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MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEPLICE NAD METUJÍ
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55b odst. 7 ve spojení s §
54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
vydává
usnesením č. 24/10/2019 ze zasedání Zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 07.11.2019
ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEPLICE NAD METUJÍ,
kterou se mění Územní plán Teplice nad Metují.
Změna č. 1 Územního plánu obsahuje:

I.

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU (dále jen Změna č. 1)

I.1. Textová část … společný svazek
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I.2. Grafická část
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… společný svazek

I.2.a. Výkres základního členění území – výřezy
I.2.b.1. Hlavní výkres – výřezy

II.

1 : 5 000
1 : 5 000

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

II.1. Textová část … společný svazek

9

II.2. Grafická část … společný svazek

46

II.2.a. Koordinační výkres – výřezy
II.2.c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výřezy

1 : 5 000
1 : 5 000

Poznámka: Výkres širších vztahů nebyl pro účely Změny č. 1 ÚP Teplice nad Metují zpracován,
změna nemá vliv na širší vztahy v území.
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I.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1
OBSAH:
I.1.a) Vymezení zastavěného území

nemění se

I.1.b) Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot

nemění se

I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
5
I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení
ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich
využití
5
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
5
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
6

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
nemění se
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
6
I.1.i)

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

I.1.j)

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,
včetně podmínek pro jeho prověření
6

6

I.1.k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 7
I.1.l)

Údaje o počtu listů Změny č. 1 a počtu výkresů grafické části
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I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Změna č. 1 vymezuje tyto nové zastavitelné plochy:
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
k.ú. Bohdašín:

Z1-Z1

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
k.ú. Dědov:

Z1-Z2

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
Změna č. 1 vymezuje tuto plochu přestavby:
k.ú. Teplice nad Metují: Z1-P1 pro OM.
Změna č. 1 vypouští podkapitoly VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH
REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO
JEHO PROVĚŘENÍ a VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE,
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ
DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI, které bez věcné
změny převádí do samostatných kapitol I.1.j) a I.1.k).

I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení
podmínek pro jejich využití
V podkapitole I.1.d.3) OBČANSKÉ VYBAVENÍ se nově doplňuje stabilizovaná plocha
občanského vybavení „Z1-P1“.
Kapitola se doplňuje o závěr tohoto znění: „V této kapitole výše vymezené plochy
budou využívány v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole I.1.f) tohoto ÚP.“

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
Závěr podkapitoly KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ se doplňuje o větu tohoto znění: „V této kapitole výše
vymezené plochy budou využívány v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole
I.1.f) tohoto ÚP.“
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V podkapitole REKREACE se do 2. odstavce v k.ú. Dědov doplňuje zastavitelná
plocha „Z1-Z2“.
Na konec kapitoly se vkládá podkapitola tohoto znění:
„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
Změna č. 1 doplňuje podkapitolu o část s názvem: „Stanovení ploch, ve kterých je
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18
odst. 5 stavebního zákona“ a její text ve znění: „ÚP plochy tohoto charakteru nestanovuje.“

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
Změna č. 1 nahrazuje text této kapitoly textem tohoto znění: „ÚP nevymezuje veřejně
prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.“

I.1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Změna č. 1 doplňuje samostatnou kapitolu I.1.i) s původním textem bývalé
podkapitoly v kapitole I.1.c) tohoto znění: „ÚP nestanovuje kompenzační opatření.“

I.1.j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Změna č. 1 doplňuje samostatnou kapitolu I.1.j) s původním textem bývalé
podkapitoly v kapitole I.1.c) tohoto znění:
„ÚP vymezuje následující plochy územních rezerv v členění dle hlavního způsobu
využití:
Plocha smíšená výrobní (VS)
k.ú. Dědov)
R1
Plocha dopravní infrastruktury silniční (DS)
k.ú. Dolní Teplice
R2/1, R2/2
Plocha vodní a vodohospodářská – poldr (W)
k.ú. Dolní Teplice, Lachov R4
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Plocha smíšená obytná městská (SM)
k.ú. Teplice nad Metují
R5
Plocha veřejných prostranství (PV)
k.ú. Teplice nad Metují
R6
Plocha smíšená výrobní (VS)
k.ú. Zdoňov
R7
ÚP stanovuje především tyto podmínky pro prověření jejich budoucího využití:
ad)

R1 – prokázání míry využití současných a nově navržených ploch smíšených
výrobních, zohlednění údolní nivy a dochovaných hodnot krajinného rázu,

ad)

R2/1, R2/2 – prokázání nezbytnosti realizace na základě vývoje dopravní situace
a dopravních zátěží,

ad)

R4 – prokázání potřeby protipovodňového opatření v tomto území,

ad)

R5 – prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení,

ad)

R6 – nezbytnost vymezení plochy ve vazbě na vymezení sousední plochy R5 pro
bydlení jako zastavitelné plochy,

ad)

R7 – prokázání využití plochy v návaznosti na stabilizovanou plochu VS a návrh
systému ozelenění při hranici s plochami NZ.“

I.1.k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její
pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti
Změna č. 1 doplňuje samostatnou kapitolu I.1.k) s původním textem bývalé
podkapitoly v kapitole I.1.c) tohoto znění:
„ÚP vymezuje v k.ú. Teplice nad Metují plochy Z16 (SM), Z18 (SM), Z111 (SM), Z112
(SM), Z125 (SM), Z127 (ZV), R5 (SM), R6 (PV) a P13 (DS) a v k.ú. Bohdašín plochu Z95
(VS), ve kterých je prověření změn jejich využití územními studiemi podmínkou rozhodování.
Pro pořízení územních studií, jejich projednání, pro jejich schválení pořizovatelem
a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje lhůta
12 let ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní plán Teplice nad Metují.“

I.1.l) Údaje o počtu listů Změny č. 1 a počtu výkresů grafické části
Textová část Změny č. 1 má celkem 4 listy oboustranně tištěného textu.
Grafická část obsahuje 4 výkresy:
I.2.a. Výkres základního členění území – výřezy
I.2.b.1. Hlavní výkres – výřezy

1 : 5 000,
1 : 5 000.
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I.2. GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1
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II.1.

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
ZMĚNY Č. 1

OBSAH:
II.1.a) Postup při pořízení Změny č. 1 (zpracováno pořizovatelem)
10
II.1.b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
12
II.1.c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
16
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
16
II.1.e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů
17
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)
17
II.1.g) Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce
o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem
19
II.1.h) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
19
II.1.i) Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení
19
II.1.j) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
19
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
21
II.1.l) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
21
II.1.m) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
21
II.1.n) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
21
II.1.o) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
22
II.1.p) Text územního plánu s vyznačením změn
26
II.1.q) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění (zpracováno pořizovatelem)
48
II.1.r) Vyhodnocení připomínek (zpracováno pořizovatelem)
48
Seznam zkratek a symbolů
50
Poučení
51

9

Územní plán Teplice nad Metují – Odůvodnění Změny č. 1

II.1.a) Postup při pořízení Změny č. 1 (zpracováno pořizovatelem)
Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování (dále jen
„pořizovatel“), příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona zpracoval
návrh Obsahu Změny č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují dne 15. 8. 2018 na podkladu
předložených návrhů na pořízení dílčích změn územního plánu ve smyslu § 55 odst. 2
stavebního zákona. Návrhy dílčích změn řeší vymezení nové zastavitelné plochy se
způsobem využití plochy smíšené obytné – venkovské (SV) pro rodinný dům na p.p.č. 172,
171/1 v k.ú. Bohdašín (lokalita Z1-Z1), vymezení zastavitelné plochy rekreace – plochy
staveb pro rodinnou rekreaci (RI) v rozsahu již existujících staveb na pozemku p.p.č. 397/3
v k.ú. Dědov, které přímo navazují na hlavní stavbu, nacházející se na p. p. č. 397/2 a
stavební parcele číslo 55 (lokalita Z1-Z2) a přeřazení pozemků st. p. č. 116, 38 a p. p. č.
52, 620/2 v k.ú. Dolní Teplice do ploch občanského vybavení – komerční zařízení malá a
střední (OM)(lokalita Z1-P1).
K návrhu Obsahu Změny č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují byla podána
žádost o závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody v souladu s § 55a odst. 2
písm d) stavebního zákona. Následně bylo vydáno souhlasné stanovisko Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR – oddělení Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko ze dne 23.
8. 2018 k návrhu Obsahu Změny č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují, které konstatuje,
že záměr není v kolizi se zájmy ochrany přírody v území a proto vylučuje významný vliv na
ptačí oblast a evropsky významné lokality.
Dále byla k návrhu Obsahu Změny č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují podána
žádost o závazné stanovisko krajského úřadu, jako příslušného orgánu o posuzování vlivů
na životní prostředí, v souladu s § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona. Na podkladě
této žádosti Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán
vydal dne 6. 9. 2018 souhlasné stanovisko k návrhu Obsahu Změny č. 1 Územního plánu
Teplice nad Metují, ze kterého vyplývá, že nepožaduje posouzení vlivu na životní prostředí
(SEA).
Dne 24. 9. 2018 usnesením č. 17/17/2018 Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
na svém zasedání schválilo pořízení Změny č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují
zkráceným postupem, tedy pořízení změny územního plánu dle ustanovení §55a
stavebního zákona. Současně zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 18/17/2018
Obsah Změny č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují.
Na základě schváleného Obsahu Změny č. 1 byl vypracován Návrh Změny č. 1
Územního plánu Teplice nad Metují, jehož zpracovatelem je SURPMO, a.s.; IČO
01807935, sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1; zodpovědným
projektantem je autorizovaná architektka Ing. arch. Alena Koutová, osvědčení ČKA č. 0750
(dále jen „zpracovatel“).
Návrh Změny č. 1 pro veřejné projednání byl v souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst.
1, 2 a 4) stavebního zákona a v souladu s § 25 správního řádu doručen veřejnou vyhláškou
a byl dne 26. dubna 2019 ve 12:00 na Městském úřadu Teplice nad Metují v zasedací
místnosti projednán při veřejném projednání.
V zákonné lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání v souladu s § 52 odst. 2 a 3
stavebního zákona mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat námitky a každý mohl uplatnit připomínky.
V této lhůtě pořizovatel žádná taková podání neobdržel.
Stanovisko zaslal oprávněný investor společnost GasNet, s.r.o., který vůči návrhu
Změny č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují nemá žádné námitky. Z tohoto důvodu toto
podání nebylo vyhodnoceno dle jeho skutečného obsahu jako podání námitky či
připomínky. Proto návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek nebyl
zpracován.
Dotčené orgány uplatnily v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona v zákonné
lhůtě stanoviska. Ministerstvo životního prostředí ČR, Hasičský záchranný sbor
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Královéhradeckého kraje – územní odbor Náchod, Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královehradeckého a Pardubického kraje, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Městský
úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, pracoviště památkové péče;
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) – oddělení Správa CHKO Broumovsko
a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajská
hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod a z pověření
Ministerstva dopravy – Správy železniční dopravní cesty, s. o.
Ze stanoviska Správy železniční dopravní cesty vyplynuly požadavky na doplnění
podmínek pro využití nově vymezených ploch Z1-Z1 a Z1-Z2 do návrhu změny územního
plánu. Do vypracováného vyhodnocení návrhu Změny č. 1 Teplice nad Metují byl zahrnut
požadavek na toto doplnění. Po odeslání bylo zjištěno, že platný Územní plán Teplice nad
Metují požadovanou podmínku ve zobecněném znění již obsahuje (viz I.1.f). Obecně
stanovená podmínka je v platném Územním plánu Teplice nad Metují nastavena tak, že
bude podmiňovat současně i využití nově vymezených ploch Z1-Z1 a Z1-Z2. Tuto
podmínku tedy obsahoval i návrh Změny č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují, a proto
se považuje požadavek za splněný a návrh změny územního plánu nebyl v tomto ohledu
dale upravován.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
orgán ochrany zemědělského půdního fondu, vydal nesouhlasné stanovisko kvůli
nedostatečnému odůvodnění záborů zemědělského půdního fondu, které návrh Změny č. 1
Územního plánu Teplice nad Metují iniciuje.
Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotil došlá stanoviska a vypracoval
dokument Vyhodnocení návrhu Změny č. 1 Teplice nad Metují po veřejném projednání,
které zaslal zpracovateli.
Upravený návrh, který v odůvodnění této změny dostatečně vyhodnocuje na
základě potřeby vymezení nových zastavitelných ploch v souladu s § 55 odst. 4 stavebního
zákona a výsledné řešení návrhu odůvodňuje v kapitole II.1.n a II.1.o, byl předložen
společně s novou žádostí o stanovisko dotčeného orgánu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako příslušnému
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Ten na základě předložení upraveného
návrhu vydal stanovisko, ve kterém přehodnotil své původní nesouhlasné stanovisko na
stanovisko souhlasné, ve kterém souhlasí s nově vymezenými zastavitelnými plochami Z1Z1 a Z1-Z2.
Úpravu návrhu Změny č. 1 Teplice nad Metují pořizovatel vyhodnotil jako
nepodstatnou, která nepotřebuje nová stanoviska dotčených orgánů a opakované veřejné
projednání v souladu s § 55b odst. 7 (přeneseně § 53 odst. 2) stavebního zákona, protože
nebyly úpravou návrhu nově negativně dotčeny veřejné zájmy dotčených orgánů a
vlastnická práva v území, protože úprava návrhu řešila pouze kvalitnější vyhodnocení
řešení záboru zemědělské půdy, respektive doplnění odůvodnění návrhu změny územního
plánu.
Požadavek Správy železniční dopravní cesty, s. o. byl považován za splněný,
protože původní návrh Změny č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují obsahoval
požadovanou podmínku v obecném znění, které upravuje podmínky pro využití nově
vymezených ploch Z1-Z1 a Z1-Z2.
Na základě žádosti o stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování ve
smyslu § 55b odst. 4 stavebního zákona Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor
územního plánování a stavebního řádu, vydal dne 25. 9. 2019 pod zn. KUKHK–
8409/UP/2019/Tov souhlasné stanovisko.
Pořizovatel předložil Změnu č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují zastupitelstvu
města k vydání formou opatření obecné povahy.
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II.1.b) Vyhodnocení souladu s politikou
plánovací dokumentací vydanou krajem

územního

rozvoje

a územně

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Město Teplice nad Metují neleží v žádné rozvojové oblasti či ose nebo specifické
oblasti republikového významu vymezené v PÚR ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.
Změna č. 1 není v rozporu ani s jednou z republikových priorit územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území, obsažených v čl. 14 až 32 PÚR ČR. Přiměřeně jsou
naplněny všechny priority, které jsou relevantní ve vztahu ke Změně č. 1, a to takto:
(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 Změna č. 1 respektuje.
(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 schváleného Návrhu na pořízení je Změna č. 1 řešena komplexně dle
požadavků v něm obsažených a v souladu se SZ bude projednána s veřejností.
(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.
Změna č. 1 vymezením ploch v ZÚ či v přímě vazbě na něj přispívá k zajištění
ekologické funkce okolní krajiny CHKO.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury.
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V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Změna č. 1 nevytváří v nezastavěném území nové bariéry, které by zhoršily
migrační prostupnost krajiny jak pro živočichy, tak pro člověka. Zároveň respektuje
celkovou koncepci ÚSES (na všech úrovních) stanovenou v účinném ÚP, kterou nemění.
(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).
Změna č. 1 neomezuje územní podmínky pro rozvoj turistiky již vytvořené v ÚP
připuštěním rozvoje cestní sítě.
(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.
Změna č. 1 respektuje protipovodňovou ochranu území města stanovenou
v účinném ÚP včetně podmínek prostorového uspořádání stanovených pro zachování
retenčních schopností krajiny.
Ostatní priority nejsou pro Změnu č. 1 relevantní.
Závěr: Změna č. 1 je v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3.

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Území města je součástí území řešeného v ZÚR KHK ve znění Aktualizace č. 1,
která nabyla účinnosti 3.10.2018 a Aktualizace č. 2, která nabyla účinnosti 12.7.2019.
Změna č. 1 je s nimi v souladu, protože Aktualizace č. 1 a č. 2 neovlivňuje předmět
řešení Změny č. 1.
Změna č. 1 přispívá k naplnění těchto priorit územního plánování kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje:
2) tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu
podporujícího sociální soudržnost obyvatel kraje a ekonomickou prosperitu kraje,
Změna č. 1 vymezuje plochu přestavby OM pro občanské vybavení v oblasti
cestovního ruchu.
5) vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky
vody a zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících
požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na celém území
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kraje a zlepšení vzhledu měst a obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám
konkrétních částí historicky rostlé sídelní struktury,
Změna č. 1 vymezuje zastavitelnou plochu SV pro bydlení v části Bohdašín
v přímé vazbě na ZÚ.
5d) respektování a další rozvoj specifických a jedinečných znaků sídelní struktury každé
obce a zachování vzájemného prostorového oddělení jednotlivých sídel územím volné
krajiny,
Změna č. 1 vymezuje zastavitelnou plochu RI pro rodinnou rekreaci dotvářející
ZÚ části Dědov v prostoru u železniční tratě.
8c) vytváření územních podmínek pro konkurenceschopnost a vyvážený rozvoj
venkovských území a oblastí, při přednostním využití hospodářského a rekreačního
potenciálu krajiny včetně cestovního ruchu,
Změna č. 1 vymezuje plochu přestavby OM pro občanské vybavení v oblasti
cestovního ruchu.
10a) navrhování a dimenzování nových rozvojových ploch s přihlédnutím k ochraně
nezastavěného území a k současným i budoucím kapacitním i prostorovým
možnostem a dostupnosti dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství
a občanského vybavení,
Zastavitelné plochy jsou vymezeny pouze v rozsahu nezbytném pro požadované
využití.
10b) předcházení střetu vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného
plošného a prostorového uspořádání území, zejména ochrana obytných
a rekreačních území před negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností
a z dopravy,
V zastavitelné ploše RI budou umístěny pouze vedlejší stavby ke stavbě hlavní na
sousedním pozemku, zastavitelná plocha SV není v dosahu takových negativních
vlivů.
12a) v oblastech turisticky zatím méně využívaných podpora rozvoje sítě infrastruktury
cestovního ruchu, například sítě ubytovacích a stravovacích zařízení a spojité sítě
tras a stezek pro pěší turistiku, cyklistickou turistiku, hipoturistiku a běžecké lyžování,
a to nejen v oblastech tradičně turisticky využívaných, ale také v oblastech turisticky
zatím méně rozvinutých,
Změna č. 1 vymezuje plochu přestavby OM pro občanské vybavení v oblasti
cestovního ruchu.
15)

stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu
území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území
(záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod, zajišťování územní ochrany ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření
na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní
viz (25) PÚR ČR

16) podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových
vod v území, zachycování a regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová
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opatření) včetně revitalizací říčních systémů a přírodě blízkých protipovodňových
opatření
viz (25) PÚR ČR
17) péče o zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) a pozemky určené pro funkci lesa (dále
jen „PUPFL“) jako jednu z hlavních složek životního prostředí
Změna č. 1 kompenzuje již využité plochy záborem ZPF vyvolaným předmětem
Změny č. 1 pouze v nezbytném rozsahu. Změna č. 1 se nedotýká PUPFL.
19) ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního
a regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny pro volně žijící
živočichy i pro člověka, zejména známých a potenciálních migračních tras živočichů a
silniční sítě, sítě veřejně přístupných účelových komunikací a pěších a cyklistických
stezek, cest a pěšin ve volné krajině,
viz (20a), (22) PÚR ČR
Ostatní priority nejsou pro předmět řešení Změny č. 1 relevantní.
Změna č. 1 přiměřeně plní tyto úkoly pro územní plánování stanovené ZÚR KHK:
c.2. Vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu
NSO1 Specifická oblast Broumovsko
Úkoly pro územní plánování:
plochy změn využití území koordinovat zejména s jeho specifickými přírodními
a kulturními hodnotami
Vymezené plochy změn využití území nezasahují přírodní ani kulturní
hodnoty území či jejich prostředí.
-

vytvoření předpokladů pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje
oblasti v souladu s ochranou přírody a krajiny
Změna č. 1 vymezením ploch změn využití území posiluje jak pilíř
hospodářského rozvoje, tak pilíř soudržnosti společenství obyvatel území při
stabilizaci pilíře životního prostředí.

-

vytvoření podmínek pro stabilizaci a zlepšení životní úrovně obyvatelstva
Změna č. 1 nepřispívá k destabilizaci životní úrovně obyvatelstva vymezením
nových ploch omezujících kvalitu životního prostředí.

d.3 Vymezení územního systému ekologické stability
Vymezení a označení všech prvků regionálního ÚSES je sladěné s vymezením
a označením v ZÚR KHK již v účinném ÚP.
h) Stanovení poţadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací
činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména
s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury
Splnění těchto požadavků (pokud byly shledány pro Změnu č. 1 relevantními) je
popsáno výše, principy a podmínky vyhodnocení vlivů ZÚR KHK na životní prostředí se
předmětu řešení Změny č. 1 nedotýkají.
Ostatní úkoly územního plánování nejsou pro předmět řešení Změny č. 1 relevantní.

15

Územní plán Teplice nad Metují – Odůvodnění Změny č. 1

Závěr: Změna č. 1 je v souladu se ZÚR KHK ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2.
Z územních studií pořízených KÚ KHK se území města dotýká pouze Územní studie krajiny
Královéhradeckého kraje, která řadí území města do krajin s cílovou kvalitou
11/1 – Krajina se zachovaným významem kulturních a přírodních dominant, 11/2 – Krajina,
ve které je respektována původní urbanistická struktura, charakter území, výraz a charakter
zástavby a její rozvoj směřuje k obnově a zachování historických částí venkovských sídel
a je zde navrhována další navazující zástavba v hmotových a architektonických parametrech
nenarušujících nejhodnotnější části obcí, 11/3 – Krajina, ve které jsou respektovány přírodní
a krajinné hodnoty a rekreační využití území a jednotlivých sídel je usměrňováno,
podporovány jsou šetrné formy rekreace a je zde regulováno zatížení nejnavštěvovanějších
míst, na kterých dochází k ohrožení přírodních hodnot, např. části NPR Adršpašsko-teplické
skály a 11/5 – Krajina se zachovanou historicky vzniklou mozaikou venkovských sídel
s částečně dochovaným charakterem urbanistické struktury, lidovou architekturou
a fragmenty původního členění plužiny, se specifickým typem dochované lidové architektury
broumovského typu (francký dvorcový statek), který je v rámci ČR ojedinělý, v dochované
struktuře dlouhých údolních lánových vsí.
Vymezením ploch změn v ZÚ či v přímé vazbě na něj Změna č. 1 přispívá k plnění
navržených úkolů územního plánování pro ÚPD obcí pro zachování a dosažení cílových
kvalit a eliminaci potenciálně negativních vlivů na krajinu, a tím k dosažení navržených
cílových kvalit krajiny.

II.1.c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Předmět řešení Změny č. 1 žádným způsobem neovlivňuje širší vztahy v území,
dokumentace Změny č. 1 proto neobsahuje Výkres širších vztahů.

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 Změny č. 1 napomáhá vytvářet územní předpoklady pro udržitelný rozvoj
území (§ 18 SZ), a to vymezením ploch změn pouze v ZÚ či přímé vazbě na něj. 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 SZ), uvedených především v odst. (1) pod písmeny b) – g), j)
a o) – je upřesněna koncepce rozvoje území, nové plochy se vymezují na základě
prověření a posouzení změn v území, které zajistí hospodárné vynakládání prostředků
z veřejných rozpočtů, a to při uplatňování aktuálních poznatků z dotčených oborů. Ostatní
úkoly se v rámci Změny č. 1 neuplatňují.
Změna č. 1 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu
§ 18 a 19 stavebního zákona. Její realizace negativně neovlivní přírodní, kulturní
ani civilizační hodnoty území. Urbanistické, architektonické a archeologické hodnoty, které
byly podkladem pro řešení platného územního plánu, nejsou měněny.
Změna č. 1 je v souladu s rozborem udržitelného rozvoje ÚAP.
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II.1.e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů
Změna č. 1 obsahuje náležitosti požadované ve schváleném Návrhu na její pořízení,
který byl projednán a schválen na základě příslušných ustanovení SZ a jeho prováděcích
předpisů a v souladu s nimi.
Je členěna na vlastní řešení Změny č. 1 (textové a grafické) a její Odůvodnění
(textové a grafické) s tím, že řešení Změny č. 1 koresponduje s dosud platnou ÚPD
a její odůvodnění je vypracováno dle aktuální právní úpravy v oblasti územního plánování –
příslušné odstavce části II. 1. Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., správního řádu
a stavebního zákona.
Veškeré kroky v pořizování Změny č. 1 byly realizovány v souladu se SZ,
a vyhláškou 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, viz kap. II.1.a) „Postup při
pořízení Změny č. 1“.
Lze konstatovat, že Změna č. 1 je v souladu s požadavky SZ a jeho prováděcích
právních předpisů, v platném znění.

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)
Pořizovatel před rozhodnutím o pořízení Změny č. 1 Územního Teplice nad Metují
zkráceným postupem pořizování změny územního plánu požádal v souladu s § 55a odst. 2
písm. d) a e) stavebního zákona příslušný orgán ochrany přírody a krajský úřad jako
příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí o stanovisko k návrhu Obsahu Změny
č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují.
Na základě těchto žádostí bylo k návrhu Obsahu Změny č. 1 Územního plánu
Teplice nad Metují uplatněno souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR – oddělení Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko ze
dne 23. 8. 2018, ve kterém je uvedeno, že návrh obsahu změny není v kolizi se zájmy
ochrany přírody v území a proto vylučuje významný vliv na ptačí oblast a evropsky
významné lokality. Dále bylo uplatněno stanovisko Krajského úřadu, odbor životního
prostředí a zemědělství, jako příslušného orgánu ze dne 6. 9. 2018 k návrhu Obsahu
Změny č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují, ze kterého vyplývá, že není vyžadováno
posouzení vlivu na životní prostředí (SEA).
Na základě toho bylo přistoupeno ke schválení pořízení této změny územního plánu
zkráceným postupem pořizování ve smyslu ustanovení § 55a a 55b stavebního zákona.
Po vypracování a veřejném projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Teplice
nad Metují na podkladě schváleného Obsahu Změny č. 1 Územního plánu Teplice nad
Metují se pořizovatel při zkráceném postupu pořízení řídil § 55b odst. 7, resp. § 53 odst. 1
stavebního zákona, který ukládá pořizovateli ve spolupráci s pověřeným zastupitelem
vyhodnotit výsledky veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Teplice nad
Metují a zajistit případné rozhodnutí o námitkách, pokud námitky byly podány, případně
vyhodnocení připomínek, pokud se zpracovává. Námitky ani připomínky nebyly dotčenými
orgány a oprávněnými investory v zákonné lhůtě v souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního
zákona předloženy.
Lze konstatovat, že při pořizování Změny č. 1 nevznikly rozpory mezi dotčenými
orgány a ani mezi dotčenými orgány a pořizovatelem.
V rámci předkládané Změny č. 1 nebylo dotčeným orgánem ochrany životního
prostředí vyžádáno Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a Vyhodnocení vlivu
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na životní prostředí (SEA) pro Změnu č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují pořizovanou
zkráceným postupem, a proto nebyla k datu veřejného projednání zpracována.
Vyhodnocení námitek a připomínek nebylo zpracováno z důvodu, že v zákonné
lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání v souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona
žádní vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor ani
zástupce veřejnosti nepodal námitku a nikdo neuplatnil připomínky.
Stanovisko zaslal pouze oprávněný investor společnost GasNet, s.r.o., který vůči
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují nemá žádné námitky, jak z jeho
stanoviska vyplynulo. Z tohoto důvodu toto podání nebylo vyhodnoceno dle jeho
skutečného obsahu jako podání námitky či připomínky. Proto návrh rozhodnutí o námitkách
a návrh vyhodnocení připomínek nebyl zpracován.
V rámci zákonné lhůty 7 dnů dle § 52 odst. 3 stavebního zákona ode dne veřejného
projednání konaného dne 26. 4. 2019 pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů bylo
doručeno 9 stanovisek dotčených orgánů.
Mezi dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska nebo vyjádření ke Změně č. 1,
patřilo Ministerstvo životního prostředí ČR, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého
kraje – územní odbor Náchod, Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého
a Pardubického kraje, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Městský úřad Broumov, odbor
stavebního úřadu a územního plánování, pracoviště památkové péče, Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) – oddělení Správa CHKO Broumovsko, Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajská hygienická
stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod a z pověření Ministerstva
dopravy – Správy železniční dopravní cesty, s. o.
Správa železniční dopravní cesty, s. o. zaslala stanovisko s upozorněním, že v nově
vymezovaných plochách Z1-Z1 a Z1-Z2 požadují zařadit objekty a zařízení, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného.
Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a
venkovních prostorech. Tuto podmínku pořizovatel vyhodnotil jako oprávněnou a uvedl jí ve
Vyhodnocení návrhu Změny č. 1 Teplice nad Metují po veřejném projednání. Zpracovatel
upozornil pořizovatele, že tato podmínka v platném Územním plánu Teplice nad Metují již je
obsažena a zobecněna. Je obsažena v kapitole I.1.f) v podkapitole Doplňující podmínky pro
využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití. Podmínka v Územním plánu Teplice
nad Metují je formulována tak, že plochy změn vymezené v návaznosti na plochy dopravní
infrastruktury (současné i nově vymezené) jsou podmíněně vhodné pro bydlení a rekreaci
do doby průkazu naplnění hygienických limitů hluku z provozu na těchto plochách, a to v
chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech
v denní i noční době. Obecně stanovená podmínka současně i platí pro nově vymezované
plochy, tedy zahrnuje i plochy Z1-Z1 a Z1-Z2. Pořizovatel dále nevyžadoval její doplnění s
ohledem na tuto skutečnost a návrh změny územního plánu nebyl v tomto ohledu dále
upravován.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
orgán ochrany zemědělského půdního fondu, vydal v zákonné lhůtě k návrhu Změny č. 1
Územního plánu Teplice nad Metují nesouhlasné stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o
ochraně zemědělského půdního fondu, jelikož pro nově vymezené plochy Z1-Z1 a Z1-Z2
nebyla adekvátně vyhodnocena zastavěnost stávajících zastavitelných ploch a dostatečně
prokázána nezbytnost dalšího odnětí zemědělské půdy pro nezemědělské účely, která je
z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nežádoucí.
Ostatní dotčené orgány vydaly souhlasná stanoviska bez připomínek, podmínek
a požadavků na zapracování.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledek projednání a
vytvořil vyhodnocení návrhu Změny č. 1 Teplice nad Metují po veřejném projednání, na
jehož základě zpracovatel upravil návrh Změny č. 1.
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Tento návrh byl po úpravě předložen Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, jako příslušnému orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu s žádostí o stanovisko. Ten na základě předložení upraveného návrhu vydal
stanovisko, ve kterém přehodnotil své původní nesouhlasné stanovisko na stanovisko
souhlasné, ve kterém souhlasí s nově vymezenými zastavitelnými plochami Z1-Z1 a Z1-Z2.
Pořizovatel doručil upravený návrh spolu se stanovisky dotčených orgánů,
stanoviskem oprávněného investora a listinami z veřejného projednání společně s žádostí o
stanovisko nadřízeného orgánu ve smyslu § 55b odst. 4 stavebního zákona. Nadřízený
orgán, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a
stavebního řádu, vydal dne 25. 9. 2019 pod zn. KUKHK–8409/UP/2019/Tov souhlasné
stanovisko v němž uvádí, že „neshledal takové nedostatky, které by neumožňovaly
pokračovat v řízení o Změně č. 1 Územního plánu Teplice v režimu zkráceného postupu
pořizování změny územního plánu dle stavebního zákona.“

II.1.g) Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí
zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným
postupem
Zpracování Změny č. 1 vychází z Obsahu Změny č. 1 Územního plánu Teplice nad
Metují schváleného usnesením č. 18/17/2018 Zastupitelstva města Teplice nad Metují ze
dne 24.9.2018. Jeho požadavky jsou relevantně předmětu Změny č. 1 splněny – viz
příslušné kapitoly tohoto Odůvodnění, především kap. II.1.b) – Vyhodnocení souladu
s PÚR ČR a ZÚR KHK a kap. II.1.j) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané
varianty. Usnesením č. 17/17/2018 ze dne 24.9.2018 rozhodlo Zastupitelstvo města Teplice
nad Metují o pořízení Změny č. 1 zkráceným způsobem.

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 Změny č. 1 záležitosti tohoto charakteru
nevyplynuly.

II.1.i) Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení
Z Návrhu na pořízení Změny č. 1 ani z procesu pořízení Změny č. 1 záležitosti
tohoto charakteru nevyplynuly.

II.1.j) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Řešení Změny č. 1 je v souladu se schváleným Obsahem Změny č. 1 invariantní.
Změna č. 1 řeší na základě uplatněných záměrů vlastníků nemovitostí na provedení
změn v území vymezením:
- zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské (SV) v k.ú. Bohdašín,
- zastavitelné plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) v k.ú.
Dědov,
- plochy přestavby občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)
v k.ú. Dolní Teplice.
Prověření těchto záměrů schválilo Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují v rámci
Změny č. 1 pořízené zkráceným postupem.
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Zastavitelná plocha SV je vymezena s označením Z1-Z1 v přímé vazbě na ZÚ části
Bohdašín. Zajištění dopravního napojení se připouští v rámci stabilizovaných ploch SV.
V její jižní části, zasahující do OP železniční dráhy, lze umísťovat stavby a zařízení pouze
se souhlasem příslušného DO.
Zastavitelná plocha RI je vymezena s označením Z1-Z2 v přímé vazbě na ZÚ části
Dědov, a to pro zázemí RD situovaného na sousedním pozemku. Je dopravně napojitelná
na současnou cestní síť. Stavby a zařízení v ní lze umísťovat pouze se souhlasem
příslušného DO, protože je v celém rozsahu součástí OP železniční dráhy.
Plocha přestavby OM je vymezena s označením Z1-P1 uvnitř ZÚ části Teplice nad
Metují. Je dopravně napojitelná na současnou síť místních komunikací. Je vymezena ke
změně stávající zástavby s cílem posílení zařízení pro cestovní ruch, potřebná v této
turisticky atraktivní části CHKO Broumovsko.
Ostatní části ÚP se věcně nemění.
Formální změny dokumentace vyplývají z aktuální právní úpravy SZ a jeho
prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb., a věcně nemění koncepci ÚP.
S ohledem na výše uvedené řešení Změny č. 1 akceptuje požadavky vyplývající
ze zvláštních právních předpisů, včetně požární ochrany, ochrany obyvatelstva a obrany
státu, a to při současném respektování limitů využití území.
Město nemá žádné požadavky na vymezení nových ploch pro potřeby uvedené pod
písm. a) až i) v § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., které jsou již řešeny v účinném ÚP.
Z obecného hlediska MO ČR požaduje respektovat parametry příslušné kategorie
komunikace a OP stávajícího i plánovaného dopravního systému.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem budou
s MO ČR, jehož jménem jedná SEM MO, OOÚZ, oddělení ochrany územních zájmů
Pardubice, projednány níže uvedené stavby (viz ÚAP – jev 119):














výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území;
stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních
operátorů, větrných elektráren apod.);
stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN;
výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II.
a III. třídy a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich
kapacity;
zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
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 MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany;
veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO.
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MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají
zájmy rezortu MO.

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
Na základě posouzení Návrhu na pořízení Změny č. 1 byl vyloučen její možný
významný vliv na ptačí oblast a evropsky významné lokality. Příslušný DO v jeho
stanovisku proto uvádí, že není nutno daný záměr dle ust. § 45i odst. 2 zákona dále
posuzovat. Rovněž DO příslušný k posuzování vlivů na ŽP v jeho stanovisku uvádí, že
návrh Změny č. 1 není nutno posoudit z hlediska těchto vlivů. Není proto ve smyslu ust.§ 47
odst. 3 SZ zpracováno ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

II.1.l) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
Neuplatňuje se z důvodu uvedeného v kap. II.1.k).

II.1.m) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno,
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky
zohledněny nebyly
Neuplatňuje se z důvodu uvedeného v kap. II.1.k).

II.1.n) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
ZÚ je využíváno účelně v souladu s účinným ÚP. Pouze v části Teplice nad Metují
je vhodné jednu nevyužívanou stabilizovanou plochu VS vymezit ke změně využití. Tuto
plochu Změna č. 1 vymezuje jako plochu přestavby pro občanské vybavení – komerční
zařízení malá a střední Z1-P1 (OM).
Se zohledněním podkladů poskytnutých MÚ Teplice nad Metují v 06/2019 lze
konstatovat, že z 98 zastavitelných ploch vymezených ÚP jsou do současnosti využity
(zastavěny či k zastavění připravovány na základě pravomocných úkonů stavebního úřadu)
čtyři:
Z116 (RI) v k.ú. Zdoňov

100%

178 m2,

Z119 (SV) v k.ú. Zdoňov

100%

1 400 m2,

54%

1 337 m2,

Z13 1(SV) v k.ú. Zdoňov

100%

1 800 m2,

Z132 (SV) v k.ú. Zdoňov

100%

986 m2.

Z125 (SM) v k.ú. Teplice nad Metují

Celkový rozsah využitých ploch činí

5 701 m2.

Plochy SV i SM umožňují smíšené využití reprezentované především bydlením,
rekreací a občanským vybavením (konkrétně viz kap. I.1.f) ÚP). Na území města Teplice
nad Metují se tím o uvedenou výměru snížila možnost nabídky vhodných ploch pro tato
využití. Je proto třeba Změnou č. 1 tuto výměru alespoň částečně nahradit.
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Změnou č. 1 jsou proto na základě uplatněných záměrů vymezovány zastavitelné
plochy pouze jako náhrada za plochy již využité od doby nabytí účinnosti ÚP v roce 2012.
Plocha Z1-Z1 (SV) o výměře 3 050 m2, plocha Z1-Z2 (RI) o výměře 1 160 m2, celkem tedy
zastavitelné plochy o výměře 4 210 m2.
Změna č. 1 tak částečně uspokojuje potřebu vymezení zastavitelných ploch, která
přispívá k zachování rovnováhy nabídky a poptávky po nemovitostech tohoto typu.
Vymezení plochy Z1-Z1 (SV) v k.ú. Bohdašín reaguje jak na uplatněný záměr, tak i na
skutečnost, že v tomto k.ú. je v ÚP vymezeno nejméně ploch umožňujících bydlení, a tento
stav je třeba napravit. Vymezení plochy Z1-Z2 (RI) v k.ú. Dědov reaguje na uplatněný
záměr týkající se možnosti umístění doplňkových staveb ke stavbě hlavní umístěné na
sousedním pozemku téhož vlastníka.

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 města – zastavitelných ploch a plochy
přestavby 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 nezastavěném území se předpokládá v rámci stanovených podmínek obou
způsobů využití v souladu s podmínkami prostorového uspořádání.
Vyhodnocení vychází ze SMD a zákona č. 334/1992 Sb.:
- § 4 odst. 1 písm. a): důsledkem řešení Změny č. 1 je předpokládané odnětí ZPF pouze
v plochách změn (zastavitelných a přestavby) pro způsoby využití SV, RI a OM – viz
Tabulková část záborů ZPF;
- § 4 odst. 1 písm. b): předpokládané odnětí se dotýká pouze půd nejvyšších tříd ochrany
– viz Tabulková část záborů ZPF;
- § 4 odst. 1 písm. c): plochy změn jsou vymezeny v uceleném tvaru, aby byla co nejméně
narušena organizace ZPF a síť zemědělských účelových komunikací;
- § 4 odst. 1 písm. d): předpokládané odnětí ZPF bude pouze v rozsahu intenzity využití
ploch změn – zbývající část ploch tak bude v ZPF ponechána (obvykle jako zahrady
související se stavbou hlavní);
- § 4 odst. 1 písm. e) a f): netýkají se územně plánovací činnosti na úrovni územního
plánu;
- § 4 odst. 2: z celkového rozsahu 0,509 ha ploch je 0,444 ha vymezeno na ZPF (kromě
0,105 ha zastavěné plochy a nádvoří v ploše Z1-P1). Odnětí těchto ploch lze považovat
za nezbytný případ, protože jsou určeny k podpoře udržitelného rozvoje města
z hlediska potřeby zachování příznivých podmínek pro soudržnost společenství obyvatel
území a posílení podmínek příznivých pro hospodářský rozvoj (viz Rozbor udržitelného
rozvoje území ÚAP ORP Broumov – 4. Úplná aktualizace 2016).
- § 4 odst. 3: půdy l. a ll. třídy ochrany jsou řešením Změny č. 1 dotčeny. Výrazně
převažující veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany ZPF, na základě kterého jsou
předmětné plochy na půdách této kvality vymezeny, spočívá v:
- potřebě zajistit náhradní zastavitelnou plochu obdobného způsobu využití za již využité
plochy, a tím zabezpečit alespoň stabilizaci počtu trvalého obyvatelstva v této venkovské
části města v případě plochy Z1-Z1 (SV);
- potřebě zajistit náhradní zastavitelnou plochu téhož způsobu využití za již využitou
plochu, umožnit realizaci vedlejších staveb ke stavbě hlavní na sousedním pozemku
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-

-

téhož vlastníka, a tím zajistit vhodnější než zemědělské využití tohoto těžko dostupného
a značně svažitého pozemku obklopeného ze tří stran pozemky jiného využití (železniční
dráha, pozemek související se stabilizovanou stavbou pro bydlení a účelová cesta)
v případě plochy Z1-Z2 (RI);
potřebě zajistit vhodnější než zemědělské využití tohoto malého osamoceného těžko
dostupného pozemku uvnitř ZÚ, obklopeného ze všech stran pozemky nezemědělského
využití (zastavěné plochy a nádvoří, komunikace) v případě plochy Z1-P1 (OM).
V účinném ÚP je pozemek dosud stabilizován jako plocha smíšená výrobní (VS).
§ 4 odst. 4: z předchozí, dosud platné ÚPD města, jsou naplněny plochy popsané
v předchozí kapitole.

Předkládané řešení je invariantní a bylo vyhodnoceno v rámci procesu
pořízení Změny č. 1, je proto považováno za nejvýhodnější z hledisek uvedených v §
5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL
Změna č. 1 nevymezuje plochy změn na PUPFL.
Zábory ZPF v členění dle způsobu využití a jednotlivých ploch jsou zakresleny
v samostatných výřezech výkresu.
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Tabulková část „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“
Katastrální území: Bohdašín
Číslo
plochy

Způsob
využití
plochy

Celkový
zábor ZPF

Z1-Z1

SV

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha)

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

Kód
dotčených
BPEJ

Investice
do půdy
(ha)

-

8.35.21
8.58.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kód
dotčených
BPEJ

Investice
do půdy
(ha)

orná
půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

TTP

I.

II.

III.

IV.

V.

0,305

-

-

-

0,138

-

0,167

0,295

0,01

-

-

Plochy SV celkem

0,305

-

-

-

-

-

0,167

0,295

0,01

-

Zábor ZPF celkem

0,305

-

-

-

0,138

-

0,167

0,295

0,01

-

Katastrální území: Dědov
Číslo
plochy

Způsob
využití
plochy

Celkový
zábor ZPF

Z1-Z2

RI

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha)

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
TTP

I.

II.

III.

IV.

V.

-

ovocné
sady
-

0,116

-

0,116

-

-

-

8.58.00

-

-

-

-

0,116

-

0,116

-

-

-

-

-

-

-

-

0,116

-

0,116

-

-

-

-

-

Kód
dotčených
BPEJ

Investice
do půdy
(ha)

chmelnice

vinice

zahrady

0,116

orná
půda
-

-

-

Plochy RI celkem

0,116

-

-

Zábor ZPF celkem

0,116

-

-

Katastrální území: Dolní Teplice
Číslo
plochy

Způsob
využití
plochy

Celkový
zábor ZPF

Z1-P1

OM

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha)

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
TTP

I.

II.

III.

IV.

V.

-

ovocné
sady
-

0,023

-

0,023

-

-

-

8.58.00

-

-

-

-

0,023

-

0,023

-

-

-

-

-

-

-

-

0,023

-

0,023

-

-

-

-

-

chmelnice

vinice

zahrady

0,023

orná
půda
-

-

-

Plochy OM celkem

0,023

-

-

Zábor ZPF celkem

0,023

-

-
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Všechna dotčená katastrální území celkem

Katastrální území

Celkový
zábor ZPF

Bohdašín

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha)

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

zahrady

ovocné
sady

TTP

I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

-

0,138

-

0,167

0,295

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

0,116

-

0,116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,023

-

0,023

-

-

-

-

-

-

-

0,138

-

0,306

0,295

0,149

-

-

-

-

orná
půda

chmelnice

vinice

0,305

-

-

Dědov

0,116

-

Dolní Teplice

0,023

CELKEM

0,444
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II.1.p) Text územního plánu s vyznačením změn
I.1.a) Vymezení zastavěného území
ÚP Teplice nad Metují vymezuje v k.ú. Bohdašín, Dědov, Dolní Teplice, Horní
Teplice, Javor u Teplic nad Metují, Lachov, Skály u Teplic nad Metují, Teplice nad Metují,
Libná, Zdoňov hranice ZÚ dle stavu ke dni 7.2.2012.
ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP:
I.2.a. Výkres základního členění území
I.2.b.1. Hlavní výkres

1 : 5 000,
1 : 5 000.

I.1.b) Základní kKoncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot
ÚP stanovuje koncepci rozvoje území města založenou na vyváženém rozvoji města
a všech jeho částí v převážně lesozemědělské krajině a v krajině skalních měst.
Město a jeho části se budou nadále rozvíjet jako decentralizované sídelní útvary
s vazbou na Teplice nad Metují. Bude zachována a dále rozvíjena převážně obytná funkce
doplněná základním občanským vybavením, nerušící výrobou a veřejným prostranstvím.
Pro zachování krajinného rázu a posilování ekologické stability území – tedy pro
ochranu a rozvoj přírodních hodnot – budou respektovány vymezené stabilizované plochy
v krajině, včetně ploch změn v krajině, a stanovená koncepce uspořádání krajiny včetně
koncepce ÚSES.
Pro zachování urbanistické kompozice sídel a zkvalitňování podmínek pro životní
prostředí a hospodářský rozvoj – tedy pro ochranu a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot
– se stanovuje urbanistická koncepce spočívající v respektování vymezených
stabilizovaných ploch v ZÚ a v naplňování zastavitelných ploch uvnitř ZÚ nebo na něj přímo
navazujících. Pro zkvalitnění a znovuvyužití urbánního prostředí jsou navrženy plochy
přestaveb.
Koncepci rozvoje území dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je rovněž
doplňována s cílem uspokojení zájmů v území a zabezpečení udržitelného rozvoje.
Respektováním stanovené koncepce rozvoje území bude stabilizován a podpořen
současný význam a funkce města a jeho částí ve struktuře osídlení kraje.

I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným způsobem vyuţití, vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně, vymezení ploch a koridorů územních
rezerv a stanovení moţného budoucího vyuţití, včetně podmínek pro jeho
prověření, vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich
vyuţití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro
pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vloţení dat o této studii
do evidence územně plánovací činnosti
URBANISTICKÁ
KONCEPCE,
VČETNĚ
URBANISTICKÉ
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŢITÍ

KOMPOZICE,

ÚP zachovává historicky vzniklou sídelní strukturu města a urbanistickou kompozici
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jeho jednotlivých částí, kterou plně respektuje a dále rozvíjí. ÚP umožňuje komplexní rozvoj
jak v ZÚ, tak ve vymezených nových zastavitelných plochách, především pro oblast bydlení
a občanského vybavení ve vazbě na rekreaci a cestovní ruch. ÚP zvýrazňuje rysy všech
částí města a využívá jeho postavení ve struktuře osídlení širší oblasti, nemění se však jeho
charakter ani postavení v rámci regionu.
ÚP vymezuje následující stabilizované plochy v členění dle hlavního způsobu využití:
-

Plochy smíšené obytné – městské (SM),

-

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV),

-

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

-

Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ),

-

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 smíšené výrobní (VS),

-

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS),

-

Plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ),

-

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI),

-

Plochy veřejných prostranství (PV),

-

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV),

-

Plochy vodní a vodohospodářské (W),

-

Plochy zemědělské (NZ),

-

Plochy lesní (NL),

-

Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a vodohospodářské (NSpv).

Pro udržitelný rozvoj území vymezuje ÚP plochy změn pro SM, SV, RI, OM, OS, VS,
DS, PV, ZV, W, NL a NSpv. Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení je v k.ú. Dolní
Teplice a Teplice nad Metují charakteru městského (SM), v ostatních k.ú. pak charakteru
venkovského (SV). Zároveň ÚP vymezuje i plochy přestavby, které jsou vymezeny pro
bydlení (SV) v k. ú. Javor u Teplic nad Metují, pro občanské vybavení (OM) v k. ú. Dolní
Teplice, Horní Teplice, Skály u Teplic nad Metují, Teplice nad Metují a Zdoňov, pro dopravu
(DS) v k.ú. Teplice nad Metují a pro veřejná prostranství (VP) v k. ú. Teplice nad Metují.
Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy stávající vzrostlé zeleně zastoupené
v rámci všech ploch v souladu s podmínkami jejich využití. Samostatně vymezené plochy
veřejné zeleně na veřejných prostranstvích jsou stabilizované a dále se doplňují v k.ú.
Teplice nad Metují.
Plochy územních rezerv jsou navrženy pro prověření budoucího využití pro plochy
smíšené výrobní (VS) v návaznosti na ZÚ, dále pro plochy dopravní infrastruktury silniční
(DS), plochu vodní a vodohospodářskou – poldr (W), smíšenou obytnou městskou (SM)
a plochu veřejných prostranství (PV).
Prověření změny využití územní studií se stanovuje pro plochy územních rezerv pro
SM, ZV, PV, DS a VS.
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy v členění dle hlavního způsobu využití:
Plochy smíšené obytné – městské (SM)
k.ú. Dolní Teplice: Z1, Z3, Z6
k.ú. Teplice nad Metují: Z10, Z13, Z16, Z18, Z111, Z112, Z125
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
k.ú. Bohdašín: Z20, Z1-Z1
k.ú. Horní Teplice: Z24, Z26, Z110
k.ú. Javor u Teplic nad Metují: Z32
k.ú. Lachov: Z33
k.ú. Zdoňov: Z35, Z36, Z45, Z100, Z113, Z119, Z128, Z130 – Z132
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
k.ú. Dědov: Z51, Z1-Z2
k.ú. Dolní Teplice: Z54
k.ú. Horní Teplice: Z129
k.ú. Zdoňov: Z70, Z72, Z114 – Z118
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)
k.ú. Javor u Teplic nad Metují: Z82
k.ú. Lachov: Z84
k.ú. Teplice nad Metují: Z124
Plochy smíšené výrobní (VS)
k.ú. Bohdašín: Z95
k.ú. Dolní Teplice: Z96, Z97, Z122
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)
k.ú. Teplice nad Metují: Z127

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
ÚP vymezuje následující plochy přestavby v členění dle hlavního způsobu využití:
-

k.ú. Dolní Teplice: P7 pro OM

-

k.ú. Horní Teplice: P4, P5 pro OM

-

k.ú. Javor u Teplic nad Metují: P11, P12 pro SV

-

k.ú. Skály u Teplic nad Metují: P8 pro OM

-

k.ú. Teplice nad Metují: P2, P6 pro OM, P9 pro PV, P10 pro DS, P13 pro DS, Z1-P1 pro
OM

-

k.ú. Zdoňov: P3 pro OM
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VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
ÚP respektuje a chrání stabilizované plochy sídelní zeleně reprezentované plochami
zeleně veřejné. Nově se vymezuje plocha v k.ú. Teplice nad Metují Z127 (ZV).

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ
MOŢNÉHO BUDOUCÍHO VYUŢITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
ÚP vymezuje následující plochy územních rezerv v členění dle hlavního způsobu využití:
Plocha smíšená výrobní (VS) - R1
(k.ú. Dědov)
Plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) - R2/1, R2/2
(k.ú. Dolní Teplice)
Plocha vodní a vodohospodářská – poldr (W) - R4
(k.ú. Dolní Teplice, Lachov)
Plocha smíšená obytná městská (SM) - R5
(k.ú. Teplice nad Metují)
Plocha veřejných prostranství (PV) - R6
(k.ú. Teplice nad Metují)
Plocha smíšená výrobní (VS) - R7
(k.ú. Zdoňov)
-

ÚP stanovuje především tyto podmínky pro prověření jejich budoucího využití:

ad)
R1 – prokázání míry využití současných a nově navržených ploch smíšených
výrobních, zohlednění údolní nivy a dochovaných hodnot krajinného rázu,
ad)
R2/1, R2/2 – prokázání nezbytnosti realizace na základě vývoje dopravní situace
a dopravních zátěží,
ad)

R4 – prokázání potřeby protipovodňového opatření v tomto území,

ad)

R5 – prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení,

ad)
R6 – nezbytnost vymezení plochy ve vazbě na vymezení sousední plochy R5 pro
bydlení jako zastavitelné plochy,
ad)
R7 – prokázání využití plochy v návaznosti na stabilizovanou plochu VS a návrh
systému ozelenění při hranici s plochami NZ.
-
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VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH
VYUŢITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE
STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ
POŘIZOVATELEM A VLOŢENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
ÚP vymezuje v k. ú. Teplice nad Metují plochy Z13 (SM), Z16 (SM), Z18 (SM), Z111
(SM), Z112 (SM), Z125 (SM), Z127 (ZV), R5 (SM), R6 (PV) a P13 (DS) a v k.ú. Bohdašín
plochu Z95 (VS), ve kterých je prověření změn jejich využití územními studiemi podmínkou
rozhodování.
Pro pořízení územních studií, jejich projednání, pro jejich schválení pořizovatelem
a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje lhůta
12 let, pro plochu Z13 se stanovuje lhůta 5 let, ode dne nabytí účinnosti opatření obecné
povahy Územní plán Teplice nad Metují.

I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umíisťování,
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení
podmínek pro jejich vyuţití
I.1.d.1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
I.1.d.1.1) SILNIČNÍ DOPRAVA
Územím jsou vedeny pouze silnice III. třídy, a tyto jsou v podstatě stabilizovány ve
svých současných trasách a budou u nich jen prováděny úpravy jejich šířkového uspořádání
na výhledové kategorie S 7,5/50, resp. S 6,5/50. V ÚP se vymezuje pouze plocha dopravní
infrastruktury silniční P10 – přeložka silnice III/30110 v centrální části Teplic nad Metují
vyrovnávající její nevyhovující směrové vedení. V kategorii územních rezerv je dále
vymezena úprava směrového vedení silnice III/3023, a to v úseku navazujícím na dnešní
podjezd železniční trati R2/1, R2/2.
Síť ostatních komunikací je stabilizovaná.
Nové komunikace se připouštějí v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem
využití. Navrhuje se plocha P13 pro umožnění dostatečně kapacitního dopravního napojení
zastavitelných ploch Z16 a Z18. Prověření možnosti využití ploch Z16 a Z18 územní studií
musí obsahovat i prověření dopravní dostupnosti.
Odstavná stání u nové zástavby musí být řešena v rámci vlastních ploch nebo
vlastních objektů. Stejně tak i parkovací nároky jednotlivých podniků a zařízení.
I.1.d.1.2) ŢELEZNIČNÍ DOPRAVA
Celostátní železniční trať č. 026 Náchod – Meziměstí – Polsko s železniční stanicí
Teplice nad Metují a se zastávkami Dědov a Bohdašín a regionální trať č. 047 Teplice nad
Metují – Trutnov se zastávkami Teplice nad Metují-zastávka a Teplice nad Metují-Skály jsou
stabilizované a je třeba je respektovat.
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I.1.d.1.3) JINÉ DRUHY DOPRAVY
Samostatně vymezené plochy pro jiné druhy dopravy se na území města nevyskytují
ani nově nevymezují.

I.1.d.2.) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
I.1.d.2.1) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Teplice nad Metují včetně částí Bohdašín, Dolní Teplice, Horní Teplice a Lachov jsou
zásobeny pitnou vodou ze skupinového vodovodu Teplice nad Metují, který je součástí
Vodárenské soustavy Východní Čechy. Zdroje vody, jejich vydatnost, vodovodní síť
a
akumulace zásobování vyhovují. Tento systém zásobování zůstane zachován i nadále.
Části Dědov a Javor jsou zásobovány pitnou vodou z České Metuje. Tento stav
zůstane i nadále zachován. V k.ú. Dědov se nachází jak zdroj vody (NVS-9), tak i vodojem,
u kterého je uvažováno s rozšířením o další komoru.
Část Zdoňov se svým zdrojem a vodovodní sítí je součástí skupinového vodovodu
Horní a Dolní Adršpach. Stav zásobování vyhovuje a zůstane zachován i nadále.
Části Bučnice, Libná a Skály jsou zásobovány individuálně, nelze je napojit na
vodovodní systém Teplic nad Metují. Tento stav zůstane zachován i nadále.
Zásobování pitnou vodou je dostatečné pro všechna ZÚ i zastavitelné plochy.
Zásobování požární vodou bude zabezpečeno ze současné a navrhované vodovodní
sítě. V částech bez vodovodní sítě dovozem požární technikou dostatečně dimenzovanými
veřejnými komunikacemi.
I.1.d.2.2) ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
Teplice nad Metují mají realizovánu kanalizační síť zakončenou ČOV. Pro Horní
Teplice bude prodloužena kanalizační stoka až do prostoru stávající severní hranice
zástavby. Dolní Teplice jsou napojeny na hlavní kanalizační stoku a vedlejší stoky. Tento
stav po doplnění kanalizační sítě zůstane zachován i nadále.
Západní část Teplic nad Metují (Střemenské Podhradí, Kamenec) má vlastní
kanalizační síť a ČOV. Systém zůstane zachován.
Části Bohdašín, Dědov, Javor, Lachov, Skály, Libná a Zdoňov zneškodňují odpadní
vody individuálně, stav zůstane zachován.
V ZÚ a zastavitelných plochách ÚP připouští další stavby a zařízení pro
zneškodňování odpadních vod.
I.1. d.2.3) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
ÚP respektuje současný VN systém zásobování elektrickou energií, který je
stabilizovaný. Další rozvoj v území si vyžádá realizaci dvou nových elektrických stanic 35/0,4
kV, a to v části Horní Teplice (T1) a v části Zdoňov (T2). Vymezení ploch změn si vyžádá
v několika případech přeložku nadzemního vedení VN, které ÚP navrhuje v částech Dolní
Teplice, Javor a Teplice nad Metují (Kamenec).
U stávajících elektrických stanic v dosahu zastavitelných ploch bude pro pokrytí jejich
potřeby zvýšen instalovaný transformační výkon.
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I.1. d.2.4) ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
Území části města Teplice nad Metují je zásobováno zemním plynem z regulační
stanice tlaku plynu VTL/STL, která je součástí vysokotlaké sítě a je umístěna na konci
stávajícího VTL plynovodu DN 100 na k.ú. Dolní Teplice.
Jednotlivým odběratelům je zemní plyn dodáván prostřednictvím místní distribuční
STL plynovodní sítě.
Libná, Zdoňov, část Horních Teplic, Bohdašín, Skály, Lachov, Dědov a Javor nejsou
v současné době plynofikovány.
Plynovodní síť v Teplicích nad Metují, Dolních Teplicích a Horních Teplicích bude
rozšířena pomocí odboček STL plynovodů nebo prodloužením STL plynovodních řadů
a vysazením STL přípojek plynu pro potřeby převážné většiny navrhovaných ploch, případně
i pro některé objekty stávající. Kapacita plynovodní sítě je dostačující včetně určité rezervy
pro napojení nových odběratelů.
Části Bohdašín, Dědov, Javor, Lachov, Libná, Skály a Zdoňov nelze v současné
době napojit na stávající distribuční síť. Zásobování teplem bude nutné řešit z jiných zdrojů.
I.1. d.2.5) TELEKOMUNIKACE
Radioreléové
trasy, včetně
stabilizovány a budou respektovány.

dálkových

telekomunikačních kabelů,

jsou

I.1. d.2.6) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Koncepce nakládání s odpady bude nadále zachována, včetně separace a umístění
sběrného dvora v ploše P2 (OM). Nové plochy tohoto charakteru se nevymezují.

I.1.d.3) OBČANSKÉ VYBAVENÍ
ÚP respektuje plochy občanského vybavení, které jsou stabilizované.
ÚP nově vymezuje plochy občanského vybavení v k.ú. Javor u Teplic nad Metují Z82,
Lachov Z84, Teplice nad Metují Z124 a plochy přestavby v k.ú. Dolní Teplice P7, Horní
Teplice P4, P5, Skály u Teplic nad Metují P8, Teplice nad Metují P2, P6, Z1-P1 a Zdoňov
P3.

I.1.d.4) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ÚP respektuje všechny prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému
užívání, samostatně vymezené jako plochy veřejných prostranství (PV) a veřejné zeleně
(ZV), které jsou stabilizované. Nově se vymezuje plocha přestavby P9 (PV) v k.ú. Teplice
nad Metují včetně plochy územní rezervy R6 a plocha Z127 (ZV) také v k.ú. Teplice nad
Metují.
Rozvoj veřejných prostranství je možný i v rámci ploch smíšených obytných, případně
v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, v souladu s podmínkami jejich využití.
V této kapitole výše vymezené plochy budou
s podmínkami stanovenými v kapitole I.1.f) tohoto ÚP.

vyuţívány

v souladu
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I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným
způsobem vyuţití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny
v jejich vyuţití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání loţisek
nerostnýchů surovin, civilní ochrana a havarijní plánování, obrana
a bezpečnost státua podobně
KONCEPCE
USPOŘÁDÁNÍ
KRAJINY,
VČETNĚ
VYMEZENÍ
PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŢITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŢITÍ
-

ÚP vymezuje následující typy ploch v krajině:

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
Pro rozvoj zimních sportů jsou vymezeny nové plochy navazující na současný areál
zimních sportů (Kamenec):
k.ú. Dolní Teplice a k.ú.Teplice nad Metují: K9, K10.
V místech s vhodnými podmínkami bude nadále provozován horolezecký sport
mezinárodní úrovně, který nevyžaduje vymezení samostatných funkčních ploch.
Plochy vodní a vodohospodářské (W)
Vodní toky a vodní plochy jsou stabilizované. Nově se vymezuje plocha v k.ú. Zdoňov
K1 a plocha rezerv v k.ú. Dolní Teplice a Lachov R4.
Plochy zemědělské (NZ)
Plochy tohoto způsobu využití jsou stabilizované.
Plochy lesní (NL)
Plochy tohoto způsobu využití jsou stabilizované.
Nově se pro NL vymezují plochy:
k.ú. Bohdašín: K11 – K14, v plochách K11 a K14 ponechat dva průhledy,
k.ú. Dědov: K24, K25,
k.ú. Dolní Teplice: K20, K21,
k.ú. Horní Teplice: K3, K5, K6, K18, K19,
k.ú. Javor u Teplic nad Metují: K17, K26, K27,
k.ú. Lachov: K23,
k.ú. Libná: K34,
k.ú. Teplice nad Metují: K22,
k.ú. Zdoňov: K8, K29 – K33.
Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a vodohospodářské (NSpv)
Plochy tohoto způsobu využití jsou stabilizované.
Nově se navrhují plochy v k.ú. Bohdašín K15 a v k.ú. Horní Teplice K16.
V této kapitole výše vymezené plochy budou
s podmínkami stanovenými v kapitole I.1.f) tohoto ÚP.

vyuţívány

v souladu
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
ÚP sjednocuje, vymezuje a dopřesňuje plochy prvků ÚSES – biocentrum
nadregionálního významu 46 Adršpašské skály, biokoridor nadregionálního významu K 94 B,
biocentra regionálního významu 528 Ostaš – Hejda – Rovný, 533 Nad Studánkou, H 067
Libenské, H 070 Pod Hejdou, biokoridory regionálního významu RK H 031, RK H 032, RK H
036, RK H 037, RK 752, RK H 759/1, RK H 759/2, biocentra místního významu 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 36, 37 a biokoridory místního významu
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 38. Jsou trvale nezastavitelné plošnou zástavbou.
Liniové plochy infrastruktury a veřejných staveb budou projektovány a umisťovány tak, aby
neohrozily trvalou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES. V 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. Veškeré zásahy (včetně údržby) musí být
podřízeny zájmu o funkčnost ÚSES.
Nefunkční části jednotlivých skladebních prvků, jejichž funkčnost je třeba zajistit, jsou
v regionálních koridorech a prvcích místního významu:
Označení
prvku ÚSES

Katastrální území

Rozloha
nefunkční části
v ha

Současná
kultura

Navrţená kultura

Libná

1,72

orná

trvalý travní porost

RK 752*

Zdoňov

1,42

orná

trvalý travní porost

RK 752*

Libná

0,23

orná

trvalý travní porost

RK 759/1*

Dědov

0,24

orná

trvalý travní porost

27

Zdoňov

0,39

orná

trvalý travní porost

28

Zdoňov

2,12

orná

trvalý travní porost

30

Zdoňov

0,49

orná

trvalý travní porost

30

Zdoňov

0,33

orná

trvalý travní porost

RK H 032*

31

Dolní Teplice

0,54

orná

trvalý travní porost

32

Teplice nad Metují

0,54

orná

trvalý travní porost

34

Javor u Teplic nad
Metují

0,42

orná

trvalý travní porost

* Pro tyto plochy je navrženo VPO – VU1 až VU3
Plochy ZÚ a zastavitelné plochy ležící v prvcích ÚSES nebudou oplocovány. Výjimku
lze udělit pouze pro oplocení ploch nezbytně nutných pro chov domácích zvířat, pěstování
zeleniny apod. Tato oplocení nesmí trvale narušovat funkci dotčeného prvku ÚSES.
Do úprav v rámci ploch prvků ÚSES budou používány výhradně domácí dřeviny
a byliny odpovídající daným stanovištním podmínkám.

PROSTUPNOST KRAJINY
Dopravní prostupnost
Pro účel dopravní prostupnosti bude nadále využívána síť pozemních komunikací,
která je akceptována. ÚP respektuje vymezený systém nemotorovistické dopravy.
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Biologická prostupnost
Biologická prostupnost území je dobrá. Pro její zvýšení ÚP vymezuje skladebné prvky
ÚSES.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
ÚP připouští opatření tohoto charakteru v plochách s rozdílným způsobem využití (W,
NZ, NL, NSpv) mimo ZÚ a zastavitelné plochy.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Pro snížení rychlého odtoku z území ÚP vymezuje plochy prvků ÚSES a plochu
v k. ú. Zdoňov K1 a v k.ú. Dolní Teplice a Lachov plochu územní rezervy pro poldr R4.
ÚP připouští opatření tohoto charakteru v plochách s rozdílným způsobem využití
(NZ, NL, NSpv) mimo ZÚ a zastavitelné plochy.

REKREACE
ÚP respektuje stabilizované plochy rodinné rekreace (RI) a plochy zahrádkových
osad (RZ).
Nové zastavitelné plochy se vymezují v k.ú. Dědov Z51, Z1-Z2, Dolní Teplice Z54,
Horní Teplice Z129 a Zdoňov Z70, Z72, Z114 až Z118.
ÚP umožňuje rodinnou rekreaci v plochách SV, a to jak stabilizovaných, tak
i zastavitelných.
Zařízení hromadné rekreace (ubytování, stravování) se umožňuje v rámci ploch
občanského vybavení i ploch smíšených obytných městských.

DOBÝVÁNÍ LOŢISEK NEROSTŮNÝCH SUROVIN
Plocha pro dobývání nerostů je v území stabilizovaná a nové plochy se nenavrhují.
Po ukončení povolené těžby se navrhuje využití pro plochu K16 (NSpv).

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.
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I.1.f) Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití
s určením převaţujícího účelu vyuţití (hlavní vyuţití), pokud je moţné jej
stanovit, přípustného vyuţití, nepřípustného vyuţití (včetně stanovení, ve
kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě podmíněně
přípustného vyuţití těchto ploch a stanovení podmínek přípustného vyuţití
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu
ÚP respektuje stávající členění území města na stabilizované plochy s rozdílným
způsobem využití pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením ploch změn
(zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině) a ploch územních rezerv.
ÚP vymezuje tyto základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití:
-

plochy smíšené obytné – městské (SM),

-

plochy smíšené obytné – venkovské (SV),

-

plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI),

-

plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ),

-

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 smíšené výrobní (VS),

-

plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS),

-

plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ),

-

plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI),

-

plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV),

-

plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV),

-

plochy vodní a vodohospodářské (W),

-

plochy zemědělské (NZ),

-

plochy lesní (NL),

-

plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a vodohospodářské (NSpv).

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 (je navržena budoucí změna využití): Z = zastavitelná plocha, P =
plocha přestavby, K = plocha změny v krajině.
plochy územních rezerv (je navržena ochrana pro možný budoucí způsob využití –
R).
Míra využití (zastavění) se stanovuje pro celou vymezenou plochu i pro každou z ní
oddělenou část. Mírou využití území se rozumí poměr mezi stavebně zpevněnou částí
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plochy (stavba hlavní, stavby doplňkové, dvorky či nádvoří, vjezdy, chodníky apod.) a částí
plochy ponechanou v nezpevněném stavu (předzahrádky, zahrady apod.).
Výšková hladina zástavby se stanovuje jako rozdíl nadmořských výšek nejvyššího
bodu stavby a nejníže položeného místa průniku jejích konstrukcí úrovní rostlého terénu.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VYUŢITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŢITÍ
ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky:
Plochy smíšené obytné – městské (SM)
Hlavní využití:
-

bydlení v bytových domech a v rodinných domech,

-

občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 1000 m2 prodejní
plochy a hřbitova).

Přípustné využití:
-

dopravní a technická infrastruktura související s hlavním, přípustným
nebo podmíněně přípustným využitím a veřejná technická
infrastruktura,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství; u zastavitelných ploch větších než 2 ha v rozsahu
min. 5 %.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným
nebo podmíněně přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

výroba a služby, které svým provozem nesníží stávající kvalitu životního
prostředí.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 60 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 18 m, pro plochy Z13
a Z16 max. 12,5 m.

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
Hlavní využití:
-

bydlení v rodinných domech,

-

rodinná rekreace.

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 200 m2 prodejní
plochy a hřbitova),

-

dopravní
a
technická
infrastruktura
související
s hlavním
nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,

-

zájmové chovatelství a pěstitelství nerušící hlavní využití,

-

zeleň,
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veřejná prostranství.

-

Nepřípustné využití:
stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

-

Podmíněně přípustné využití:
není stanoveno.

-

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 30 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 12,5 m,

-

v ploše Z36 bude umístěna pouze jedna stavba hlavní v části blíže ke
komunikaci,

-

v ploše Z113 bude stavba umístěna ve střední části plochy při
komunikaci,

-

v ploše Z100 bude umístěna pouze jedna stavba hlavní.

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Hlavní využití:
rodinná rekreace.

-

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (ubytování, stravování, tělovýchova a sport),

-

dopravní
a
technická
infrastruktura
související
s hlavním
nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
nebo přípustným využitím.

-

Podmíněně přípustné využití:
není stanoveno.

-

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 30 %,

-

minimální velikost parcely 500 m2; ve vymezených zastavitelných
plochách menší rozlohy se připouští nejvýše 1 stavba hlavní,

-

výšková hladina zástavby – max. 7 m,

-

v ploše Z54 budou umístěny max. čtyři stavby hlavní, tvaroslovím
odpovídající venkovské zástavbě.

Plochy rekreace – zahrádkářské osady (RZ)
Hlavní využití:
-

rekreace v zahrádkářských koloniích.
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Přípustné využití:
-

dopravní
a
technická
infrastruktura
související
s hlavním
nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 30 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 5 m.

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)
Hlavní využití:
-

občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče
o rodinu, zdravotní služby, kultura, veřejná správa, ochrana
obyvatelstva, věda a výzkum).

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (obchodní prodej, tělovýchova a sport, ubytování,
stravování, služby) nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení
v sousedních plochách pro bydlení,

-

bydlení v rámci staveb hlavního využití,

-

dopravní
a
technická
infrastruktura
související
s hlavním
nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,

-

vodní plochy do 0,2 ha,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 60 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 15 m.

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)
Hlavní využití:
-

občanské vybavení (obchodní prodej, ubytování, stravování, služby)
nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení v sousedních plochách
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pro bydlení.
Přípustné využití:
-

občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče
o rodinu, zdravotní služby, kultura, tělovýchova a sport, veřejná správa,
ochrana obyvatelstva, věda a výzkum),

-

bydlení v rámci staveb hlavního využití,

-

dopravní
a
technická
infrastruktura
související
s hlavním
nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,

-

vodní plochy do 0,2 ha,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 60 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 15 m, pro plochy Z82, Z84, P4 a P5
max. 12,5 m,

-

v ploše P8 budou nové objekty umístěny na st. p.č. 41 a st. p.č. 44
v části přiléhající ke komunikaci a ostatní část plochy (st. p.č. 46 a p.p.č.
166) bude využita pro realizaci ozelenění a zázemí k objektům bez
nadzemních staveb, jež by se pohledově uplatnily v krajině, stávající
zemědělský objekt bude odstraněn.

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
Hlavní využití:
-

občanské vybavení (tělovýchova a sport).

Přípustné využití:
-

občanské vybavení související s hlavním využitím,

-

dopravní
a
technická
infrastruktura
související
s hlavním
nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,

-

vodní plochy do 0,2 ha,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

40

Územní plán Teplice nad Metují – Odůvodnění Změny č. 1

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 60 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 9 m,

-

pro stabilizované plochy zimních sportů (Kamenec) max. 5 %, pro
plochu K9 – max. 1 % (pouze pro dopravní a technickou infrastrukturu).

Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH)
Hlavní využití:
-

občanské vybavení (veřejné pohřebiště).

Přípustné využití:
-

občanské vybavení související s hlavním využitím,

-

dopravní
a
technická
infrastruktura
související
s hlavním
nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy smíšené výrobní (VS)
Hlavní využití:
-

výroba (kromě výroby el. energie jiným než fotovoltaickým systémem
na střechách budov) a skladování, výrobní služby, jejichž negativní vliv
nepřekračuje hranici vymezené plochy nad mez pro sousední plochy
přípustnou,

-

občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, služby).

Přípustné využití:
-

bydlení v rámci staveb hlavního využití,

-

dopravní
a
technická
infrastruktura
související
s hlavním
nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,

-

zeleň,

-

v ploše Z96 bude zachováno pěší propojení Lachov – nádraží Teplice
nad Metují.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.
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Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 70 %, pro Z95 max. 60 % za podmínky,
že před zahájením nové výstavby bude provedena výsadba zeleně
v obvodové části plochy,

-

výšková hladina zástavby – max. 15 m, pro Z95 max. 12,5 m.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
Hlavní využití:
-

silniční doprava na pozemcích silnic III. třídy a ostatních komunikací.

Přípustné využití:
-

dopravní vybavení (parkoviště, odstavné plochy), chodníky mimo
průjezdný profil komunikací,

-

nemotorová doprava,

-

veřejná technická infrastruktura,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy dopravní infrastruktury – ţelezniční (DZ)
Hlavní využití:
-

železniční doprava.

Přípustné využití:
-

veřejná dopravní a technická infrastruktura,

-

občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, služby),

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.
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Plochy technické infrastruktury – inţenýrské sítě (TI)
Hlavní využití:
-

technická infrastruktura.

Přípustné využití:
-

dopravní infrastruktura související s hlavním využitím,

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení
využitím.

a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV)
Hlavní využití:
- veřejná prostranství.
Přípustné využití:
-

veřejná zeleň,

-

vodní plochy do 0,2 ha,

-

občanské vybavení (služby),

-

drobná architektura a mobiliář pro relaxaci,

-

dopravní vybavení (parkoviště), chodníky,

-

nemotorová doprava,

-

dopravní a technická a infrastruktura související s hlavním nebo
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 70 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 4 m.

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)
Hlavní využití:
-

zeleň na plochách veřejných prostranství.

Přípustné využití:
-

vodní plochy do 0,2 ha,
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-

občanské vybavení pro odpočinek a relaxaci,

-

drobná architektura a mobiliář pro relaxaci,

-

dopravní a technická infrastruktura související s hlavním
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura.

nebo

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 70 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 4 m.

Plochy vodní a vodohospodářské (W)
Hlavní využití:
-

vodohospodářské využití (stabilizace odtokových poměrů v krajině,
akumulace vody a odvádění povrchových vod),

Přípustné využití:
-

protipovodňová a protierozní ochrana,

-

chov ryb,

-

veřejná dopravní a technická infrastruktura,

-

zeleň,

-

prvky ÚSES.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním
využitím.

nebo přípustným

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy zemědělské (NZ)
Hlavní využití:
-

obhospodařování zemědělského půdního fondu.

Přípustné využití:
-

protipovodňová a protierozní ochrana,

-

stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,

-

stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící
veřejnému užívání (trasy nemotorové dopravy, informační systémy,
odpočívadla),
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-

dopravní a technická infrastruktura související s hlavním
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,

-

vodní plochy do 0,2 ha,

-

zeleň,

-

prvky ÚSES.

nebo

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy lesní (NL)
Hlavní využití:
-

plnění funkcí lesa.

Přípustné využití:
-

protipovodňová a protierozní ochrana,

-

stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,

-

stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící
veřejnému užívání (trasy nemotorové dopravy, informační systémy
a odpočívadla),

-

dopravní a technická infrastruktura související s hlavním
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,

-

vodní plochy do 0,2 ha, mokřady,

-

prvky ÚSES.

nebo

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny, vyjma ploch K11 a K14, kde budou ponechány dvě
průhledové plochy bezlesí.

Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a vodohospodářské (NSpv)
Hlavní využití:
-

přirozené a přírodě blízké ekosystémy,

-

protipovodňová a protierozní ochrana.

Přípustné využití:
-

vodní plochy do 0,2 ha, mokřady,
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-

zeleň,

-

veřejná technická infrastruktura,

-

stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,

-

prvky ÚSES.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

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.
DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRO VYUŢITÍ VYBRANÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŢITÍ:
- srážkové vody z ploch určených pro novou zástavbu budou před svedením do
kanalizace a vodního toku vsakovány nebo zadržovány v rámci dané plochy,
- v plochách přestavby se nepřipouštějí nové stavby pro dosavadní způsob využití, v ploše
OM se připouští sběrný dvůr za předpokladu nesnížení kvality prostředí v sousedních
plochách,
- v plochách zasahujících do vzdálenosti 50 m od okraje lesa budou stavby umisťovány
od okraje lesa nejblíže ve vzdálenosti výšky porostu v mýtní zralosti,
- v plochách zasahujících do stanoveného záplavového území mohou být stavby
umístěny pouze za předpokladu osazení min. nad Q100 při současném nezhoršení
odtokových poměrů v území,
- plochy změn vymezené v návaznosti na plochy dopravní infrastruktury (současné i nově
vymezené) jsou podmíněně vhodné pro bydlení a rekreaci do doby průkazu naplnění
hygienických limitů hluku z provozu na těchto plochách, a to v chráněných vnitřních
a venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech v denní i noční
době,
- není-li výšková hladina zástavby stanovena, nebo je omezena pouze shora, bude
s ohledem na místní poměry respektována současná hladina okolní zástavby.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
V území města bude respektována oblast krajinného rázu Broumovsko, podoblast
Policko s typy krajin lesozemědělské a krajiny skalních měst.
Pro využití všech vymezených ploch s rozdílným způsobem využití se dále stanovují
tyto podmínky:
- do projektových dokumentací jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do krajiny
(jednotlivé záměry budou respektovat urbanistický charakter území, harmonické měřítko)
a navrhnout ozelenění,
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- inženýrské sítě umisťovat přednostně pod zem,
- při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních a tvorbu nových
výhledů a průhledů,
- v zastavěném území a v zastavitelných plochách se na střechách budov nevylučuje
umisťování fotovoltaických systémů,
- zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél
komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky, aleje),
- zachovat harmonický vztah zastavěných území a zemědělské krajiny, zejména
udržováním vyváženého podílu zahrad a trvalých travních porostů k zastavěným
a intenzivně využívaným plochám,
- zvyšovat prostupnost krajiny rozšiřováním a obnovou cestní sítě,
- v celém řešeném území se nepřipouštějí stavby pro reklamu v žádné podobě.
ÚP nestanovuje další podmínky plošného a prostorového uspořádání zajišťující
ochranu krajinného rázu, a proto k zásahům do krajinného rázu, zejména umisťování
a povolování staveb, bude nadále vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody
v zastavitelných plochách a v plochách změn v krajině.

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 tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit:
VD1 (P13)
dopravní infrastruktura – místní komunikace, v k.ú. Teplice nad Metují,
ve prospěch města Teplice nad Metují.
ÚP vymezuje tato veřejně prospěšná opaření, pro která lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit:
VU1 územní systém ekologické stability – regionální biokoridor (RK H032),
nefunkční část v k.ú. Libná, ve prospěch Královéhradeckého kraje.
VU2 územní systém ekologické stability – regionální biokoridor (RK 752), nefunkční
část v k.ú.Libná a k.ú. Zdoňov, ve prospěch Královéhradeckého kraje.
VU3 územní systém ekologické stability – regionální biokoridor (RK H759/1),
nefunkční část v k.ú. Javor u Teplic, ve prospěch Královéhradeckého kraje.
ÚP nevymezuje žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu či
plochy pro asanaci.

I.1.h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejnýchě
prostranstvíprospěšných opatření, 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 další veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo. ÚP nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.
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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 moţného
budoucího vyuţití, včetně podmínek pro jeho prověření
ÚP vymezuje následující plochy územních rezerv v členění dle hlavního způsobu
využití:
Plocha smíšená výrobní (VS)
k.ú. Dědov

R1

Plocha dopravní infrastruktury silniční (DS)
k.ú. Dolní Teplice
R2/1, R2/2
Plocha vodní a vodohospodářská – poldr (W)
k.ú. Dolní Teplice, Lachov
R4
Plocha smíšená obytná městská (SM)
k.ú. Teplice nad Metují
R5
Plocha veřejných prostranství (PV)
k.ú. Teplice nad Metují
R6
Plocha smíšená výrobní (VS)
k.ú. Zdoňov

R7

ÚP stanovuje především tyto podmínky pro prověření jejich budoucího využití:

ad)

R1 – prokázání míry využití současných a nově navržených ploch smíšených
výrobních, zohlednění údolní nivy a dochovaných hodnot krajinného rázu,

ad)

R2/1, R2/2 – prokázání nezbytnosti realizace na základě vývoje dopravní situace
a dopravních zátěží,

ad)

R4 – prokázání potřeby protipovodňového opatření v tomto území,

ad)

R5 – prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení,

ad)

R6 – nezbytnost vymezení plochy ve vazbě na vymezení sousední plochy R5 pro
bydlení jako zastavitelné plochy,

ad)

R7 – prokázání využití plochy v návaznosti na stabilizovanou plochu VS a návrh
systému ozelenění při hranici s plochami NZ.
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I.1.k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její
pořízení a přiměřené lhůty pro vloţení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti
ÚP vymezuje v k. ú. Teplice nad Metují plochy Z16 (SM), Z18 (SM), Z111 (SM), Z112
(SM), Z125 (SM), Z127 (ZV), R5 (SM), R6 (PV) a P13 (DS) a v k.ú. Bohdašín plochu Z95
(VS), ve kterých je prověření změn jejich využití územními studiemi podmínkou rozhodování.
Pro pořízení územních studií, jejich projednání, pro jejich schválení pořizovatelem
a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje lhůta
12 let ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní plán Teplice nad Metují.

I.1.li) Údaje o počtu listů stran územního plánu a počtu výkresů
připojené grafické části

k němu

Textová část ÚP má celkem xx 30 stran listů oboustranně tištěného textu.
Grafická část obsahuje 4 výkresy:
I.2.a. Výkres základního členění území
I.2.b.1. Hlavní výkres
I.2.b.2. Výkres koncepce technické infrastruktury
I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II.1.q) Rozhodnutí
pořizovatelem)

o

námitkách

a

jejich

odůvodnění

1 : 5 000,
1 : 5 000,
1 : 5 000,
1 : 5 000.

(zpracováno

Vyhodnocení námitek nebylo zpracováno z důvodu, že v zákonné lhůtě 7 dnů ode
dne veřejného projednání v souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona žádní vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor ani zástupce veřejnosti
nepodal námitku.

II.1.r) Vyhodnocení připomínek (zpracováno pořizovatelem)
Vyhodnocení připomínek nebylo zpracováno z důvodu, že v zákonné lhůtě 7 dnů ode
dne veřejného projednání v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona nikdo neuplatnil
připomínky.
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II.2. GRAFICKÁ ČÁST
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1
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Seznam zkratek a symbolů
a.s.
BPEJ
ČKA
ČOV
ČR
DO
el.
CHKO
KN
k.ú.
MO
MŽP
NPR
OP
ORP
PHM
PUPFL
PÚR ČR
RD
RK
Sb.
SMD

STL
SZ
TTP
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚSES
VN
VPO
VVN
VTL
ZPF
ZÚ
ZoU
ZÚR KHK
ŽP

akciová společnost
bonitovaná půdně ekologická jednotka
Česká komora architektů
čistírna odpadních vod
Česká republika
dotčený orgán
elektrický
chráněná krajinná oblast
katastr nemovitostí
katastrální území
Ministerstvo obrany
Ministerstvo životního prostředí
národní přírodní památka
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
pohonné hmoty
pozemky určené k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2
a3
rodinný dům
regionální biokoridor
sbírka
Společné metodické doporučení MMR a MŽP „Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v ÚP“,
srpen 2013
středotlaký
stavební zákon
trvalý travní porost
územně analytické podklady
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
vysoké napětí
veřejně prospěšné opatření
velmi vysoké napětí
vysokotlaký plynovod
zemědělský půdní fond
zastavěné území
zpráva o uplatňování
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění
Aktualizace č. 1 a č. 2
životní prostředí
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Poučení
Proti Změně č. 1 Územního plánu Teplice nad Metují vydané formou opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
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