalý travní porost, L – lesní, S – smíšený 
Stav prvku, rozloha: 
F – funkční část, N – nefunkční část, v ha dle GIS podkladu. 
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Pozn.: Větší rozloha některých místních biocenter a větší šířka v některých částech 
místních biokoridorů je způsobena jak vymezením podle hranic pozemků nebo jejich 

Číslo prvku dle 
ÚP a význam, 
název 

Typ 
prvku 

Popis prvku  Stav prvku, 
rozloha    
(v ha) 

K83 L Lesní porosty doplněné při východním okraji 
zemědělskými pozemky, funkční 

F 16,5226 
N 0,5273 
 

RC447 Sněžník L Lesní porosty, funkční, nutné druhové doplnění 
autochtonními druhy, zasahuje z území sousední 
obce 

F 32,9622 

RC451 Vysoký les L Lesní porosty doplněné zemědělskými pozemky, 
funkční 

F 5,9250 

RC1740 Jalový 
potok 

S Lesní porosty na svazích a luční porosty v nivě 
toku Jalového potoka, funkční 

F 22,5411 

RK864 Jalový 
potok – 

Nedošínský háj 

S Lesní a luční porosty doplněné vodním tokem 
Jalového potoka, funkční  

F  
2,4104 

RK883 Vysoký les 
– Jalový potok 

L Lesní porosty doplněné vodním tokem a lučními 
porosty, funkční 

F 8,8919 

MC1 S Vodní tok Loučné a přilehlá luční niva, funkční F 0,3329 
MC2 S Zemědělské pozemky, rozptýlená zeleň, vodní tok F 4,5118 
MC3 T Luční porosty doplněné vodním tokem F 3,1569 
MC4 T Luční porosty doplněné vodním tokem  F 5,4456 
MC5 L Lesní porosty doplněné zemědělskými pozemky F 4,0175 
MC6 S Lesní porosty, vodní plocha a tok, luční porosty F 3,0213 
MC7 L Lesní porosty doplněné vodním tokem F 5,5803 
MC8 S Lesní a luční porosty, zeleň  F 4,9427 
MC9 T Travní porosty se zelení přírodního charakteru F 6,3835 

MC10 L Lesní porosty s pozměněnou druhovou skladbou F 4,5133 
MC11 L Lesní porosty s pozměněnou druhovou skladbou F 4,8292 
MC12 L Lesní porosty s pozměněnou druhovou skladbou F 8,7162 
MK1 S Vodní tok a přilehlá luční niva s břehovými porosty F 4,0959 
MK2 S Vodní tok a přilehlá luční niva s břehovými porosty F 1,0146 
MK3 S Vodní tok a přilehlá luční niva s břehovými porosty F 2,6611 
MK4 S Vodní tok, luční niva se zelení a lesní porosty F 3,4785 
MK5 S Vodní tok a přilehlá luční niva s břehovými porosty F 0,4215 
MK6 S Luční porosty, zeleň F0,2813 

N 0,0113 
MK7 T Luční porosty doplněné rozptýlenou zelení F 3,6687 
MK8 T Luční porosty s rozptýlenou zelení F 3,2480 
MK9 T Luční porosty F 0,0160 

N 0,3388 
MK10 S Orná půda doplněná lesními porosty F 0,4574 

N 1,2099 
MK11 L Lesní porosty s pozměněnou druhovou skladbou F 1,7747 
MK12 L Lesní porosty s pozměněnou druhovou skladbou F 0,8703 
MK13 S Vodní tok a přilehlá luční niva s břehovými porosty F 2,7277 
MK14 L  Lesní porosty F 0,6002 
MK15 T Luční porosty F 0,1565 
MK16 S Lesní porosty, vodní tok, luční porosty F 0,9812 
MK17 L Lesní porosty F 0,3321 
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lomových bodů, tak je vymezena dle zachovalosti skladebného prvku.  

Protipovodňová opatření a liniové stavby dopravní a technické infrastruktury budou 
projektovány a umisťovány tak, aby neohrozily trvalou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES. 
Především se jedná o volbu vhodné trasy a přednostní využití již stávajících tras technické 
infrastruktury. Pokud to technické podmínky umožňují, tak tyto stavby přednostně umisťovat 
pod úroveň terénu. Volit období realizace do doby, kdy bude daný prvek nejméně ohrožen. 
Na plochách ÚSES a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést 
k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti. 
Především se jedná o trvalé změny v dochovaných prvcích krajiny a způsobu 
obhospodařování nebo umisťování takových činností, které mohou svým dopadem omezit 
využívání daného prvku – např. hlukem, odpadními látkami apod. Veškeré zásahy v prvcích 
ÚSES musí být podřízeny zájmu o jejich trvalou funkčnost a musí být koordinovány. Při 
výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající 
stanovištním podmínkám, což je nedílný předpoklad udržení a zlepšování funkčnosti těchto 
prvků. 

 
PROSTUPNOST KRAJINY 

Dopravní prostupnost krajiny je zabezpečena systémem silnic a ostatních pozemních 
komunikací, včetně jejich přípustného doplnění v celém území. Tento systém je doplněn 
cestní sítí v nezastavěném území, u které se připouští jak rozšiřování, tak její obnova. Tuto 
síť lze využívat v souladu s jejím posláním, tradicí a zároveň ji využívat i pro různé druhy 
nemotorové dopravy. 

 

Biologická prostupnost krajiny je omezená (velikost a způsob využití půdních bloků, 
poloha zastavěných území). Pro zkvalitnění biologické prostupnosti je třeba zajistit plnou 
funkčnost prvků ÚSES. 

V rámci údržby vodních toků ÚP doporučuje odstraňovat migrační bariéry a nové 
nevytvářet, podporovat revitalizaci drobných vodotečí.  ÚP připouští krajinnou zeleň na 
plochách s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, jejíž realizací dojde k další 
podpoře biologické prostupnosti území. 

Pro zvýraznění prostupnosti krajiny je vhodné v budoucnu zvýraznit polní cesty 
a stávající přírodní dominanty a místa dálkových pohledů přírodě blízkým způsobem, např. 
výsadbou liniové, skupinové nebo jen solitérní zeleně nebo ponecháním květnatých mezí.  

V území nedojde realizací ÚP ke snížení průchodnosti krajiny. 

 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

V řešeném území se pro tento účel samostatně plochy nevymezují, protože nejsou 
obsaženy ani v PSZ KPÚ. Umístění protierozních opatření na zemědělských plochách (orná 
půda) s vyšší sklonitostí je nutné řešit detailními projekty dostupných již zpracovaných 
podkladů (viz Zadání ÚP). Část protierozní funkce plní i prvky ÚSES. Jejich konkrétní 
podobu a umístění je tak možno realizovat samostatně dle potřeby a požadavků majitelů  
a nájemců ZPF, popřípadě jiných oprávněných subjektů, a to v celém území obce. 

 
OCHRANA PŘED POVODNĚMI   

Na toku Loučné je stanoveno záplavové území, jehož aktivní zóna zasahuje vlastní 
tok v celé délce průchodu územím obce, úroveň Q100 prochází celým ZÚ a dotýká se 
stabilizovaných ploch i zastavitelných ploch různých způsobů využití. V částech 
zastavitelných ploch dotčených Q100, které byly vymezeny v místech návrhových ploch 
odsouhlasených v rámci procesu pořízení předchozího ÚPO, lze v souladu s platnou právní 
úpravou umísťovat stavby a zařízení pouze se souhlasem příslušného DO. ÚP návrhem 
koncepce uspořádání území samostatně nenavrhuje protipovodňová opatření stejně jako 
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projednaný a schválený PSZ KPÚ, ale v obecné rovině připouští protipovodňová opatření na 
celém území obce. Současná protipovodňová opatření ÚP respektuje jako stabilizované 
plochy vodní a vodohospodářské s navazujícími plochami zemědělskými (TTP). 
  

REKREACE 

Současné rekreační využití území je směřováno jak do stabilizovaných ploch staveb 
pro rodinnou rekreaci (RI) Čisté a Brlence, tak do stabilizovaných ploch bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (BV) a do volné krajiny (turistika, krajinné atraktivity) – viz Prostupnost 
krajiny. Pro doplnění se vymezují plochy staveb pro rodinnou rekreaci Z24 a Z25 (RI) 
navazují přímo na ZÚ. 

Pro specifickou rekreaci ÚP stabilizuje plochu NSs. Jedná se o plochu 
motokrosového areálu, na které je vytyčena motokrosová dráha a kde se kromě tréninků 
konají již dlouhou řadu let motokrosové závody. ÚP dále připouští rekreační využití 
návrhových ploch smíšených obytných venkovských (SV). Pro podporu cestovního ruchu  
a rekreace se připouští využití i dalších stabilizovaných a zastavitelných ploch.  

Pro krátkodobou rekreaci, soustředěnou převážně na pěší turistiku a cykloturistiku, 
ÚP nadále zachovává stávající síť cest a stezek a připouští její rozvoj. ÚP dále nevylučuje 
budování infrastruktury pro cestovní ruch a pro podporu rekreačního využití území dle § 18 
odst. 5 STZ. 

 

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

V řešeném území není vymezeno žádné chráněné ložiskové území ani dobývací 
prostor. 

V území se vyskytuje potencionální sesuvné území. Geologické poměry v území jsou 
respektovány a nejsou navrhována žádná opatření měnící jejich charakter ani žádné plochy 
pro zásahy do horninového prostředí. 

 

OCHRANA OBYVATELSTVA, OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU 

Ochrana obyvatelstva 

Současný systém ochrany obyvatelstva je stabilizován. V souladu s koncepcí ÚP 
budou řešeny požadavky ochrany obyvatelstva dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva v těch bodech, které danému území přísluší dle 
havarijního plánu a krizového plánu Pardubického kraje. 

Zásobování ZÚ a zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno dle ČSN 730873 
Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou a ČSN 752411 Zdroje požární vody. 
Přístupové komunikace musejí splňovat požadavky na vjezd požárních vozidel v souladu 
s ČSN 730802, ČSN 730804 a § 2 odst. d) vyhlášky č. 23/2008 Sb. 

Obrana a bezpečnost státu 

Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 STZ, v němž lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska MO ČR, je celé území, pro stavby 
popsané ve stanovisku příslušného DO k návrhu Zadání ÚP. Je respektováno OP 
přehledového systému a OP elektronického komunikačního zařízení. 

            MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají 
zájmy resortu MO. 

 Z obecného hlediska je požadováno respektovat parametry příslušných kategorií 
komunikací a OP stávajícího i plánovaného dopravního systému. V území obce se 
nenachází nemovitosti ve vlastnictví MO ČR ani pozemní vojenské inženýrské sítě. 
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 Skutečnost, že celé řešené území je zájmovým územím MO ČR je uvedena 
v Koordinačním výkrese a ve Výkrese širších vztahů. 

 

ad I.1.f) 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Pro využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití se stanovuje 
s ohledem na současný charakter jejich užívání a s ohledem na optimální rozvoj urbanistické 
kompozice obce hlavní (převažující) využití a přípustné využití. Pro tato využití se 
nestanovují obecně žádné podmínky. Podmíněně přípustné využití je stanoveno pro plochy 
zastavitelné (BV, SV) včetně odpovídajících podmínek, a to na základě potřeby eliminace 
negativních vlivů podmíněně přípustného využití na hlavní a přípustné využití. Dále pro 
zastavitelné plochy (VZ), (VS) a (TI) pro eliminaci negativních vlivů z těchto ploch na životní 
prostředí. Neuvedené využití je obecně považováno za nepřípustné (tzv. pozitivní vymezení).  

Intenzita využití budoucích zastavěných stavebních pozemků je stanovena na 
základě současného skutečného stavu v ZÚ, charakteristického pro zástavbu obce, a to 
v členění dle způsobů využití ploch, pro které je třeba. Oba pojmy jsou stanoveny s využitím 
pojmosloví aktuální právní úpravy STZ: 

- zastavěným stavebním pozemkem je dle § 2 odst. 1 písm. c) STZ pozemek 
evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely 
zpravidla pod společným oplocením, tvořící celek s obytnými a hospodářskými 
budovami, 

- zastavěnou plochou pozemku je dle § 2 odst. 7 STZ součet všech zastavěných ploch 
jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí 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. 

K lepšímu pochopení významu těchto pojmů slouží metodiky a pracovní pomůcky 
zveřejněné na stránkách MMR ČR. 

V  ÚP stanovené podmínky pro využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem 
využití upřesňují a doplňují podmínky obsažené v příslušných ustanoveních vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby. Vymezený typ ploch bydlení – v rodinných domech  
– venkovské definuje ust. § 4 vyhl. č. 501/2006 Sb., ploch smíšených obytných venkovských 
definuje ust. § 8 vyhl. č. 501/2006 Sb., plochy staveb pro rodinnou rekreaci definuje ust. § 5 
této vyhlášky, plochy veřejné infrastruktury, komerčních zařízení, malých a středních, 
tělovýchovná, sportovní zařízení a hřbitovy definují ust. § 6 této vyhlášky, plochy veřejné 
zeleně definují ust. § 7 této vyhlášky atd. Plochy zeleně přírodního charakteru definují  
v souladu s metodikou MINIS potřebné a kvalitní plochy tohoto charakteru v ZÚ. Plochy 
smíšené výrobní definují ust. § 12 této vyhlášky. Plochy dopravní infrastruktury dle ust. § 9 
této vyhlášky jsou  zpřesněny do ploch silničních (dle odst. 3). Plochy technické infrastruktury 
– inženýrských sítí definují ust. §10 této vyhlášky. 

 Převážně nezastavěné území charakterizují plochy vodní a vodohospodářské (ust. 
§ 13 této vyhlášky), plochy zemědělské, (ust. § 14 této vyhlášky), plochy lesní (ust. § 15 této 
vyhlášky), plochy přírodní (ust. § 16 této vyhlášky) a plochy smíšené nezastavěného území 
(ust. § 17 této vyhlášky) specifikované jako přírodní, vodohospodářské, ochranné 
a protierozní či sportovní. 
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 Při stanovení typů ploch s rozdílným způsobem využití – jejich názvů, dílčí 
kategorizace, grafického vyjádření a charakteru využití bylo přihlíženo k metodice MINIS“, 
přijaté již v řadě krajů ČR. Pojem nemotorová doprava je obecně používaný pro všechny 
druhy dopravy nevyužívající motorový pohon – tedy dopravu pěší, cyklistickou, lyžařskou  
a hipodopravu. Připuštění nemotorové dopravy téměř na celém území obce koresponduje se 
záměrem obce zajistit optimální prostupnost ve vazbě na § 18 odst. 5 STZ. 

 Pojem plnění funkcí lesa zahrnuje jak hospodaření v lesích, tak i obecné užívání lesa 
v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., včetně všech souvisejících staveb, zařízení a využití 
území. 

Z oblastí vymezených § 18 odst. 5 STZ se na základě skutečností zjištěných o území 
obce vylučuje oblast, pro kterou v území nejsou vhodné podmínky – těžba nerostů, a to ve 
všech plochách nezastavěného území. Pro vyloučení jiných oblastí nebyl shledán žádný 
oprávněný důvod. 

Pro celé území obce bylo provedeno stanovení základních podmínek ochrany 
krajinného rázu s ohledem na požadavek respektování dosavadního charakteru a struktury 
zástavby území obce, které jsou stanoveny pro zachování současného charakteru  
a struktury krajiny (viz část ad I.1.e) této kapitoly). Dále pak vycházejí především ze zájmu  
o ochranu a rozvoj hodnot území obce při respektování relevantních limitů využití území. 
Jsou stanoveny pro zpřesnění obecně platných právních předpisů a upraveny v souladu 
s relevantními požadavky orgánu ochrany přírody uplatněnými v rámci společného jednání 
k Návrhu ÚP. 

Respektování krajinného rázu, charakteru a struktury zástavby, současné výškové 
hladiny okolní zástavby a harmonického měřítka, včetně výhledů a průhledů a potřeba 
návrhu ozelenění se stanovuje především s cílem zabránit znehodnocení ploch stavebních 
pozemků zástavbou narušující historický urbanistický vývoj zástavby obce a zajistit tak 
postupné optimální dotváření urbanistické kompozice jednotlivých sídel. 

Pro zachování a zkvalitnění charakteristik krajinného rázu je uplatněn požadavek 
umisťování vedení technické infrastruktury přednostně pod zem v celém území obce  
a potřeba ozelenění jednotlivých záměrů. 

Rozvoj alternativních zdrojů elektrické energie – systémů využívajících sluneční 
energii se připouští pouze na střechách budov. Výstavba větrných a samostatných 
fotovoltaických elektráren se s ohledem na hodnoty území obce ÚP nepřipouští. Pro rozvoj 
těchto hodnot zejména v nezastavěném území se naopak vyžaduje zvyšování pestrosti 
krajiny, a to zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně.  

 
ad I.1.g) 
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  

 Pro zajištění možnosti realizace stavby a opatření ve veřejném zájmu v oblasti 
dopravní infrastruktury a ÚSES se tato stavba a opatření vymezují jako veřejně prospěšné 
ve smyslu příslušných ustanovení STZ (§ 170), tzn., že lze práva k pozemkům a stavbám 
pro uskutečnění těchto VPS a VPO vyvlastnit. 

V ÚP je vymezena VPS: 

 VD1 – dopravní infrastruktura – dálnice II. třídy včetně souvisejících a vyvolaných 
staveb a zařízení  (Z29) v návaznosti na ZÚR Pk (D01) pro zajištění budoucí možné 
realizace stavby nadmístního významu D35 zvyšující bezpečnost a plynulost 
silničního provozu v trase současné dálnice D1 vytvořením alternativního kapacitního 
východo-západního propojení Čech a Moravy, 
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V ÚP je vymezeno VPO: 

VU1 – územní systém ekologické stability – nadregionální biokoridor K83 pro zajištění 
plné funkčnosti ÚSES nadregionální úrovně v této části kraje v souladu se ZÚR Pk 
(U10). 
 

ad I.1.h) 
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 VPS ani veřejná prostranství tohoto charakteru nejsou vymezena, neboť jejich 
potřeba z průběhu pořizování ÚP nevyplynula. 

 
ad I.1.i) 

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření – viz Odůvodnění kap.  II.1. j)  
 

ad I.1.j) 

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

ÚP vymezuje koridor územní rezervy pro stanovené možné budoucí využití:  

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS):    R1, R2. 

ÚP stanovuje tyto podmínky pro prověření jejich budoucího využití: 
- prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch tohoto charakteru, 
- prokázání vhodnosti geologických a hydrologických podmínek území, 
- prokázání možnosti koordinace s plochami jiných způsobů využití v okolí, 
- koordinace s limity využití území a jeho hodnotami. 

 
Důvodem pro jeho vymezení je ochrana území v koridoru ZÚR Pk, vymezeném pro tuto 
stavbu mezinárodního a republikového významu (D35) do doby, než bude stavba 
jednoznačně pravomocně fixována v území a nebude hrozit ztížení či nemožnost její budoucí 
realizace.  
 
 

II.1.k) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

V rámci projednání návrhu Zadání ÚP nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení 
vlivů Návrhu ÚP na ŽP a byl vyloučen jeho významný negativní vliv na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti. 

Nebyl proto uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. 

Poznámka: 

 Územní plán vymezuje koridor Z29 (DS) pro dopravní infrastrukturu nadmístního 
významu v souladu se ZÚR Pk ve znění Aktualizace č. 1, v rámci kterých byl tento záměr 
z hlediska předmětných vlivů již vyhodnocen.  
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II.1.l) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
(ZPRACOVÁNO POŘIZOVATELEM) 

Nevydáno z důvodu uvedeného v kapitole II.1.j). 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není důvodné zpracovávat, neboť 
dotčeným orgánem byl vyloučen významný vliv na ptačí oblasti a na evropsky významné 
lokality a dotčený orgán neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na 
životní prostředí (stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství č. j. KrÚ 73808/2015/OŽPZ/Se ze dne 14.12.2015, 74660/2015/OŽPZ/Le ze 
dne 23.11.2015). Proto není třeba stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 5 stavebního 
zákona vydávat. 

 
 

II.1.m) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 
ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ 
POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY (ZPRACOVÁNO 
POŘIZOVATELEM) 

Neuplatňuje se z důvodu uvedeného v kapitole II.1.j). 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není důvodné zpracovávat, neboť 
dotčeným orgánem byl vyloučen významný vliv na ptačí oblasti a na evropsky významné 
lokality a dotčený orgán neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na 
životní prostředí (stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství č. j. KrÚ 73808/2015/OŽPZ/Se ze dne 14.12.2015, 74660/2015/OŽPZ/Le ze 
dne 23.11.2015). Proto není třeba stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 5 stavebního 
zákona vydávat. 

 

II.1.n) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

ZÚ obce Čistá je z převážné části dlouhodobě využíváno účelně v souladu 
s předchozí ÚPD a s účelem staveb dle vydaných kolaudací, resp. souhlasů s užíváním. ÚP 
proto vymezuje pouze pět ploch přestavby. 

V souvislosti s požadavkem na pořízení nového ÚP bylo provedeno vyhodnocení 
využitelnosti ploch v ZÚ. Na základě tohoto vyhodnocení a následně provedených analýz 
demografického vývoje a geografických souvislostí byly volné plochy přehodnoceny 
a vymezeny zastavitelné plochy nové s cílem zkvalitnění životního prostředí a minimalizace 
negativních dopadů (záborů) na okolní krajinné prostředí obce. 

 

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení  
Návrhový horizont ÚP pro stanovení kapacit ploch – rok 2032 (15 let od 

předpokládaného roku nabytí účinností). 
 

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 

- požadavky vyplývající z demografického vývoje     30 b.j. 

- požadavky vyplývající z nechtěného soužití        5 b.j. 

- požadavky vyplývající z kvality životního prostředí     20 b.j.  

Celkem         55  b.j. 
Rezerva cca 20 %        11  b.j. 
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Vzhledem k dosavadnímu převažujícímu charakteru zástavby a předpokládanému 
zvýšenému zájmu žadatelů o bydlení v kvalitním prostředí není navrhováno bydlení 
v bytových domech, ale pouze v izolovaných domech rodinných, kde se předpokládá 
průměrná potřeba pro 1 b.j. (včetně nezbytných ploch veřejných prostranství a související 
dopravní a technické infrastruktury) cca 1 750 m2 plochy, a tak jak v plochách BV, tak  
i v plochách SV. 
 

 Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech     115 500 m2 
 

Závěr: 
 Pro obec je vypočtena očekávaná celková potřeba 115 500 m2 zastavitelných ploch 
pro bydlení v  rodinných domech. 

 Tuto potřebu ÚP naplňuje vymezením zastavitelných ploch BV v rozsahu 13 643 m2  
a zastavitelných ploch a ploch přestavby SV v rozsahu 99 343 m2. Celkový rozsah 
zastavitelných ploch, ve kterých ÚP připouští výstavbu rodinných domů, tak činí cca 103 851 
m2, ačkoliv plochy SV nejsou primárně vymezeny pouze pro bydlení. 
 
 
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro jiné způsoby využití 
 Zastavitelné plochy pro jiné způsoby využití jsou vymezeny se souhlasem obce pro 
zachování kontinuity ÚPD (RI, OS, ZV, VS), pro naplnění úkolu ZÚR Pk (DS), výjimečně 
v minimálním rozsahu pro doplnění občanského vybavení ve stabilizovaném motokrosovém 
areálu (OM) či pro prověření řešení veřejné technické infrastruktury (TI). 
 
 
 

II.1.o) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 

 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

Při vymezování nových ploch pro rozvoj obce – zastavitelných ploch i ploch změn 
v krajině je respektován zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, vyhláška MŽP č. 48/2011 
Sb., o stanovení tříd ochrany, Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ze dne 
12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96, v jejich platném znění.  

Rozvoj v ZÚ se předpokládá v rámci stanovených podmínek všech způsobů využití 
v souladu s podmínkami prostorového uspořádání. 

Převážná část vymezených zastavitelných ploch je převzata z předchozí ÚPD – viz 
kapitola II.1.i) a Tabulky č. 1a a 1b. 

Vyhodnocení vychází ze SMD a zákona č. 334/1992 Sb.: 

- § 4 odst. 1 písm. a): důsledkem řešení ÚP je předpokládané odnětí ZPF pouze 
v zastavitelných plochách pro způsoby využití BV, SV, RI, OS, ZV, VZ, DS, a TI – viz 
Tabulky č. 1a a 1b; 

- § 4 odst. 1 písm. b): předpokládané odnětí se dotýká přednostně půd nižších tříd ochrany 
– viz Tabulky č. 1a a 1b (*v tabulkách uvedena rozloha celého koridoru dopravní 
infrastruktury nadmístního významu, v Poznámce pod tabulkou je uveden odborný odhad 
skutečných trvalých záborů); 

- § 4 odst. 1 písm. c): zastavitelné plochy jsou vymezeny v ucelených tvarech v ZÚ nebo 
v přímé vazbě na ZÚ nebo i bez ní (plochy převzaté ze ZÚR Pk), aby byla co nejméně 
narušena organizace ZPF a síť zemědělských účelových komunikací, včetně 
hydrologických a odtokových poměrů v území, k jejich zachování přispívá i stanovení 
intenzity využití budoucích zastavěných stavebních pozemků BV max. 40 %, SV max.    
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40 %, RI max. 30 %, VS max. 70 % (viz § 21 odst. 3 vyhl. č. 501/2006 Sb.); 

- § 4 odst. 1 písm. d): předpokládané odnětí ZPF nedosáhne hodnot uvedených 
v tabulkách, které vyjadřují celou výměru vymezených ploch změn, právě s ohledem na 
stanovené intenzity využití budoucích zastavěných stavebních pozemků – zbývající část 
ploch tak bude ponechána v ZPF (převážně jako zahrady); 

- § 4 odst. 2: z celkového rozsahu téměř 35,9260 ha zastavitelných ploch a ploch přestavby 
4,5661 ha je 27,9561 ha (* včetně celého koridoru dopravní infrastruktury nadmístního 
významu dle ZÚR Pk) vymezeno na ZPF. Navíc jsou vymezeny plochy přestavby P1 – P5 
k opětovnému využití znehodnoceného území ZÚ; 

Tyto plochy lze považovat za nezbytné, protože jsou určeny k zajištění udržitelného 
rozvoje obce z hlediska potřeby zlepšení podmínek pro hospodářský rozvoj a pro splnění 
úkolů územního plánování obcí; 

- § 4 odst. 3: k takto nezbytně dotčeným patří i půdy l. a ll. třídy ochrany, které jsou 
převážně dotčeny v plochách navržených již v předchozí ÚPD obce, o kterých 
zastupitelstvo obce rozhodlo, že je nezbytné je zapracovat i do nově zpracovávaného ÚP. 

Kromě takto „převzatých“ ploch je na půdách l. a ll. třídy ochrany plochy vymezena plocha 
Z5 (SV) – plocha navazující na ZÚ potřebná pro rozvoj bydlení – je vymezena pro posílení 
obytné kapacity obce převážně ve svažitém terénu na půdách IV. třídy ochrany, část půd II. 
třídy ochrany dotčená v ZÚ je zaplocená předzahrádka zastavěná doplňkovými stavbami  
a částečně zpevněná, kterou již nelze zemědělsky obhospodařovat; 

 Veřejný zájem na jejich stanoveném nezemědělském využití s ohledem na výše 
uvedené převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 

Předkládané řešení je invariantní a bylo vyhodnoceno v rámci procesu pořízení ÚP, 
je proto považováno za nejvýhodnější z hledisek uvedených v § 5 odst. 1 zákona                 
č. 334/1992 Sb. 

Zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské – Z9, Z18 a Z20 (SV), plochy 
veřejných prostranství – veřejné zeleně – Z32, Z36 (ZV) a zastavitelné plochy dopravní 
infrastruktura – silniční – Z43, Z44 (DS) a plochy přestavby smíšené obytné – venkovské  
 P1, P2 (SV), plochy smíšené výrobní – P5 (VS) jsou vymezeny na ostatních plochách nebo 
částečně zahrnují zastavěné plochy a nádvoří, tedy půdy a plochy jež nejsou předmětem 
odejmutí ze ZPF. 

 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 

Při navrhování rozvojových ploch na PUPFL je respektován zákon 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).  

ÚP vymezuje plochy změn na PUPFL uvedené v Tabulce č. 2. 

 
Obecné shrnutí 

Vymezení ploch je aktualizováno dle mapového podkladu platného k lednu 2018. 

Do vyhodnocení nejsou zahrnuty plochy prvků ÚSES. Plochy prvků ÚSES zůstávají 
v ZPF nebo PUPFL s tím, že se na nich upraví hospodaření v souladu s typem prvku ÚSES 
a po dohodě s orgánem ochrany přírody. 

Uvedené výměry záborů jsou maximální a vyjadřují celou rozlohu návrhových ploch, 
která nemusí být při navazujících řízeních odňata. 

 Zábory ZPF a PUPFL v členění dle způsobu využití a jednotlivých ploch jsou 
zakresleny v samostatném výkresu. 
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Tabulka č. 1a „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond dle SMD“ 
Katastrální území: Čistá u Litomyšle 

Číslo 
plochy 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
Investice 
do půdy 
(ha) 

Vazba na 
předchozí 

ÚPD orná 
půda 

chmel
nice 

vinice zahrady 
ov. 
sady 

trvalé 
travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

Z3 SV 0,4288 - - - - - 0,4288 - 0,4288 - - - - ++ 

Z4 SV 0,9236 - - - - - 0,9236 - 0,9236 - - - - ++ 

Z5 SV 0,0991 - - - 0,0991 - - - - - 0,0991 - - - 

Z7 SV 0,2821 - - - - 0,2821 - - - - 0,2821 - - ++ 

Z8 SV 0,6340 - - - - - 0,6340 - - 0,0930 0,5410 - - ++ 

Z12 SV 0,2985 - - - - - 0,2985 - 0,2719 - 0,0266 - - ++ 

Z15 SV 1,2141 - - - - - 1,2141 - - - 1,2141 - - ++ 

Plochy SV 
celkem 

3,8802 - - - 0,0991 0,2821 3,4990 - 1,6243 0,0930 2,1629 - - 
 

Z24 RI 0,2434 - - - 0,2434 - - - - 0,2434 - - - ++ 

Z25 RI 0,4195 - - - 0,2143 0,2052 - - 0,2198 - 0,1521 0,0476 - ++ 

Plochy RI celkem 0,6629 - - - 0,4577 0,2052 - - 0,2198 0,2434 0,1521 0,0476 -  

Z26 OS 0,1910 - - - - - 0,1910 - - - 0,1910 - - ++ 

Plochy OS 
celkem 

0,1910 - - - - - 0,1910 - - - 0,1910 - - 
 

Z27 ZV 0,0565 - - - - - 0,0565 - 0,0565 - - - - ++ 

Z28 ZV 0,0622 - - - 0,0622 - - - 0,0622 - - - - ++ 

Z30 ZV 0,0877 - - - 0,0877 - - - 0,0435 - 0,0442 - - ++ 

Z31 ZV 0,0494 - - - 0,0494 - - - 0,0076 - 0,0418 - - ++ 

Z33 ZV 0,0730 - - - - - 0,0730 - 0,0630 - 0,0100 - - ++ 

Z34 ZV 0,0764 - - - 0,0764 - - - - - 0,0764 - - ++ 

Z35 ZV 0,2668 - - - - - 0,2668 - - - 0,2668 - - ++ 

Z38 ZV 0,1820 - - - - - 0,1820 - 0,1820 - - - - ++ 

Z39 ZV 0,0502 - - - - - 0,0502 - 0,0502 - - - - ++ 
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Číslo 
plochy 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
Investice 
do půdy 
(ha) 

Vazba na 
předchozí 

ÚPD orná 
půda 

chmel
nice 

vinice zahrady 
ov. 
sady 

trvalé 
travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

Z40 ZV 0,0178 - - - - - 0,0178 - 0,0178 - - - - ++ 

Plochy ZV 
celkem 

0,9220 - - - 0,2757 - 0,6463 - 0,4828 - 0,4392 - - 
 

Z41 VZ 0,4348 - - - - - 0,4348 - 0,4348 - - - - ++ 

Plochy VZ 
celkem 

0,4348 - - - - - 0,4348 - 0,4348 - - - - 
 

Z29 DS *16,5083 15,9283 - - - - 0,5800 - 16,5083 - - - 0,8896 ! 

Z42 DS 0,0460 - - - 0,0303 - 0,0157 - 0,0460 - - - - ++ 

Plochy DS 
celkem 

16,5543 15,9283 - - 0,0303 - 0,5957 - 16,5543 - - - 0,8896 
 

Z45 TI 0,3257 - - - - - 0,3257 - 0,3257 - - - - - 

Plochy TI celkem 0,3257 - - - - - 0,3257 - 0,3257 - - - -  

ZÁBOR ZPF 
CELKEM 

22,9709 15,9283 - - 0,8628 0,4873 5,6925 - 19,6417 0,3364 2,9452 0,0476 0,8896  

 

*Pozn.: Z29 (DS) - vymezení koridoru dálnice II. třídy dle ZÚR Pk - odborný odhad celkového záboru ZPF činí nejvýše 3,0730 ha 

 

Tabulka č. 1b „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond nad rámec SMD“ 
Katastrální území: Čistá u Litomyšle 

Číslo 
plochy 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
Investice 
do půdy 
(ha) 

Vazba na  
předchozí 
ÚPD orná 

půda 
chmel
nice 

vinice zahrady 
ov. 
sady 

trvalé 
travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

Z1 BV 0,7780 - - - 0,2247 0,2760 0,2773 - 0,0601 - 0,7179 - - ++ 

Z2 BV 0,5357 - - - - - 0,5357 - 0,3397 - 0,1960 - - ++ 

Plochy BV 
celkem 

1,3137 - - - 0,2247 0,2760 0,8130 - 0,3998 - 0,9139 - - 
 



Územní plán Čistá - Odůvodnění 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z5 SV 0,0308 - - - 0,0308 - - - 0,0227 - 0,0081 - - - 

Z6 SV 0,2147 - - - 0,2147 - - - 0,2147 - - - - ++ 

Z11 SV 0,1102 - - - 0,1102 - - - - - 0,1102 - - + 

Z12 SV 0,9178 - - - 0,0690 0,3358 0,5130 - 0,1306 0,6039 0,1833 - - ++ 

Z13 SV 0,8222 - - - 0,4917 - 0,3305 - 0,0637 - 0,7585 - - ++ 

Z14 SV 0,2333 - - - - - 0,2333 - 0,0051 - 0,2282 - - ++ 

Z15 SV 0,1119 - - - 0,0075 - 0,1044 - - - 0,1119 - - ++ 

Z16 SV 0,4352 - - - 0,4352 - - - - - 0,4352 - - ++ 

Z17 SV 0,1062 - - - - - 0,1062 - - - 0,1062 - - ++ 

Z19 SV 0,0998 - - - 0,0998 - - - 0,0998 - - - - ++ 

Z21 SV 0,0945 - - - 0,0945 - - - 0,0047 - 0,0898 - - ++ 

Z22 SV 0,2170 - - - - - 0,2170 - 0,2170 - - - - ++ 

Z23 SV 0,1989 - - - - - 0,1989 - 0,1989 - - - - ++ 

P3 SV 0,079 - - - 0,079 - - - - 0,0520 0,0270 - - ++ 

Plochy SV 
celkem 

3,6715 - - - 1,6324 0,3358 1,7033 - 0,9572 0,6559 2,0584 - 
-  

ZÁBOR ZPF 
CELKEM 

4,9852 - - - 1,8571 0,6118 2,5163 - 1,3570 0,6559 2,9723 - - 
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Tabulka č. 2 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL“ 
Katastrální území: Čistá u Litomyšle 

Číslo plochy Způsob využití plochy Typ 
Celkový zábor PUPFL 

(v ha) 
Vazba na předchozí ÚPD 

Z29 DS Trvalý 3,0531 ! 

ZÁBOR PUPFL  
CELKEM 

3,0531  

 
 

Vysvětlivky vazby na dosud platnou ÚPD: ++ plocha převzatá v rozsahu a funkci z předchozí ÚPD  
      + plochy částečně převzatá z předchozí ÚPD  
      - plocha bez vazby na předchozí ÚPD  
      ! koridory v souladu se ZÚR Pk 
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II.1.p) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ (ZPRACOVÁNO 
POŘIZOVATELEM) 

        Námitky uplatněné v rámci veřejného projednání: 

Stanislava Dvořáková, Čistá 378 uplatnila námitku ze dne 21.6.2018 ve znění: „Na 

základě veřejné vyhlášky ze dne 3.5.2018 uplatňuji jako majitel pozemků p.č. 2974/2, 

6664 a navazujících parcel námitku k návrhu územního plánu Čistá.  

V návrhu je lokalita areálu z výše uvedených parcel navržena jako VZ (zemědělská 

výroba). Navržené přípustné ani podmíněné využití území neodpovídá skutečnému 

využívání tj.: ustájení koní pro rekreační a sportovní účely, sklad píce krytá a 

venkovní jízdárna chatky a sociální zařízení pro ubytování návštěvníků ubytování 

zaměstnanců  

Využití odpovídá spíše agroturistice a ne klasické zemědělské výrobě. Žádám proto o 

doplnění přípustného využití o výše uvedené činnosti.  

Dále žádám o rozšíření řešeného území směrem do parcely p.č. 6664, která je také v 

mém vlastnictví. Důvodem je, že krytá i venkovní jízdárna zasahuje cca 80m do této 

parcely — viz přiložená situace“. | 
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Návrh rozhodnutí o námitce a pokyn pro zapracování: Pozemek parc.č. 6664 je 

veden v katastru jako trvalý travní porost, nachází se v nivě Hájeckého potoka - 

VKP ze zákona, sousedí s lokálním biocentrem ÚSES, ale není jeho součástí. 

Přes pozemek nevede žádná technická infrastruktura, pozemek je již v současné 

době používán pro jezdectví a péči o koně, stejně jako sousední pozemek parc.č. 

2974, který také sousedí s ÚSES a leží ve VKP Hájecký potok. Studie 

proveditelnosti k realizaci přírodně blízkých protipovodňových opatření – 

Mikroregion Litomyšlsko, Šindlar, navrhuje na toku potoka opatření, které 

nezasahuje do plochy, které se námitka týká. Také činnost, která bude 

provozována, může přinést obci vyšší návštěvnost, pracovní místa, ekonomický 

efekt. Jezdectví a péče o koně v této lokalitě je mimo obytné plochy, plocha je 

také od okolí odstíněna vzrostlou zelení, a tak jezdectví pravděpodobně nebude 

nikoho omezovat.  Pořizovatel doporučuje zapracovat námitku tak, aby 

podmínky pro využití tohoto území umožňovaly na daných pozemcích 

provozovat agroturistiku s možností ubytování a rekreační jezdectví s ustájením 

a péčí o koně. Také upravit hranici funkčních ploch tak, aby respektovala 

stávající stav využívání pozemků.  

 

Námitky uplatněné v rámci opakovaného veřejného projednání: 

GasNet, s.r.o., odbor správy nemovitého majetku, IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 

400 01  Ústí nad Labem 1, připomínka č.j. 5001877448 ze dne 22.2.2019 ve znění: „K tomuto 

sdělujeme následující stanovisko: V řešeném území se nachází následující plynárenská 

zařízení ve správě společnosti GasNet, s.r.o.:  

• vysokotlaké plynovody,  

• zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu,  

• středotlaké plynovody a přípojky.  

K upravenému územnímu plánu Čistá nemáme žádné námitky.  

Pozn. : Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských 

sítí GasNet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.  

Příloha: Orientační situace plynárenského zařízení v měřítku 1 :40000“. 

Vyhodnocení námitky a pokyn pro zapracování:  

Podání není možné považovat za námitku, o které by bylo možno nebo nutno 

rozhodnout, neboť vyjadřuje s předloženým návrhem souhlas. 

 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy, IČO 00085031,  T. G. 

Masaryka 985, 570 01 Litomyšl, připomínka č.j. SUSPK/1751/2019 ze dne 6. 3. 2019 ve  

znění: „K návrhu územního plánu Čistá - Správa a údržba silnic Pardubického kraje, která 

má na základě zřizovací listiny a k ní uzavřených dodatků právo hospodařit s majetkem 

Pardubického kraje, tj. se silnicemi II. a III. třídy (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb.), vydává 

pro oblast dopravy tyto všeobecné připomínky: 

 případný návrh kategorie silnic v obci i mimo obec, na který by měly být v 

budoucnu upravovány, musí odpovídat ČSN – Projektování silnic a dálnic; v případě 

vybudování vyvýšených ostrůvků meziobrubami, musí být zachována šířka jízdního 

pruhu minimálně 3,5 m, 

 obytná zástavba musí být navržena tak, aby byly eliminovány škodlivé vlivy z 

dopravy (hluk atd.), 

 případná nová zástavba bude navržena tak, aby byl minimalizován počet 

komunikačních napojení na silnice II. a III. třídy v příslušném katastrálním území, 

 vytvořit předpoklady pro respektování rozhledových trojúhelníků při napojení 

stávajících i uvažovaných místních komunikací na silnice II. a III. třídy, 
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 v místech soustřeďování občanů (stávající i uvažovaná místa) počítat s 

dostatečnými plochami 

pro parkování vozidel mimo silnice II. a III. třídy, 

 vytvořit předpoklady (dle možností území) pro případné umístění nových 

inženýrských sítí mimo silnice II. a III. třídy, 

 mimo zastavěné území respektovat ochranná pásma pozemních komunikací - 

silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami 

vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního 

pásu silnice II. třídy nebo silnice III. třídy (zákon č. 13/1997 Sb., § 30, odst. 2), 

 silniční pozemky silnic II. a III. tříd ve vlastnictví Pardubického kraje nesmí být 

zahrnut do území ekologické stability.“ 

Návrh rozhodnutí o námitce a pokyn pro zapracování: 
Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona se upravený územní plán projednává v rozsahu těchto 

úprav (viz oznámení ze dne 23.1.2019) na opakovaném veřejném projednání. Námitky se 

netýkají projednávané úpravy návrhu územního plánu, ale navazujících správních 

řízení. Námitky se zamítají. 

 

Obec Čistá, IČO 00276545, Čistá č.p. 376, 569 56  Čistá u Litomyšle, námitka ze dne 

27.6.2019 ve znění: „Na základě usnesení zastupitelstva obce č. ZO 3/7/2019 ze dne 25. 6. 

2019 podáváme námitku k návrhu územního plánu naší obce a žádáme o zapracování 

uvedených nových regulativních opatření do kapitoly PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ POCH S 

ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ:  

a) Plochy smíšené výrobní (VS) a. Nepřípustné využití: výroba a skladování 

petrochemických produktů b. Podmínečně přípustné využití: záměry umisťované v ploše P5 

nebudou negativně ovlivňovat životní prostředí zvýšeným množstvím produkovaných emisí a 

imisí, přítomností potencionálně nebezpečných látek, neúměrným nárůstem nákladní dopravy, 

hlukem nebo zápachem 

b) Plochy výroby a skladování — zemědělská výroba (VZ) — nově požadujeme vyčlenění 

plochy areálu ZD Dolní Újezd (plocha VZ na pozemku p. č. 6471, vč. souvisejících staveb) s 

označením Zxx. K této ploše pak stanovení podmínečně přípustného využití. a. Podmínečně 

přípustné využití: záměry umisťované v ploše Zxx nebudou negativně ovlivňovat životní 

prostředí zvýšeným množstvím produkovaných emisí a imisí, přítomností potencionálně 

nebezpečných látek, neúměrným nárůstem nákladní dopravy, hlukem nebo zápachem“.  

Návrh rozhodnutí o námitce a pokyn pro zapracování: 

Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 

může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést 

odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 

území dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám 

se nepřihlíží. Na toto byl každý upozorněn v oznámení ze dne 23.1.2019, kterým se 

oznamovalo konání opakovaného veřejného projednání a dále dne 6.3.2019 při 

samotném opakovaném veřejném projednání. Námitky byly uplatněny až dne 27.6.2019. 

K námitkám se tedy dle § 52 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží. 

Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona se upravený územní plán projednává v rozsahu úprav 

(viz oznámení ze dne 23.1.2019) na opakovaném veřejném projednání. Námitky se 

netýkají upravovaných částí projednávaného územního plánu. Námitky se zamítají. 

Pokud má obec zájem o úpravu projednávaného návrhu územního plánu ve smyslu 

uplatněných námitek, je nutné, aby zastupitelstvo obce v tomto smyslu změnilo zadání 

územního plánu, a to postupem dle § 47 odst. 5 stavebního zákona. Pokud má být 

stanoveno nějaké podmínečně přípustné využití, je potom nutné, aby byla jednoznačně 

stanovena ona podmínka, která bude rozdělovat záměry na přípustné a nepřípustné. 
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Námitky uplatněné v rámci druhého opakovaného veřejného projednání: 

GasNet, s.r.o., odbor správy nemovitého majetku, IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 

400 01  Ústí nad Labem 1, připomínka č.j. 5002079279 ze dne 30.1.2020 ve znění: „K tomuto 

sdělujeme následující stanovisko: V řešeném území se nachází následující plynárenská 

zařízení ve správě společnosti GasNet, s.r.o.:  

• vysokotlaké plynovody,  

• zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu,  

• středotlaké plynovody a přípojky.  

K upravenému územnímu plánu Čistá nemáme žádné námitky.  

Pozn. : Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských 

sítí GasNet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska“. 

Návrh rozhodnutí o námitce a pokyn pro zapracování:  

Podání není možné považovat za námitku, o které by bylo možno nebo nutno 

rozhodnout, neboť vyjadřuje s předloženým návrhem souhlas. 

 

 

II.1.q) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK (ZPRACOVÁNO POŘIZOVATELEM)  

Připomínky uplatněné v rámci společného jednání: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, uplatnilo 

připomínku č.j. 5768-ŘSD-17-11110 ze dne 22.3.2017 ve znění: 

„ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízení Ministerstvem dopravy, pro které 

vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořící dálnice a silnice I. třídy, 

zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými 

orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává 

vyjádření. 

Severovýchodní hranice správního území obce Čistá, v úseku mezi obcemi Janov  

a Mikuleč, tvoří stávající silnice I. třídy I/35.Z hlediska sledovaných záměrů zasahuje do 

správního území obce Čistá koridor pro VPS Dálnice D35 v úseku Janov – Opatovec (dle 

ZÚR VPS č. D01). Pro uvedenou stavbu probíhá v současné době IČ pro vydání územního 

rozhodnutí. V předloženém návrhu ÚP Čistá je zakreslen koridor pro umístění VPS 

dálnice D35 s osou jižně od v současné době plánovaného umístění dálnice D35 dle 

aktuální dokumentace pro územní rozhodnutí. V návrhu ÚP Čistá pro veřejné projednání 

požadujeme zpřesnit a územně chránit koridor pro umístění VPS dálnice D35, se všemi 

jejími objekty a souvisejícími stavbami s osou dle aktuální dokumentace pro územní 

rozhodnutí (viz. příloha). Dokumentace je k dispozici na ŘSD ČR, Správa Pardubice. 

Koridor lze vymezit v proměnné šíři, minimálně však v šíři budoucího ochranného pásma 

dálnice, tzn. 100m od osy přilehlého jízdního pásu.Vyhodnocení připomínky a pokyn 

pro zapracování:  

Připomínka je věcně shodná se stanoviskem Ministerstva dopravy, není tedy nutné 

zapracovávat. 

Připomínky uplatněné v rámci veřejného projednání: 

GasNet, s.r.o., odbor správy nemovitého majetku, IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, 

Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, uplatnil stanovisko č.j. 5001734051 ze dne 1.6.2018 ve 

znění: „V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě 

společnosti GasNet, s.r.o.:  vysokotlaké plynovody, zařízení pro regulaci tlaku zemního 

plynu, středotlaké plynovody a přípojky. Tato plynárenská zařízení, včetně jejich 

příslušenství, jsou součástí distribuční soustavy zemního plynu. V územním plánu 
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požadujeme: 1. respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a 

bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů energetického zákona, 2. zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v 

detailech časti ÚP. Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o 

plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. 

internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo 

http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/, 3. před zahájením přípravných a 

projektových prací na jednotlivých případech (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u 

GasNet, s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto 

případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude 

obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst, bude odsouhlasena GasNet, s.r.o.  

Při respektování uvedených podmínek s návrhem územního plánu Čistá souhlasíme. 

Pozn.: Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí 

GasNet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.“.  

 

Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování: Stávající plynárenská zařízení 

včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem jsou zakreslena v koordinačním 

výkrese projednávaného územního plánu. Aktuálním stav a (ne)zajištění stanoviska 

GasNet, s.r.o. před zahájením přípravných a projektových prací není předmětem 

projednávaného územního plánu. Toto je předmětem řízení navazujících. 

Připomínku není třeba zapracovávat. 

 

Připomínky uplatněné v rámci opakovaného veřejného projednání: 

Nebyly uplatněny žádné připomínky. 

 

Připomínky uplatněné v rámci druhého opakovaného veřejného projednání: 

 Žádné připomínky uplatněny nebyly. 
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Seznam zkratek a symbolů  

 
a.s. akciová společnost 
BP bezpečnostní pásmo 
ČEZ          České energetické závody 
ČKA  Česká komora architektů 
ČOV čistírna odpadních vod 
ČR Česká republika 
ČSN Česká technická norma 
ČSÚ Český statistický úřad 
DN diametr nominál 
DO dotčené orgány 
DÚR dokumentace k územnímu řízení 
el. elektrický 
EO ekvivalent obyvatel 
GSM globální systém pro mobilní komunikaci 
ha hektar 
CHLÚ chráněné ložiskové území 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KES koeficient ekologické stability 
KPÚ komplexní pozemkové úpravy 
k.ú. katastrální území 
kV kilovolt 
max. maximální 
MC místní biocentrum 
MINIS metodický pokyn „Minimální standart pro digitální zpracování územních 

plánů v GIS“ (verze 2.3)  
MK místní biokoridor 
MMR ministerstvo pro místní rozvoj 
MO ministerstvo obrany  
MPa megapascal   
MŠ mateřská škola 
MŽP ministerstvo životního prostředí 
Natura 2000 soustava chráněných území evropského významu 
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
OOP opatření obecné povahy 
OP ochranné pásmo 
ORP obec s rozšířenou působností 
OÚ obecní úřad 
PP podzemní podlaží 
PR přírodní rezervace 
PRVK Pk Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 
PSZ plán společných zařízení 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 

a 3 
RC regionální biocentrum 
RD rodinný dům 
RK regionální biokoridor 
RDS realizační dokumentace stavby 
RS regulační stanice 
RZP rychlá zdravotnická pomoc 
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
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SAS Státní archeologický seznam 
Sb. sbírka 
SDH sbor dobrovolných hasičů 
SLDB sčítání lidu, domů a bytů 
SMD Společné metodické doporučení MMR ČR a MŽP ČR „Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v ÚP“, srpen 
2013 

SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
STL středotlaký plynovod 
STZ stavební zákon 
TR transformovna 110/35 kV 
TS elektrická stanice pro transformaci VN/NN 
TTP trvalý travní porost 
ÚAN území s archeologickými nálezy 
ÚAP  Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Litomyšl – 

úplná aktualizace 2016 
ÚP územní plán 
ÚPD územně plánovací dokumentace 
ÚPO územní plán obce 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ÚSKP Ústřední seznam kulturních památek 
ÚÚR Ústav územního rozvoje 
VKP významný krajinný prvek 
VN vysoké napětí 
VVN velmi vysoké napětí 
VPO veřejně prospěšné opatření 
VPS veřejně prospěšná stavba 
VTL vysokotlaký plynovod 
VVURÚ vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
WMS serverový produkt určený pro zpracování GIS dat 
ZPF zemědělský půdní fond 
ZŠ základní škola 
ZÚ zastavěné území 
ZÚR Pk Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění Aktualizace č. 2 
ZVN  zvláště vysoké napětí 
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POUČENÍ 

Proti Územnímu plánu Čistá, vydanému opatřením obecné povahy, nelze dle ustanovení 
§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu podat opravný prostředek. 

 
 
 
 

……………………………                                                             ………………………….. 
 

             Starosta obce                                                                            Místostarosta obce 
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