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Změna č. 4 Územního plánu Vamberk - textová část 

 Územní plán Vamberk (nabytí účinnosti 10. 8. 2009) změněný Změnou č. 1 (nabytí účinnosti  
27. 12. 2013), Změnou č. 2 (nabytí účinnosti 11. 9. 2018) a Změnou č. 3 (nabytí účinnosti 29. 4. 2016) 
se doplňuje, resp. mění Změnou č. 4 Územního plánu Vamberk (dále jen Změnou č. 4).  

 

V celém textu ÚP Vamberk se před označení zastavitelných ploch předřazuje písmeno „Z“, 
před označení ploch přetavby písmeno „P“ a před označení ploch změn v krajině písmeno „K“. 

 

 

V kapitole a) se ve třetí větě vypouští časový údaj „5. 1. 2018“ a nahrazuje se časovým 
údajem „5. 12. 2020“. 

Na začátek názvu kapitoly b) se vkládá slovo „základní“.  

V kapitole b.2 se za třetí odrážku doplňuje odrážka s textem „v oblasti typický charakter 
venkovské zástavby – ochrana a rozvoj je zajištěn požadavkem na prostorové řešení zástavby ve 
venkovských částech města s nenarušenou urbanistickou strukturou a venkovskou zástavbou, která 
tvoří s okolním krajinným prostředím harmonický celek. Typický charakter venkovské zástavby je zde 
představován přízemnímu objekty s výhradně sedlovou střechou o sklonu 35 – 45

0
, s podélnou i 

kolmou orientací hlavní hmoty objektů vůči veřejnému prostoru. Převažuje obdélníkový půdorys, 
nejsou však vyloučeny i půdorysy ve tvaru písmen L a U“. 

V názvu kapitoly c) se za slovo „koncepce“ vkládá text „včetně urbanistické kompozice“ a za 
slovo „vymezení“ text „ploch s rozdílným způsobem využití“. 

V názvu kapitoly c.1. se za slovo „koncepce“ vkládá text „a kompozice, plochy s rozdílným 
způsobem využití“. 

V kapitole c.1. se na konec textu v oddílu „město – intenzivní rozvoj“ vkládá text „a posílení 
centra města“. 

V kapitole c.1. se na konec textu vkládá text: 

„Plochy s rozdílným způsobem využití: 

Územním plánem jsou stanoveny následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž 
podrobné podmínky jsou stanoveny v kap. f) ÚP:  

- BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ - BI  
- BYDLENÍ HROMADNÉ - BH  
- SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ - SM  
- SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ - SV  
- OBČANSKÉ VYBAVENÍ – SPORT - OS  
- REKREACE – INDIVIDUÁLNÍ - RI  
- REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY - RZ  
- OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ – OK, OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ - OV 
- OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY - OH 
- VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH - PP 
- VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZELENĚ - PZ 
- DOPRAVA SILNIČNÍ – DS  
- DOPRAVA DRÁŽNÍ – DD,  
- ENERGETIKA – TE, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – TW, SPOJE, ELEKTRONICKÉ 

KOMUNIKACE – TS, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - TO  
- VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY - VD  
- VÝROBA LEHKÁ – VL 
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- VÝROBA ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÁ – VZ 
- TĚŽBA NEROSTŮ – DOBÝVÁNÍ – GD 
- ZEMĚDĚSKÉ – AZ 
- SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – MN 
- LESNÍ – LE 
- VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ JINÉ - WT 
- ZELEŇ – ZAHRADY A SADY - ZZ 
- ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU- ZP“ 

V kapitole c.2. se v záhlaví tabulky v pátém sloupci vypouští slovo „plán“ a nahrazuje se 
slovem „prvky“. 

V kapitole c.2. se v tabulce za řádek Brd1 vkládají řádky: 

ZBrd1a 
 

bydlení čisté -  
rodinné domy 
Bačinka 

Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1 ano ano - 

ZBrd1b 
 

bydlení čisté -  
rodinné domy 
Bačinka 

Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1 ano ano - 

V kapitole c.2. se v tabulce v řádku Brd2 ve třetím sloupci ve druhém bodě za předložku „z“ 
doplňuje písmeno „e“ a vypouští se slovo „přeložka“ 

V kapitole c.2. se v tabulce za řádek Brd2 vkládá řádek: 

ZBrd2a 
ZBrd2b 

bydlení čisté -  
rodinné domy 
Bačinka 

Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1 - ano - 

V kapitole c.2. se v tabulce za řádek Brd3b vkládá řádek: 

ZBrd3c 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

Stavby rodinných domů budou řešeny 
tak, aby nevznikaly nároky na ochranu 
proti nepříznivým účinkům dopravy, 
zejména hluku.na silnici I/14 

- - - 

V kapitole c.2. se v tabulce vypouští řádek Brd5. 

V kapitole c.2. se v tabulce v řádku Brd10 v prvním sloupci doplňuje za označení „Brd10“ 
označení „ZBrd10a“ a ve čtvrtém sloupci se doplňuje slovo „ano“. 

V kapitole c.2. se v tabulce vypouštějí řádky Brd12, Brd14, Brd17, Brd18, Brd19 a Bd1. 

V kapitole c.2. se v tabulce v řádku Bd2 ve druhém sloupci vypouští text „řadové rodinné 
domy, terasové domy“, ve třetím sloupci doplňuje text „Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1.“ a do 
čtvrtého a pátého sloupce vkládá slovo „ano“.  

V kapitole c.2. se v tabulce vypouští řádek Bsv5a. 

V kapitole c.2. se v řádku Bsv5b ve třetím sloupci doplňuje text „Na severní hranici plochy 
bude ponechán pás pozemku v šíři min. 4  m pro rozšíření místní komunikace“ 

V kapitole c.2. se v řádku Bsv6 ve třetím sloupci doplňuje text „Na severní hranici plochy bude 
ponechán pás pozemku v šíři min. 4  m pro rozšíření místní komunikace“ 

V kapitole c.2. se v tabulce za řádek Bsv14 vkládají řádky: 

ZBsv14a 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

min. výměra pozemku pro umístění RD 
či objektu rekreace 1000 m

2 - - - 

ZBsv14b 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

min. výměra pozemku pro umístění RD 
či objektu rekreace 1500 m

2 - - - 
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V kapitole c.2. se v tabulce za řádek Bsv20 vkládají řádky: 

ZBsv20a 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

- - - - 

ZBsv26 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Min. výměra pozemku pro umístění RD 
či objektu rekreace 2000 m

2 

Zástavba bude respektovat v oblasti 
typický charakter venkovské zástavby 
jako hodnotu řešeného území (viz 
kap.b.2) 

- - - 

ZBsv27 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Min. výměra pozemku pro umístění RD 
či objektu rekreace 1000 m

2 

Zástavba  rodinných domů bude 
řešena tak, aby nevznikaly nároky na 
ochranu proti hluku z areálu výroby, 
RD budou umístěny podél komunikace 
vedené po severní straně lokality  

- - - 

ZBsv28 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

-  - - - 

ZBsv29 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Zástavba bude respektovat v oblasti 
typický charakter venkovské zástavby 
jako hodnotu řešeného území (viz 
kap.b.2) 

- - - 

ZBsv30 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Min. výměra pozemku pro umístění RD 
či objektu rekreace 1000 m

2 

Zástavba bude respektovat v oblasti 
typický charakter venkovské zástavby 
jako hodnotu řešeného území (viz 
kap.b.2) 

- - - 

ZBsv31 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Zástavba rodinných domů bude řešene 
tak, aby nevznikaly nároky na ochranu 
proti hluku z dopravy na silnici I/11, 
min. výměra pozemku pro umístění RD 
či objektu rekreace 2500 m

2
 

- - - 

ZBsv32 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Min. výměra pozemku pro umístění RD 
či objektu rekreace 1000 m

2
-  

- - - 

V kapitole c.2. se v tabulce vypouští řádek Rs1. 

V kapitole c.2. se v tabulce za řádek Rch4 vkládá řádek: 

ZRch5 rekreační chaty - - - - 

V kapitole c.2. se v tabulce vypouštějí řádky Ov3 a Ov4. 

V kapitole c.2. se v tabulce v řádku Ov5 ve třetím sloupci vypouští text „V ploše jsou 
nepřípustná veškerá připojení na silnici I/11 a přeložku silnice I/14.“, který se nahrazuje textem: 
„dopravní napojení na silnici I/11 bude řešeno prostřednictvím stávajícího napojení nebo koncepčně 
pro celou plochu v jiném místě  v souladu s normovými požadavky.“. 

V kapitole c.2. se v tabulce v řádku Ov6 v prvním sloupci doplňuje za označení „Ov6“ 
označení „ZOv6a“ a ZOv6b“ a ve třetím sloupci se vypouští text „V ploše jsou nepřípustná veškerá 
připojení na silnici I/11 a přeložku silnice I/14.“, který se nahrazuje textem: „dopravní napojení na 
silnici I/11 bude řešeno prostřednictvím stávajícího napojení nebo koncepčně pro celou plochu v jiném 
místě  v souladu s normovými požadavky.“. 

V kapitole c.2. se v tabulce v řádku Ov7 na začátek třetího sloupce doplňuje text: „dopravní 
napojení na silnici I/11 bude řešeno prostřednictvím stávajícího napojení nebo koncepčně pro celou 
plochu v jiném místě  v souladu s normovými požadavky.“. 

V kapitole c.2. se v tabulce vypouští řádek Ds-g1. 

V kapitole c.2. se v tabulce  v řádku Ds-g2 v prvním sloupci  vypouští označení„Ds-g2“, které 
se nahrazuje označením  „ZTo1“, dále se ve druhém sloupci  vypouští text „řadové garáže“, který se 
nahrazuje textem „technická infrastruktura – nakládání s odpady“ a ve třetím sloupci se vkládá text 
„Plocha bude sloužit jako sběrný dvůr.“. 

V kapitole c.2. se v tabulce vypouštějí řádky Dk-p2,Dk-p6, Dk-k4 a Dk-k6. 
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V kapitole c.2. se v tabulce za řádek Dk-k12 vkládá řádek: 

ZDk-k15 
místní komunikace, 
cyklostezka 

- - - - 

V kapitole c.2. se v tabulce v řádku Dk-k22 v prvním sloupci za označení „ZDk-k22“ vkládá 
označení „ZDk-k22a“. 

V kapitole c.2. se v tabulce za řádek Dk-k22 vkládají řádky: 

ZDk-k27 
komunikační systém 
Masna a okolí 

- budou respektovány navržené prvky 
regulačního plánu 

ano ano - 

ZDk-k28 
stezka pro pěší a 
cyklisty do Lupenice 

- - dle KoPÚ bude zároveň sloužit pro 
- přístup na navazující pozemky 

-  -  - 

V kapitole c.2. se v tabulce vypouštějí řádky Ti1 a Vs4. 

V kapitole c.2. se v tabulce za řádek Vs4 vkládají řádky: 

ZVs5 
výrobní služby, 
řemeslná výroba 

- -  -  -  - 

ZVs6 
výrobní služby, 
řemeslná výroba 

- -  -  -  - 

V kapitole c.2. se v tabulce vypouští řádky Bsv21, Bsv24 a Bsv25. 

V kapitole c.2. se v tabulce za řádek Bsv25 vkládají řádky: 

ZPz6 zeleň veřejná - -  -  ano - 

ZZz1 Zeleň soukromá - -  -  -  - 

V kapitole c.3. se v záhlaví tabulky v pátém sloupci vypouští slovo „plán“ a nahrazuje se 
slovem „prvky“. 

V kapitole c.3. se v tabulce v řádku Bsm1 ve třetím sloupci vypouští bod „1. Stávající objekty v 
ploše je možné dočasně využívat jako podnikatelské inkubátory.“ a za 4. bod se doplňuje text: „5. 
bude respektována parková úprava v jižní části plochy“. 

V kapitole c.3. se v tabulce  v řádku Bsm2 ve třetím sloupci vypouští text „1. Stavba na této 
ploše je významnou stavbou ve smyslu §18 zákona č.360/92 Sb.“. 

V kapitole c.3. se v tabulce vypouští řádek Bsm4. 

V kapitole c.3. se v tabulce za řádek Bsm4 vkládají řádky: 

PBsm5 

Smíšená obytná 
plocha městského typu 
v lokalitě 
Pod městem. 
Bydlení v bytových 
nebo polyfunkčních 
domech, občanská 
vybavenost a služby 
nevýrobního 
charakteru, parkoviště 
pro průmyslový obvod, 
veřejná zeleň. 

1. Nové stavby budou mít maximálně 4 
nadzemní podlaží, přičemž bude 
zástavba přizpůsobena navazující 
zástavbě.  
2. Veškeré sítě technického vybavení 
budou řešeny jako podzemní. 
 

ano - - 

PBbd1a 
PBbd1b 
PBbd1c 
PBbd1d 

bydlení - bytové domy Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1 ano ano  

PBbd2 bydlení - bytové domy Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1 - - - 

V kapitole c.3. se v tabulce vypouští řádek Ov1. 
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V kapitole c.3. se v tabulce za řádek Ov1 vkládá řádek: 

POv8 
občanské vybavení 
 

Plocha je určena pro zázemí 
technických služeb města 

- - - 

V kapitole c.3. se v tabulce v řádku Pz1 ve druhém sloupci doplňuje text „Viz prvky 
regulačního plánu v kap. f.1“ a v pátém sloupci se doplňuje slovo „ano“. 

V kapitole c.3. se v tabulce za řádek Pz1 vkládá řádek: 

PPz1a 
PPz1b 
PPz1c 

veřejné prostranství 
- park, veřejná zeleň 

Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1 ano ano  

V kapitole c.3. se v tabulce vypouští řádek Pz3. 

 

V kapitole c.3. se v tabulce za řádek Pz3 vkládá řádek: 

PPz7 
veřejné prostranství 
- park, veřejná zeleň 

- - - - 

V kapitole c.3. se v tabulce vypouští řádky Ds-b1, Ds-p1 a Dk-p3.  

V kapitole c.3. se v tabulce za řádek Dk-p3 vkládá řádek: 

PDs-p7 veřejné parkoviště Budou odstraněny stávající stavby - - - 

V kapitole c.3. se v tabulce vypouští řádky Brd20, Vp4, Pz4 a Pz4a. 

V kapitole c.3. se v tabulce za řádek PZ4a vkládá řádek: 

PTo1 
technická 
infrastruktura – 
nakládání s odpady 

- - - - 

V kapitole c.4. se ve druhé odrážce vypouští text „, Pz2, Pz3, PZ4, PZ4a, Pz5“.  

V kapitole c.4. se ve čtvrté odrážce vypouští slovo „současně“.  

V kapitole c.4. se na konec  páté odrážky doplňuje text „, včetně navrženého zatravnění dle 
KoPÚ.“. 

V názvu kapitoly d) se za slovo „infrastruktury“ vkládá text „včetně podmínek pro její 
umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro 
jejich využití“. 

V kapitole d.1.1. v se v odrážce „obchvat města“ vypouští text „Bude realizována 3. stavba 
obchvatu města - přeložka silnice I/14 v jižní části řešeného území (na stavbu již bylo vydáno územní 
rozhodnutí). Stavba zasahuje na k.ú. Doudleby nad Orlicí, k.ú. Vamberk a k.ú. Záměl.“, který se 
nahrazuje textem „Plně realizován.“. 

V kapitole d.1.1. se pod text odrážky „obchvat města.“ doplňují odrážky   
„- silnice I. třídy 
je vymezen koridor CPZ-DS4a zasahující do severního okraje  k.ú. Vamberk pro obchvat 
Lupenice jako součást  II. etapy obchvatu města Rychnov nad Kněžnou. Koridor je vymezen 
pro stavbu hlavní a některé ze staveb vedlejších (souvisejících) mohou zasahovat i mimo 
vymezený koridor. 
- zastávky hromadné dopravy 
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na silnici I/11 jsou stabilizovány zastávky hromadné opravy, z důvodu jejich významu pro 
obsluhu města autobusovou dopravou jsou zařazeny mezi veřejně prospěné stavby.“ 

V kapitole d.1.1. se vypouští odrážka „- čerpací stanice pohonných hmot“ s textem „Stavbu 
čerpací stanice pohonných hmot lze realizovat ve vymezené ploše Ov6. Podmínkou povolení stavby je 
realizace navrženého sjezdu (komunikace k4) z obchvatu silnice I/11 a zrušení sjezdu stávajícího 
(asanace A1).“. 

V kapitole d.1.1. se v odrážce „- garáže“ vypouští text „Je navrženo vymístění řadových garáží 
v prostoru před vlakovým nádražím -v ploše přestavby Ds-b1 a řadových garáží na ulici Radniční - v 
ploše přestavby Ds-p1. Jako náhradní a nové plochy pro stavbu řadových garáží jsou vymezeny 
zastavitelné plochy Ds-g1 a Ds-g2.“. 

V kapitole d.1.2. se vypouští odrážka „- komunikace Dk-k4“ s textem „Návrh přemístění 
stávajícího sjezdu z obchvatu silnice I/11 a nové napojení na komunikaci k5. Dopravní zpřístupnění 
navržených zastavitelných ploch ZOv5, ZOv6, ZOv7 a stávající kotelny ESAB, zlepšení výhledových 
poměrů vjezdu na silnici I/11.“. 

V kapitole d.1.2. se vypouští odrážka „- komunikace Dk-k6“ s textem „Návrh místní 
komunikace z ulice Žižkova ke sportovně rekreačnímu areálu - koupališti. Komunikace bude 
zakončena parkovištěm p6. Celková šířka dopravní plochy bude 6,5 m. Vznikne nové křížení se silnicí 
III/3193.“. 

V kapitole d.1.2. se vypouští odrážka „- komunikace k9“ s textem „Návrh rozšíření a úpravy 
místní komunikace do lokality Podřezov. Úprava křížení se silnicí  III/3193, zlepšení výhledových 
poměrů. Celková šířka dopravní plochy bude 6,5 m.“.  

V kapitole d.1.2. se v závorce v textu odrážky „- přemostění k11“ vypouští slovní spojení 
„bývalá kasárna“, které se nahrazuje textem „nový areál PEWAG“, a dále se vypouští text „, kde bude 
umístěno záchytné parkoviště p7.“. 

V kapitole d.1.2. se v textu odrážky „- komunikace ZDk-12“ vypouští text „Celková šířka 
dopravní plochy se nemění.“. 

V kapitole d.1.2. se v textu odrážky „- komunikace k13“ vypouští text „Celková šířka dopravní 
plochy se nemění.“. 

V kapitole d.1.2. se za odrážku „- komunikace k13“ doplňuje odrážka „komunikace k13a“ 
s textem „Zajištění přístupu k pozemkům v sídlišti bytových domů v ulici Jiráskova.“. 

V kapitole d.1.2. se v textu odrážky „- komunikace k15“ vypouští text „Zajištění přístupu k 
navržené zastavitelné ploše Ti1 pro městskou čistírnu odpadních vod a městský komunální provoz 
stávající místní komunikací z ulice Na Kameni a Förstrova. Celková šířka dopravní plochy bude max. 
6,5 m.“, který se nahrazuje textem „Přístupová komunikace k ČOV v k.ú. Doudleby nad Orlicí bude 
zároveň sloužit pro cyklistické propojení města Vamberka s městem Doudleby nad Orlicí “. 

V kapitole d.1.2. se vypouští odrážka „- komunikace k16“ s textem „Zajištění přístupu k 
navrženým zastavitelným plochám Brd1 a Pz1 a k pozemkům městského hřbitova stávající místní 
komunikací. Celková šířka dopravní plochy se nemění.“. 

V kapitole d.1.2. se vypouští odrážka „- komunikace k18“ s textem „Zajištění přístupu k 
pozemkům stávající místní komunikací v lokalitě Draha - Kouty. Celková šířka dopravní plochy se 
nemění.“. 

V kapitole d.1.2. se vypouští odrážka „- komunikace k20“ s textem „Zajištění přístupu k 
pozemkům a navrženým zastavitelným plochám Bsv17 a Bsv18 stávající místní komunikací v Pekle. 
Celková šířka dopravní plochy se nemění.“. 
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V kapitole d.1.2. se v označení odrážky komunikace Dk-k22  za označení „Dk-k22“ doplňuje 
označení „ZDk-k22a“. 

V kapitole d.1.2. se za text odrážky s označením „komunikace K23, k24, k25 a k26“ doplňuje  
odrážka „- komunikace ZDk-k27“ s textem „Navržený komunikační systém v lokalitě Masna a v 
navazujících plochách pro rozvoj bydlení v rodinných domech.“. 

V kapitole d.1.2. se vypouští odrážka „- parkoviště Ds-p1“ s textem „Návrh dopravní plochy 
Ds-p1, která zakončí automobilovou dopravu na ulici Radniční záchytným městským parkovištěm o 
kapacitě cca 70 stání. Na dopravní plochu bude navazovat pěší komunikace. Realizace parkoviště a 
přístupová dopravní plocha vyžaduje vymístění (odstranění) stávajících 15ti řadových garáží.“. 

V kapitole d.1.2. se vypouští odrážka „- parkoviště Dk-p2“ s textem „Návrh parkovací plochy 
Dk-p2 pro základní školu o kapacitě cca 12 stání, která zakončí automobilovou dopravu na části ulici 
Komenského. Na parkoviště naváže pěší zóna - z části ulice Komenského bude mezi školou a 
školním hřištěm vyloučena automobilová doprava, dojde k bezpečnému pěšímu propojení sportovišť 
základní školy a budovy základní školy. Část ulice Komenského od náměstí k ploše Bsm4 zůstane pro 
automobilovou dopravu.“. 

V kapitole d.1.2. se vypouští odrážka „- parkoviště Dk-p3“ s textem „Návrh parkovací plochy 
Dk-p3 pro městský hřbitov. Předpokládaná kapacita cca 50 stání. Realizace parkoviště vyžaduje 
odstranění stávající nekvalitní stavby maloobchodního prodeje čp. 260.“. 

V kapitole d.1.2. se v textu odrážky „- parkoviště Dk-p5“ vypouští text „o kapacitě cca 90 
stání“. 

V kapitole d.1.2. se vypouští odrážka „- parkoviště Dk-p6“ s textem „Návrh parkovací plochy 
Dk-p6 pro sportovně rekreační areál a koupaliště o kapacitě cca 200 stání. Přes železniční trať bude 
přístup k areálu pouze pro pěší a cyklisty.“. 

Na konec kapitoly d.1.2. se doplňuje odrážka „- parkoviště PDs-p7“ s textem „Návrh 
kapacitního záchytného parkoviště ve vazbě na vlakové nádraží o kapacitě více než 100 stání.“. 

V kapitole d.1.3. se vypouští odrážka „- stezka pro pěší a cyklisty s3“ s textem „Návrh stezky 
pro pěší a cyklisty podél Zdobnice vedoucí po hranici plochy přestavby Vp4. Stezka zpřístupňuje 
nábřeží Zdobnice v oblasti areálu bývalých kasáren, bude doplněna plochami zeleně a stromořadím.“ 
a nahrazuje se novou odrážkami 

„- stezka pro pěší a cyklisty ZDk-k28 
Stezka pro pěší a cyklisty do Lupenice s umožněním přístupu zemědělské technicky na okolní 
zemědělsky využívaní pozemky 
- stezka pro pěší a cyklisty ZDk-k15  
Stezka pro pěší a cyklisty do Doudleb nad Orlicí souběžně s místní komunikací zpřístupňující 
ČOV na k.ú. Doudleby nad Orlicí“ 

V kapitole d.1.3. se z textu odrážky „- pěší trasy“ vypouští druhá věta s textem „Pěší trasa z 
ulice Komenského na ulici Radniční bude vymezena jako pěší zóna s vyloučením veřejné 
automobilové dopravy.“. 

V kapitole d.1.4. se z odrážky „- autobusová stání - autobusové nádraží“ vypouští text „Je 
navržena plocha Ds-b1, která je určena ke zřízení autobusových stání, resp. autobusového nádraží, 
dálkových a regionálních linek autobusové dopravy. Tato plocha je situovaná v prostoru před 
vlakovým nádražím. Součástí plochy budou veřejná parkovací stání. Pro vymístění stávajících 
řadových garáží je určena náhradní plocha Ds-g1. Autobusová stání dálkových a regionálních linek 
autobusové dopravy lze umístit také ve vymezené ploše Ds-p1, která je určena pro zřízení městského 
záchytného parkoviště. Součástí navrhovaného řešení je vymístění autobusových stání (nikoli 
autobusových zastávek) z prostoru náměstí a kultivace znehodnoceného prostoru před vlakovým 
nádražím.“, který se nahrazuje textem „Autobusové nádraží je stabilizováno při ulici Tyršova, v rámci 
plochy PDs-p2 ve vzabě na vlakové nádraží se počítá rovněž s realizací autobusových stání“. 
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V kapitole d.1.4. se vypouští odrážka „- autobusové zastávky b2, b3, b5“ s textem „Jsou 
navrženy nové autobusové zastávky : b2 - Masna, b3 - Sokolovna, b5 - Cihelna.“. 

Za nadpis kapitoly d.2. se doplňuje text „Koncepce technické infrastruktury je graficky 
vyjádřena prostřednictvím směrových os a symbolů (bez vztahu k jednotlivým pozemkům, vyjma 
veřejně prospěšných staveb). Umístění vlastních sítí a zařízení technické infrastruktury na konkrétní 
pozemky bude předmětem navazujících dokumentací. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití jsou stanoveny tak, že v rámci koncepčního řešení nejsou vyloučeny změny tras 
jednotlivých stávajících vedení a realizace nových vč. souvisejících zařízení (vždy v souladu 
s podmínkami využití konkrétní plochy s rozdílným způsobem využití).“. 

V kapitole d.2.1. se v odrážce „- propojení skupinového vodovodu Vamberk s vodárenskou 
skupinou Potštejnsko“ vypouští text „ Výhledově může být skupinový vodovod Vamberk propojen s 
vodárenskou skupinou Potštejnsko připojením na vodovod Doudleby stávajícím vodovodním řadem, 
který vede kolem navržené ČOV Vamberk až na hranici s k.ú. Doudleby nad Orlicí. Stavba přívodní 
větve vodovodního řadu by byla realizována mimo hranice řešeného území - na k.ú. Doudleby nad 
Orlicí.“. 

V kapitole d.2.2 se v prvním odstavci vypouští text  „Je navrženo centrální odkanalizování 
obce Merklovice s napojením na systém centrálního odkanalizování města Vamberk, který je doplněn 
návrhem městské čistírny odpadních vod a několika kanalizačními sběrači.“. 

V kapitole d.2.2 se v názvu odrážky „čistírna odpadních vod Vamberk“ vypouští slovo 
„Vamberk“ a dále text  „Je navržena stavba vlastní městské čistírny odpadních vod u řeky Zdobnice v 
prostoru za průmyslovým obvodem ESAB. Do navržené čistírny budou odpadní vody přivedeny 
stávajícím kanalizačním sběračem, který bude v úseku od navržené ČOV až ke stávající ČOV na 
katastrálním území Doudleby odpojen.“, který se nahrazuje textem „Je stabilizována koncepce 
odvedení odpadních vod z řešeného území na ČOV nacházející se v k.ú. Doudleby nad Orlicí.“. 

V kapitole d.2.2 se v textu odrážky „- kanalizační sběrač A“ nahrazuje název „Žářeč“ názvem 
„Bednářovy sady“. 

V kapitole d.2.2 se vypouští odrážka „- kanalizační sběrač D“ s textem „Návrh odkanalizování 
lokality Bačinka s podchycením stávající kanalizace a navržených zastavitelných ploch. Sběrač D1 
bude realizován v návrhovém období. Bude zaústěn do stávající kanalizace u ubytovny Barbora. Jižní 
část Bačinky bude přečerpávána výtlačným potrubím vloženým do samospádového potrubí. Úsek 
stávající stoky od místa nového napojení až k nemovitosti čp. 455 bude odpojen. Odkanalizování 
nemovitosti čp. 455 se nemění. Výsledným řešením odkanalizování území bude odpojení čerpací stanice 
a napojení sběrače D1 v horní i dolní části na sběrač D2, který bude realizován v samospádu a 
napojen na stávající centrální systém odkanalizování v prostoru vrtu Masna.“. 

V kapitole d.2.2 se vypouští odrážka „- kanalizační sběrač G“ s textem „Návrh hlavního 
kanalizačního sběrače v obci Merklovice. Navržený kanalizační sběrač bude napojen do stávajícího 
centrálního systému odkanalizování města Vamberk v ulici Jiráskova..“. 

V kapitole d.2.2 se v odrážce „- podmínky pro odkanalizování staveb“ vypouští text „Nové 
stavby v lokalitě Bačinka budou do doby vybudování kanalizačního sběrače D připojeny na stávající 
stokovou síť nebo budou mít lokální čištění odpadních vod. V případě stavebních úprav a novostaveb 
objektů, které nejsou připojeny na centrální systém čištění odpadních vod, budou stávající septiky 
kontrolovány a doplněny o půdní filtr nebo další stupeň čištění, případně bude vybudována domovní 
ČOV..“. 

V kapitole d.2.3. se doplňuje text „Pro kompostárnu je vymezena plocha přestavby ZTo1 a pro 
sběrný dvůr zastavitelná plocha ZTo1.“. 

V kapitole d.2.4 se v textu odrážky „- průmyslový kolektor en1“ nahrazuje název „Žářeč“ 
názvem „Bednářovy sady“. 

V kapitole d.2.5. se v úvodním textu vypouští text „Nefunkční kotelny v prostoru areálu bývalé 
Masny a na sídlišti Jiráskova jsou navrženy ke zrušení.“. 
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V kapitole d.2.5. se vypouští text „Navrženy jsou následující stavby systému CZT :“ a odrážka 
„- tep1“ s textem „Prodloužení teplovodního vedení z ulice Jůnova do navržené zastavitelné plochy 
Bbd1 - Cihelna.“. 

V kapitole d.2.5. se vypouští odrážka „- tep2“ s textem „Prodloužení teplovodního vedení z 
ulice Dvorce k navržené ploše přestavby Bsm4 v prostoru bývalé Masny a k budově městského 
úřadu.“. 

V kapitole d.2.6. se v řádku „ts2“ vypouští text „technické infrastruktury Ti1 a plochu“. 

V kapitole d.2.6. v řádku „ts4“ vypouští označení „Brd1“ a za označení „Brd2“ se doplňuje text 
„a plochu výroby a služeb ZVs5“. 

V kapitole d.2.6. se v řádku „ts5“ vypouští text „Ov1 pro občanské vybavení a“, který se 
nahrazuje textem „v lokalitě bývalého závodu Masna“. 

V kapitole d.2.6. se v řádku „ts6“ vypouští text „bydlení v bytových domech a řadových, příp. 
terasových rodinných domech Bbd1“, který se nahrazuje textem „drobné výroby a služeb ZVd5“. 

Na konci kapitoly d.2.6. se vypouští text „Je navrženo následující přeložení vrchního vedení 
VN 35 kV :  

vn1 - přeložení vedení VN 35 kV podél 3.stavby obchvatu města k transformační stanici TS 
793 a zrušení úseků vrchního vedení VN 35kV, které křižují 3.stavbu obchvatu 

vn2 - zrušení vrchního vedení VN 35kV v zastavitelných plochách Brd5 a Brd8 k 
transformačním stanicím TS 440 a TS 955 a jeho přeložení pod zem.“ 

V kapitole d.4. se pod řádek „PPz1 - plocha přestavby pro založení veřejné zeleně, parku“ 
doplňuje řádek „PPz1a, PPz1b, PPz1c - plochy přestavby pro založení veřejné zeleně, parku“. 

V kapitole d.4. se vypouštějí řádky 

 „Pz2 - plocha přestavby určená výhledově pro založení veřejné zeleně parkové úpravy, Pz3 - 
plocha přestavby pro založení veřejné zeleně, parku  

Pz5 - plocha pro založení veřejné zeleně, parku“. 

V kapitole d.4. se pod řádek „Pz5 - plocha pro založení veřejné zeleně, parku“ doplňují řádky 
„ZPz6 - plocha pro založení veřejné zeleně, parku Bačinka 

PPz7 - plocha pro založení veřejné zeleně, parku v ulici Na Struhách“ 

Na konec nadpisu kapitoly e) se doplňuje text „, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územního systému 
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin apod.“. 

V kapitole e.4. se vypouští text „Vymezují se následující plochy pro protierozní opatření, 
vyznačené ve výkresu B2.a. Hlavní výkres:R1 - blok pozemků trvalých travních porostů v lokalitě 
Sebranice určený pro realizaci protierozních opatření - suchého poldru. Plochy budou využívány jako 
smíšené plochy nezastavěného území.R2 - blok pozemků trvalých travních porostů v lokalitě 
Helouska určený pro realizaci protierozních opatření - suchého poldru. Plochy budou využívány jako 
smíšené plochy nezastavěného území.“, který se nahrazuje textem „Realizace protierozních opatření 
je umožněna v souladu se schválenými komplexními pozemkovými úpravami.“. 

Na konec nadpisu kapitoly f) se doplňuje text „s určením převažujícího účelu využití (hlavní 
využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
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základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, charakteru a 
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich 
využití)“. 

Pod první větu v úvodu kapitoly f) se doplňuje text „V celém řešeném území je přípustná 
realizace prvků společných zařízení dle KoPÚ, protierozní, protipovodňová a revitalizační opatření.“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 1. „PLOCHY BYDLENÍ ČISTÉHO - RODINNÉ DOMY / 
Brd“, který se nahrazuje textem „BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ – BI“. 

V kapitole f) se v oddíle 1. v Podmíněně přípustném využití v textu odrážky  vypouští označení 
„Brd8“. 

V kapitole f) se v oddíle 1. v Podmínkách prostorového uspořádání včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu za poslední odrážku doplňuje odrážka s textem „ploch s prvky 
regulačního plánu jsou tyto podmínky stanoveny v kap. f.1“. 

 
V kapitole f) se vypouští oddíl „ 2. BYDLENÍ - NEPERSPEKTIVNÍ 
Hlavní využití :    
 Bydlení v rodinných domech. 
Přípustné využití : 

-  rodinné domy 
- rekreační bydlení ve stávajících rodinných domech 
- bydlení ve stávajících nízkopodlažních bytových domech  
- občanské vybavení a služby lokálního významu, které nesnižují kvalitu prostředí a 

pohodu bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením 
- ubytování v soukromí a penziony do počtu 12 lůžek 
-  doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních, např.: garáže, přístřešky pro auta, 

bazény, zimní zahrady, skleníky, stavby pro chovatelství, kůlny 
- ploty do výšky 1,8 m 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- veřejná prostranství a veřejná zeleň 
- dětská hřiště 

Podmíněně přípustné využití za podmínky, že investor vykoupí v jednotlivých lokalitách 
všechny rodinné domy a jejich příslušenství samostatně v každé lokalitě  : 

- stavby a zařízení pro výrobu a skladování, tj. stavby určené pro průmyslovou, 
řemeslnou a jinou výrobu, služby mající charakter výroby a dále pro skladování 
výrobků, hmot a materiálů  

- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- související stavby občanského vybavení, např. administrativa, podnikový obchodní 

prodej 
-  stavby pro obchod, například velkoprodejny, nákupní střediska 
- ubytovna, integrovaný byt správce  
- oplocení areálu  
- dopravní a technická infrastruktura související s podmíněně přípustným využitím  

Nepřípustné využití : 
- stavby, které nejsou uvedeny v přípustném nebo podmíněně přípustném využití 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - nestanovuje se“ 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 3. „PLOCHY BYDLENÍ - BYTOVÉ DOMY / Bbd“, který 
se nahrazuje textem „BYDLENÍ HROMADNÉ – BH“. 

V kapitole f) se v oddílu 3. vypouští  „Podmíněně přípustné využití“ včetně textu „v ploše Bbd1 
dle stanovených specifických podmínek využití (viz. kapitola c.2. Vymezení zastavitelných ploch)“. 

V kapitole f) se v oddíle 3. v Podmínkách prostorového uspořádání včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu za poslední odrážku doplňuje odrážka s textem „ploch s prvky 
regulačního plánu jsou tyto podmínky stanoveny v kap. f.1“. 
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V kapitole f) se vypouští název oddílu 4. „PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - MĚSTSKÉ / Bsm“, 
který se nahrazuje textem „SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ – SM“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 5. „PLOCHY OBYTNÉ – VENKOVSKÉ / Bsv“, který se 
nahrazuje textem „SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ – SV“. 

V kapitole f) se v oddílu 5. v Podmíněně přípustném využití v první odrážce vypouští se text „a 
Bsv25“. 

V kapitole f) se v oddílu 5. v Podmíněně přípustném využití ve druhé odrážce vypouští číslo 
„1417“, které se nahrazuje číslem „5479“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 6. „PLOCHY REKREACE – SPORTOVNĚ REKREAČNÍ 
AREÁLY, HŘIŠTĚ / Rs“, který se nahrazuje textem „OBČANSKÉ VYBAVENÍ – SPORT -  OS“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 7. „PLOCHY REKREACE – CHATY, REKREAČNÍ 
LOUKY / Rch“, který se nahrazuje textem „REKREACE – INDIVIDUÁLNÍ -  RI“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 8. „PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKÁŘSKÉ 
KOLONIE“, který se nahrazuje textem „REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY - RZ“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 9. „PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ / Ov“, který se 
nahrazuje textem „OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ – OK, OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ - 
OV“. 

V kapitole f) se v oddílu 9. v Podmíněně přípustném využití se ze třetí odrážky vypouští  
označení „Ov2“, „Ov3“ a  „Ov4“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 10. „PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOV“, 
který se nahrazuje textem „OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY – OH“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 11. „PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ“, který se 
nahrazuje textem „VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH– 
PP“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 12. „PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – PARK, 
VEŘEJNÁ ZELEŇ / Pz“, který se nahrazuje textem „VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
S PŘEVAHOU ZELENĚ– PZ“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 13. „PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - 
SILNICE / Ds“, který se nahrazuje textem „DOPRAVA SILNIČNÍ– DS“. 

V kapitole f) se v oddílu 13. z textu Hlavního využití vypouští slovo „stání“ a nahrazuje se 
slovem „nádraží“, v první závorce se písmeno „b“ nahrazuje číslicí „1“ , v druhé závorce se písmeno 
„g“ nahrazuje číslicí „2“ a na konec textu se doplňuje text „parkovací plochy (index 3), zastávky na 
silnici I/11 (infex 5). 

V kapitole f) se v oddílu 13. v Přípustném využití se pod první odrážku doplňují odrážky –  
- místní pozemní komunikace a chodníky, manipulační plochy, parkoviště 
- stezky pro pěší a cyklisty 

V kapitole f) se v oddílu 13. v Přípustném využití v deváté odrážce vypouští písmeno „b“, které 
se nahrazuje číslicí „1“ a dále se vypouští slovní spojení „autobusová stání“. 

V kapitole f) se v oddílu 13. v Přípustném využití  v desáté odrážce vypouští písmeno „g“, 
které se nahrazuje číslicí „2“. 

V kapitole f) se v oddílu 13. v Přípustném využití vypouští jedenáctá odrážka s textem „v ploše 
přestavby Ds-p1 a Ds-b1 také veřejné parkoviště“. 
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V kapitole f) se v oddílu 13. v Přípustném využití za jedenáctou odrážku doplňuje odrážka 
s textem „ve vymezených plochách označených indexem „3“ také veřejná parkoviště.“. 

V kapitole f) se v oddílu 13. v Podmíněně přípustném využití vypouští odrážka s textem „v 
ploše přestavby Ds-b1 a Ds-p1 dle stanovených specifických podmínek využití (viz. kapitola c.3. 
vymezení ploch přestavby)“, která se nahrazuje odrážkou s textem „čerpací stanice pohonných hmot 
včetně služeb pro motoristy ve vymezených plochách označených indexem „4“ 

V kapitole f) se v oddílu 13. v Nepřípustném využití vypouští ze čtvrté odrážky text „a čerpací 
stanice pohonných hmot“ 

V kapitole f) se vypouští oddíl „14. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – 
KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PLOCHY / Dk  

Hlavní využití :   
 Pozemní komunikace, manipulační plochy, parkovací plochy. 
 Přípustné využití : 

- místní pozemní komunikace a chodníky, manipulační plochy, parkoviště 
- cyklostezky 
- součásti komunikace, manipulačních a parkovacích ploch a chodníků - např. náspy, 

zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň 
- stavby a zařízení související s provozem na pozemních komunikacích 
- stavby a zařízení sloužící k provozu parkovacích ploch  
- stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury 
- podzemní stavby technické infrastruktury 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- přístřešky sloužící veřejné dopravě 
- veřejná prostranství 
- v ploše Dk-p5 stavby a zařízení pro uskladnění posypového materiálu, kontejnerů a 

techniky technických služeb města 
Podmíněně přípustné využití : 

- v ploše Dk-p2 a Dk-k4 a v ploše přestavby Dk-p3 a Dk-p5 dle stanovených 
specifických podmínek využití (viz. kapitola c.2. Vymezení zastavitelných ploch a 
kapitola c.3. Vymezení ploch přestavby) 

Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
- stavby ubytovacích zařízení 
- autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot 
- stavby pro výrobu a skladování 
-  zemědělské stavby 
- nesouvisející stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - nestanovuje se“ 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 15. „PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – 
DRÁŽNÍ DOPRAVA“, který se nahrazuje textem „DOPRAVA DRÁŽNÍ – DD“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 16. „PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY /Ti“, 
který se nahrazuje textem „ENERGETIKA – TE, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – TW, ELEKTRONICKÉ 
KOMUNIKACE – TS, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – TO“. 

V kapitole f) se v oddílu 16. v Podmíněně přípustném využití se vypouští odrážka s textem „v 
ploše Ti1 dle stanovených specifických podmínek využití (viz. kapitola c.2. Vymezení zastavitelných 
ploch“, která se nahrazuje odrážkou s textem „stavby pro bydlení za podmínky, že se jedná o využití 
stávající (č.p. 586)“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 17. „PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – VÝROBNÍ 
SLUŽBY, ŘEMESLNÁ VÝROBA / VS“, který se nahrazuje textem „VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY – 
VD“. 
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V kapitole f) se vypouští název oddílu 18. „PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – 
PRŮMYSLOVÁ VÝROBA / VP“, který se nahrazuje textem „VÝROBA LEHKÁ – VL“. 

V kapitole f) se v oddílu 18. v Podmínkách prostorového uspořádání včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu vypouští třetí odrážka s textem „výšková regulace zástavby v 
zastavitelné ploše Vp4 maximálně 14,8 m a maximálně do 50 % plochy zastavěné budovami (ostatní 
max. 12 m a nejvýše 3 nadzemní podlaží); koeficient zeleně min. 0,10, tj. poměr plochy nezastavěné a 
nezpevněné k ploše součtu rozlohy lokalit Vp4 a Pz4a, koeficient zastavění, tj. poměr plochy 
zastavěné budovami k ploše součtu rozlohy lokalit Vp4 a Pz4a, bude maximálně 0,42“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 19. „PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – 
ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA / VZ“, který se nahrazuje textem „VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ - 
VZ“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 20. „PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ / Tn“, který se 
nahrazuje textem „TĚŽBA NEROSTŮ – DOBÝVÁNÍ – GD“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 21. „PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA“, který se 
nahrazuje textem „ZEMĚDĚLSKÉ – AZ“. 

V kapitole f) se z názvu oddílu 22. vypouští slovo „PLOCHY“ a na jeho konec se doplňuje 
zkratka „- MN“ 

V kapitole f) se v oddílu 22. v podmíněně přípustném využití vypouští čtvrtá odrážka s textem 
„- na pozemku p.č. 1420 - trvalý travní porost, k.ú. Vamberk, jsou přípustné zemědělské stavby a 
sklady o velikosti zastavěné plochy do 600 m2 za podmínky kladného projednání v územním řízení“ 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 23. „PLOCHY LESNÍ“, který se nahrazuje textem 
„LESNÍ – LE“. 

V kapitole f) se vypouští název oddílu 24. „PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ“, který 
se nahrazuje textem „VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ JINÉ - WT“. 

V kapitole f) se za oddíl 24. vkládají oddíly 
„25. ZELEŇ – ZAHRADY A SADY - ZZ  

Hlavní využití :   
 Plochy sídelní zeleně zahrnující především soukromé zahrady (v zastavěném území 
obvykle oplocené). 
Přípustné využití : 

- zahrady produkční 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného 

území; 
- vodní plochy a toky 
- pozemky zeleně veřejné a veřejných prostranství 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření 

apod.) 
- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely (např. oplocenky jako ochrana před 

zvěří) 
Nepřípustné využití : 

- stavby a zařízení pro bydlení 
- stavby a zařízení občanského vybavení a výroby 
- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím; 
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  

- výšková regulace zástavby – 4 m 
- intenzita využití pozemků – minimální koeficient zeleně – 0,80 

26. ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU- ZP 

Hlavní využití :   
 Zeleň udržovaná v přírodě blízkém stavu 
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Přípustné využití : 
- zeleň přírodního charakteru, meze, remízy, břehové porosty apod.; 
- vodní plochy a toky; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření 

apod.) 
Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky 
nenarušení funkce přírodní; 

- stezky pro pěší a cyklisty, stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro 
účely rekreace a cestovního ruchu, drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení 
(rozhledny, informační tabule, odpočívadla, amfiteátry, dětská hřiště apod.) za 
podmínky, že nebude narušena funkce přírodní a funkčnost prvků ÚSES; 

Nepřípustné využití : 
- nepřípustné je jiné využití, než se uvádí jako přípustné a podmíněně přípustné; 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby – nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků – nestanovuje se“. 

V kapitole f) se za oddíl Obecné podmínky prostorového uspořádání a platné pro veškeré 
stavby v území vkládá kapitola  

„f.1prvky regulačního plánu 
ÚP Vamberk se vymezuje plocha s prvky regulačního plánu, která zahrnuje lokalitu bývalého 
závodu Masna a navazující plochy (viz samostatný Výkres prvků regulačního plánu), 
konkrétně zahrnuje plochy ZDk-k27, PBbd1a, PBbd1b, PBbd1c, PBbd2, PPz1, PPz1a, 
PPz1b, PPz1c, ZBrd1a, ZBdr1b, ZBrd2s, ZBr2b, ZPz5 
 Závazné koncepční principy prostorově a hmotově dané: 

- Napojovací body technické infrastruktury na ulici Vilímkova a územní rozvojové plochy 
rodinných domů 

- Trasa veřejného prostoru páteřní komunikace s doprovodným zeleným pásem, alejí, 
chodníkem a okružní křižovatkou 

- Maximální přiblížení se trasám třech odbočných slepých komunikací zaústěných do 
okružní křižovatky včetně umístění doprovodné alejové zeleně 

- Založení křižovatky ve vrcholové partii kopce na hranici s rozvojovým územím pro 
rodinné domy 

- Trasa veřejného prostoru páteřní komunikace vedené územím rodinných domů 
- Vytvoření pěší zóny z části ulice Komenského a Kaprlov 
- Vytvoření veřejného prostranství v komunikacemi nově vymezeném trojúhelníkovém 

prostoru v návaznosti na školní hřiště s relaxační zónou a zelení 
- Vytvoření veřejného prostranství v ploše rodinných domů 
- Maximální přiblížení se umístění a měřítku navržené zástavby z hlediska objemu 

bytových objektů (případně jejich podnoží s garážemi) a formy ucelených skupin 
- Dodržení výškové hladiny bytových objektů – max. 4np (s ustoupeným 4.np) - 

základní výšková hladina dle výkresové části - v případě doporučeného využití terénu 
svahu pro realizaci polozapuštěného 1.np s využitím pro parkování se počítá s max. 
5.np (s ustoupeným 5.np – není uvedeno v grafické části); plochá střecha nebo 
pultová s mírným spádem do 5%  

- Blok A - Parcelace a uliční / stavební čára v lokalitě rodinných domů (6 m od hranice 
pozemku navazující na veřejný prostor komunikace), odstupy rodinných domů (min. 5 
m od jihozápadní hranice a 2 m od severovýchodní hranice sousedního pozemku RD) 

- Blok B - Parcelace a uliční / stavební čára v lokalitě rodinných domů (6 m od hranice 
pozemku navazující na veřejný prostor komunikace), odstupy rodinných domů (min. 5 
m od jihovýchodní hranice a 2 m od severozápadní hranice sousedního pozemku RD) 

- Blok C – Jednosměrná komunikace, šířka uličního prostoru mezi oplocením pozemků 
RD             minimálně 8 m, parcelace a uliční / stavební čára v lokalitě rodinných 
domů (7 m od hranice pozemku navazující na veřejný prostor komunikace), odstupy 
rodinných domů (min. 5 m od jihozápadní hranice a 2 m od severovýchodní hranice 
sousedního pozemku RD) 

- Rodinné domy jednopodlažní s obytným podkrovím, případně dvoupodlažní bez 
podkroví 
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- Ucelená skupina rodinných domů (uliční fronta, ulice, hnízdo apod.) bude vykazovat 
shodné základní prvky prostorového uspořádání (podlažnost, tvar střechy, orientaci 
vůči veřejnému prostoru apod. ) z důvodu architektonické sourodosti lokality; 

- Výška oplocení pozemků rodinných domů do veřejných prostranství max. 1,5 m, 
oplocení rodinných domů bude průhledné (jak do veřejného prostranství, tak mezi 
jednotlivými pozemky a na hranici s volnou krajinou 

 Další podmínky: 
- Trasování obslužných komunikací a sjezdů napojujících jednotlivé bytové domy 

včetně ploch dopravy v klidu, umístění přístřešků pro komunální a tříděný odpad a 
doplňková alejová zeleň 

- Vytvoření polosoukromých veřejných prostranství vždy pro danou skupinu domů 
s pěším propojením a volně koncipovanými sadovými úpravami, altány, dětskými hřišti 
apod. 

- Zajištění návazností a propustnosti území pro pěší v jednotlivých skupinách objektů 
realizací schodišť, ramp, opěrných zdí apod. 

- Založení zeleně na zbytkových plochách s důrazem při řešení napojení na reál 
hřbitova a vrcholové partie svahu“. 

V kapitole g) se v záhlaví tabulky v šestém sloupci vypouští slovní spojení „dotčené pozemky“ 
a nahrazuje se slovním spojením „podrobnější popis“. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku Dk-k1 v prvním sloupci před označení „Dk-k1“ předřazují 
písmena „WZ“. 

V kapitole g) se v tabulce vypouští řádek Dk-k2. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku Dk-k3 v prvním sloupci před označení „Dk-k3“ předřazují 
písmena „WZ“. 

V kapitole g) se v tabulce vypouští řádek Dk-k4 

V kapitole g) se v tabulce v řádku k5 v prvním sloupci před označení „k5“ předřazuje písmeno „V“. 

V kapitole g) se v tabulce vypouští řádek Dk-k6. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku Dk-k7 v prvním sloupci před označení „Dk-k7“ předřazují 
písmena „VZ“. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku Dk-k8 v prvním sloupci před označení „Dk-k8“ předřazují 
písmena „VZ“. 

V kapitole g) se v tabulce vypouští řádek k9. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku Dk-k10 v prvním sloupci před označení „Dk-k10“ předřazují 
písmena „VZ“. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku k11 v prvním sloupci před označení „k11“ předřazuje písmeno „V“. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku Dk-k12 v prvním sloupci před označení „Dk-k12“ předřazují 
písmena „WZ“. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku k13 v prvním sloupci před označení „k13“ předřazuje písmeno „W“. 

V kapitole g) se v tabulce za řádek k13 doplňuje řádek: 

Vk13a 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

V kapitole g) se v tabulce v řádku k14 v prvním sloupci před označení „k14“ předřazuje písmeno „W“. 
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V kapitole g) se v tabulce v řádku k15 v prvním sloupci před označení „k15“ předřazují 
písmena „WZDk-“. 

V kapitole g) se v tabulce vypouští řádek k16. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku k17 v prvním sloupci před označení „k17“ předřazuje písmeno „W“. 

V kapitole g) se v tabulce vypouští řádek k18. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku k19 v prvním sloupci před označení „k19“ předřazuje písmeno „W“. 

V kapitole g) se v tabulce vypouští řádek k20. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku k21 v prvním sloupci před označení „k21“ předřazuje písmeno „V“. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku Dk-k22 v prvním sloupci před označení „Dk-k22“ předřazují 
písmena „WZ“. 

V kapitole g) se v tabulce za řádek Dk-k22 doplňuje řádek: 

VZDk-k22a 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Peklo n. Zd.  

V kapitole g) se v tabulce v řádku k23 v prvním sloupci před označení „k23“ předřazuje písmeno „W“. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku k24 v prvním sloupci před označení „k24“ předřazuje písmeno „V“. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku k25 v prvním sloupci před označení „k25“ předřazuje písmeno „W“. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku k26 v prvním sloupci před označení „k26“ předřazuje písmeno „W“. 

V kapitole g) se v tabulce vypouštějí řádky Ds-p1, Ds-p2, Ds-p3. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku Dk-p5 v prvním sloupci před označení „Dk-p5“ předřazují 
písmena „VP“. 

V kapitole g) se v tabulce vypouští řádek Dk-p6. 

V kapitole g) se v tabulce za řádek Dk-p6 doplňuje řádek: 

WPDs-p7 
VPS DI - 
parkoviště 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

V kapitole g) se v tabulce vypouštějí řádky DS-b1, b2, b3, b5, s2, Ti1. 

V kapitole g) se v tabulce za řádek Ti1 doplňuje řádky: 

Wb6 
VPS DI - 
autobusová 
zastávka 

Město 
Vamberk 

ano 
Vamberk - 

Peklo n. Zd. - 

Wvdj1 
VPS TI -  
vodojem 

ne ano Vamberk - 

V kapitole g) se v tabulce v řádku kan A v prvním sloupci před označení „kan A“ předřazuje 
písmeno „V“. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku kan C v prvním sloupci před označení „kan C“ předřazuje 
písmeno „V“. 

V kapitole g) se v tabulce vypouští řádek kan D. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku kan E v prvním sloupci před označení „kan E“ předřazuje 
písmeno „V“. 
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V kapitole g) se v tabulce v řádku kan F v prvním sloupci před označení „kan F“ předřazuje 
písmeno „V“. 

V kapitole g) se v tabulce vypouští řádek kan G. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku plyn2 v prvním sloupci před označení „plyn2“ předřazuje 
písmeno „V“ 

V kapitole g) se v tabulce v řádku plyn3 v prvním sloupci před označení „plyn3“ předřazuje 
písmeno „V“ 

V kapitole g) se v tabulce v řádku plyn4 v prvním sloupci před označení „plyn4“ předřazuje 
písmeno „V“ 

V kapitole g) se v tabulce vypouští řádek plyn5. 

V kapitole g) se v tabulce v řádku plyn6 v prvním sloupci před označení „plyn6“ předřazuje 
písmeno „V“. 

V kapitole g) se v tabulce vypouštějí řádky tep1, tep2, R1, R2, A1. 

V kapitole g) se v tabulce za řádek A1 doplňují řádky: 

VCPZ-DS4a 
VPS DI -  
přeložka I/14 

ne ano Vamberk 

Koridor VPS je vymezen pro 
stavbu hlavní a některé ze 
staveb vedlejších 
(souvisejících) mohou 
zasahovat i mimo vymezený 
koridor 

WZDk-k27 
 

VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

VZDk-k28 
 

VPS DI - 
stezka pro pěší a 
cyklisty 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

V nadpisu kapitoly h) se vypouští text „veřejně prospěšných opatření“, který se nahrazuje 
textem „veřejných prostranství“ a dále se na konec nadpisu se vkládá text „, s uvedením v čí prospěch 
je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně 
dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona“. 

V kapitole h) se v tabulce v řádku Dk-k1 v prvním sloupci před označení „Dk-k1“ předřazují 
písmena „WZ“, v šestém sloupci se vypouštějí čísla „943/3, 1816/2, 1816/1, 943/7“ a doplňuje číslo 
„944/6“.  

V kapitole h) se v tabulce vypouští řádek Dk-k2. 

V kapitole h) se v tabulce v řádku Dk-k3 v prvním sloupci před označení „Dk-k3“ předřazují 
písmena „WZ“,.v šestém sloupci se vypouštějí čísla „1031/46, 1031/40, 1031/39, 1031/38, 1031/31, 
1031/14, 1031/13, 1031/8, 1031/1 a 1824/1“ a doplňují se čísla „1031/49, 5013, 5014, 5015, 5016, 
5017, 5018, 5019, 5020, 5021 a 5022“.  

V kapitole h) se v tabulce vypouštějí řádky Dk-k4, k5, Dk-k6, Dk-k7, Dk-k8, k9, Dk-k10, k11. 

V kapitole h) se v tabulce v řádku Dk-k12 v prvním sloupci před označení „Dk-k12“ předřazují 
písmena „WZ“.  

V kapitole h) se v tabulce v řádku k13 v prvním sloupci před označení „k13“ předřazuje 
písmeno „W“, v šestém sloupci se vypouštějí čísla „1104/3 a 1104/1“ a doplňují čísla „2505, 1100/1,               
-952“.  
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V kapitole h) se v tabulce v řádku k14 v prvním sloupci před označení „k14“ předřazuje 
písmeno „W“, v šestém sloupci se vypouštějí čísla „859/2,859/4, 859/3, 867/6, 860/35, 860/28, 857/11, 
857/10, 857/9, 857/8, 856/22, 856/21, 856/1, 860/10, 856/3, 872/1, 872/2, 861, 855/2, 857/6, 857/5, 
857/3, 1808/4, 860/14, 1815/1, 860/13, 1809/2, 1809/1, 1808/2, 1808/3“ a doplňují čísla „856/1, 
855/2“.  

V kapitole h) se v tabulce v řádku k15 v prvním sloupci před označení „k15“ předřazují 
písmena „WZDk-“, v šestém sloupci se vypouštějí čísla „702/28, 702/30, 702/3, -98/1, 679/3, 679/2, 
671/1, 702/20, 702/29, 702/16, 702/15, 702/14“ a doplňují čísla „702/29, 702/26, 702/25“.  

V kapitole h) se v tabulce vypouští řádek k16. 

V kapitole h) se v tabulce v řádku k17 v prvním sloupci před označení „k17“ předřazuje 
písmeno „W“.  

V kapitole h) se v tabulce vypouští řádek k18. 

V kapitole h) se v tabulce v řádku k19 v prvním sloupci před označení „k19“ předřazuje 
písmeno „W“,.v šestém sloupci se vypouští číslo „770/1“ a doplňuje číslo „100/2“.  

V kapitole h) se v tabulce vypouštějí řádky k20, k21. 

V kapitole h) se v tabulce v řádku Dk-k22 v prvním sloupci před označení „Dk-k22“ předřazují 
písmena „WZ“, v šestém sloupci se vypouštějí čísla „486, 507, 820, 474, 475/1, 472, 471/4, 281/1, 
321, 336/1, 379/6, 392, 379/2, 379/8, 379/3“ a doplňují čísla „320/3, 471/4“.  

V kapitole h) se v tabulce v řádku k23 v prvním sloupci před označení „k23“ předřazuje 
písmeno „W“, v šestém sloupci se vypouštějí čísla „341, 825, 826/2“ a doplňují čísla „3261, 822/2“.  

V kapitole h) se v tabulce vypouští řádek k24. 

V kapitole h) se v tabulce v řádku k25 v prvním sloupci před označení „k25“ předřazuje 
písmeno „W“, v šestém sloupci se vypouštějí čísla „675/2, 675/1“.  

V kapitole h) se v tabulce v řádku k26 v prvním sloupci před označení „k26“ předřazuje 
písmeno „W“, v šestém sloupci se vypouští číslo „851“ a doplňují čísla „3179, 680,164, 3202,698/2, 
168/3,-112/2, 702, -112/1, 112/3, 703/1, -113“.  

V kapitole h) se v tabulce vypouštějí řádky Ds-p1, Ds-p2, Ds-p3, Dk-p5, Dk-p6. 

V kapitole g) se v tabulce za řádek Dk-p6 doplňuje řádek: 

WPDs-p7 
VPS DI - 
parkoviště 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk -1246, -735, 667/3, 667/4 

V kapitole h) se v tabulce vypouštějí řádky Ds-b1, b2, b3, b5. 

V kapitole h) se v tabulce za řádek b5 doplňuje řádek: 

Wb6 
VPS DI - 
autobusová 
zastávka 

Město 
Vamberk 

ano 
Vamberk 5778, 5780 

Peklo n. Zd. 838/2, 838/3 

Wvdj1 
VPS TI -  
vodojem 

ne ano Vamberk 
1190/4, 1190/39, 1190/40,  
1190/41, -1277/1, -1277/2,             
-1277/3, -737 

V kapitole h) se v tabulce vypouštějí řádky s2, Ti1. 

V kapitole h) se v tabulce v řádku Pz1 v prvním sloupci před označení „Pz1“ předřazuje 
písmeno „P“, v šestém sloupci se vypouští číslo „41/1“ a doplňují čísla „-1524/3,  -1524/1, -1525/1, 
26/11“.  



   Změna č. 4  Územního plánu Vamberk 

 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o.  19 

     

V kapitole h) se v tabulce vypouštějí řádky Pz2, Pz3, Pz5, Ov2. 

V kapitole g) se v tabulce za řádek Ov2 doplňují řádky: 

WZDk-k27 
 

VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 

50/4, 26/2, -91, -1235, -1236, 
1756/9, -87/3, -87/4, 2415, 
26/3, 26/6, 26/1, 28/1, 28/2, -
1237, 26/4, -1525/2, - 
1524/2, 1862/7, 1862/4, 
1862/9, 954/41, 954/45, 
954/42, 954/6, 954/40, 5080, 
1812/2, 1812/4, 5001, 
5000/1, 5003,   

PPz1a 
VP – veřejná 
zeleň 

Město 
Vamberk 

ne Vamberk 1757 

PPz1b 
VP – veřejná 
zeleň 

Město 
Vamberk 

ne Vamberk 
-1235, 26/2, -1557, -1555, -
1553 

PPz1c 
VP – veřejná 
zeleň 

Město 
Vamberk 

ne Vamberk 2415 

PZPz6 
VP – veřejná 
zeleň 

Město 
Vamberk 

ne Vamberk 5006 

PPz7 
VP – veřejná 
zeleň 

Město 
Vamberk 

ne Vamberk 2505, 11001, -952, -1162 

V kapitole h) se v poznámce za tabulkou vypouští vysvětlivky „A – asanace území“ a „VPS OV 
– veřejně prospěšná stavba občanského vybavení“  

V kapitole i) se v tabulce v prvním sloupci před označení „Brd-r1“, „Brd-r2“, „Brd-r3“, „Brd-r4“, 
„Brd-r5“, „Ds-r1“ předsazuje písmeno „P“.  

V kapitole i) se v tabulce v řádku Rs-r1 v prvním sloupci za označení „Rs-r1“ vkládá označení 
„Rs-r1a“ a ve třetím sloupci se vypouští text „a vyčerpání navržené plochy Rs1“. 

V nadpisu kapitoly j) se vypouští text „je prověření změn jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování“, který se nahrazuje textem „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“. 

V kapitole j) se u plochy Brd2 vypouští text „prosinec 2010“, který se nahrazuje textem „Bude 
respektována schválená „Územní studie Vamberk – zastavitelná plocha Brd2 (dle ÚP), Vamberk“. 

V kapitole j) se vypouští text  
„Bbd1  - podmínky pro pořízení studie : - bude prověřena nejvhodnější parcelace pozemků 

včetně pozemků pro veřejnou infrastrukturu 
 - bude řešen systém dopravní infrastruktury a 

dopravních vazeb včetně parkovacích a 
odstavných stání 

 - bude prověřeno umístění souvisejícího veřejného 
prostranství a rozmístění zástavby 

 - řešení zástavby pro bydlení bude prověřeno z 
hlediska možného ohrožení hlukem ze silniční 
dopravy 

 - bude řešen vhodný způsob oddělení zástavby od 
navazující stabilizované plochy výroby a vhodný 
způsob přechodu zástavby směrem do krajiny 

 - lhůta pro pořízení studie : prosinec 2022 
   Bsm1, Pz4, Pz4a, Vp4  - lhůta pro pořízení studie : prosinec 2012“. 

V kapitole j) se u plochy Bsm4 před označení Bsm4 předřazuje text „US1 – „ a za označení 
„Bsm4“ doplňuje text v závorce „(plochy ZDk-k27, PBbd1a, PBbd1b, PBbd1c, PBbd2, PPz1, PPz1a, 
PPz1b, PPz1c, ZBrd1a, ZBdr1b, ZBrd2s, ZBr2b, ZPz5)“. 
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V kapitole j) se u plochy Bsm4 v odrážce „-lhůta pro pořízení územní studie“ vypouští text 
„prosinec 2022“, který se nahrazuje textem „Bude respektována schválená „ÚZEMNÍ STUDIE 
LOKALITY BÝVALÉHO ZÁVODU MASNY, TVOŘENÁ PLOCHAMI Bbd2, Bsm4, Pz1, Brd1, ČÁSTÍ 
REZERVY Brd-r1 A OKOLNÍMI PLOCHAMI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A 
STABILIZOVANÝMI PLOCHAMI Z ÚP VAMBERK““ 

Na konec kapitoly j) se doplňuje text  
„US2 - ZBrd10, ZBdr10a (vymezená část)  - podmínky pro pořízení studie : - budou 

řešeny dopravní vazby zajišťující návaznost na 
stávající komunikační systém a prostupnost území 
pro pěší, ve vazbě na již zastavěné plochy 
(prostup do ulice Kollárova a 17. listopadu), 
v rámci plochy budou vymezeny plochy veřejných 
prostranství za účelem vzniku plnohodnotného 
obytného celku  

- lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti se 
stanovuje na 6 let od nabytí účinnosti Změny č. 4 
ÚP Vamberk. 

PBsm5  - podmínky pro pořízení studie : - bude řešeno hmotové rozvržení zástavby za 
účelem jejího přirozeného zapojení do okolního 
prostředí, budou řešeny dopravní vazby zajišťující 
návaznost na stávající komunikační systém a 
prostupnost území pro pěší, ve vazbě na již 
zastavěné plochy  

- lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti se 
stanovuje na 6 let od nabytí účinnosti Změny č. 4 
ÚP Vamberk.“ 

 

Za kapitolu j) se doplňuje nová kapitola s textem 
„k) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

 Taková opatření nejsou ÚP stanovena.“.  

Označení poslední kapitoly se mění na „l“.  
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Odůvodnění Změny č. 4 Územního plánu Vamberk - textová část 

Textová část Územního plánu Vamberk s vyznačením změn je Přílohou Odůvodnění Změny č. 4. 

 

Změna č. 4 Územního plánu Vamberk a Odůvodnění Změny č. 4 pracují s následujícími pojmy: 

zastavěné území je území vymezené územním plánem (postupem podle stavebního zákona §58); 

zastavitelná plocha je plocha vymezená k zastavění v územním plánu; 

plocha přestavby je plocha části zastavěného území určeného k přestavbě; 

nezastavěné území je tvořeno pozemky, které nejsou zahrnuty územním plánem do zastavěného území nebo zastavitelných 
ploch; 

plocha je část území tvořená pozemkem či jeho částí nebo souborem pozemků vymezená územním plánem s ohledem na 
stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam; 

koridor je plocha pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy, způsobem vymezení má 
zpravidla vlastnosti zastavitelné plochy; 

rozvojová plocha (lokalita) - souhrnné označení zastavitelných ploch a ploch přestavby jako podmnožiny ploch změn, kdy je 
územním plánem měněno funkční využití; 

veřejná infrastruktura - jedná se o pozemky, stavby a zařízení 1. dopravní infrastruktury, 2. technické infrastruktury, 3. 
občanského vybavení - zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální a zdravotní služby a péči o rodinu, kulturu, veřejnou správu a 
ochranu obyvatelstva), 4. veřejných prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu, 5. stavby ke snižování ohrožení 
živelními nebo jinými pohromami; 

veřejně prospěšná stavba je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu 
vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (zde územním plánem); 

veřejně prospěšné opatření je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji nebo ochraně 
přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci; 

asanace - ozdravění území; 

hlavní využití charakterizuje funkční využití stanovené tímto územním plánem;  

přípustné využití je výčtem staveb a zařízení, které lze v ploše umístit a vymezit jim pozemky, zařízení, změn staveb a výčtem 
způsobů, kterými mohou být pozemky a plochy využity; 

podmíněně přípustné využití stanoví výčet staveb a zařízení, které lze v dané ploše umístit na základě splnění stanovených 
podmínek, a výčet změn využití, které lze uskutečnit na základě splnění stanovených podmínek; 

nepřípustné využití může kromě vymezení nepřípustného využití označit specifické činnosti, stavby a způsoby využití, které 
nelze v dané ploše uplatnit;  

regulativy - stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, resp. přípustné, podmíněně přípustné a 
nepřípustné využití a podrobnější podmínky prostorového uspořádání;  

podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu mohou kromě prostorových stanovit i kapacitní limity, které 
nesmějí být překročeny; 

funkční plochy - významově adekvátní kratší termín pro „plochy s rozdílným způsobem využití“;  

stabilizované území je území, v němž je stávající stav využití převzat beze změny do návrhu územního plánu;  

pozemek pro umístění RD může zahrnovat též navazující pozemek (např. zahrady) vymezený v KN, který s pozemkem pro 
RD tvoří logický uzavřený celek (např. pod společným oplocením); 

společné jednání - projednání návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona; 

veřejné projednání, řízení o ÚP - projednání návrhu ÚP dle § 52 stavebního zákona; 

 

Užívané zkratky ploch s rozdílným způsobem využití (funkčních ploch): 

AOPK  - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
B+R  - parkoviště pro osobní automobily s odstavnými zařízeními pro jízdní kola typu Bike and Ride 
BD - bytový dům 
BJ - bytová jednotka 
BP - bezpečnostní pásmo 
BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
CO  - civilní ochrana  

ČGS - Česká geologická služba 

ČD - České dráhy 
ČEZ - České energetické závody, a.s. 

ČOV - čistírna odpadních vod 
č.o. - část obce 
č.p. - číslo popisné 
ČR                          - Česká republika 

ČS - čerpací stanice 

ČSN - česká státní norma 

ČSÚ - Český statistický úřad 
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DN  - dimenze potrubí 
DO  - dotčený orgán 

DÚR - dokumentace k územnímu řízení 
EO - ekvivalentní obyvatel 
EVL - evropsky významná lokalita 
HZS - hasičský záchranný sbor 
IZS - integrovaný záchranný systém 
KHS, KVS - Krajská hygienická stanice, Krajská veterinární správa 
KN - katastr nemovitostí 

KoPÚ - komplexní pozemkové úpravy 
KrÚ - Krajský úřad  
k.ú. - katastrální území 
LBC, RBC, NRBC - lokální, regionální, nadregionální biocentrum 
LBK, RBK, NRBK - lokální, regionální, nadregionální biokoridor 
MK - místní komunikace 
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPZ - městská památková zóna 

MÚ - městský úřad 
(N)KP - (národní) kulturní památka 
NN, VN, ZVN - nízké, vysoké, zvláště vysoké napětí 
OP - ochranné pásmo 
ORP - obec s rozšířenou působností 
P+R                        - parkoviště pro osobní automobily typu Park and Ride 
PD - projektová dokumentace 
PRVK - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
PSZ - plán společných zařízení 
PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa 

PÚR - Politika územního rozvoje ČR ve znění jejích aktualizací 
PZ                           - průmyslová zóna 
RD - rodinný dům 
ř.ú. - řešené území 
STL, (V)VTL - středotlaký, (velmi)vysokotlaký (plynovod) 
TI - technická infrastruktura 
TKO - tuhý komunální odpad 
TS - transformační stanice 

ÚAN - území s archeologickými nálezy 

ÚAP - územně-analytické podklady 

ÚP - územní plán 
ÚPD - územně plánovací dokumentace 
ÚR - územní rozhodnutí 

ÚS - územní studie 

ÚSK - územní studie krajiny 

ÚSES - územní systém ekologické stability 
VAK - vodovody a kanalizace 
VDJ - vodojem 
VKP - významný krajinný prvek 
VPO - veřejně prospěšné opatření 
VPS - veřejně prospěšná stavba 

ZCHÚ - zvláště chráněné území 
ZPF - zemědělský půdní fond 

ZÚR - Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
ZSJ - základní sídelní jednotka  

ŽP - životní prostředí 

Seznam používaných indexů ploch s rozdílným způsobem využití (funkčních ploch) 

BI - Bydleni Individuální 
BH - Bydlení hromadné  
RI - Rekreace individuální 
RZ - Rekreace - zahrádkové osady  
OV - Občanské vybaveni veřejné 
OK - Občanské vybaveni komerční 
OS - Občanské vybavení - sport  
OH - Občanské vybavení - hřbitovy 
PP - Vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch 
PZ - Vybraná veřejné prostranství s převahou zeleně  
SV - Smíšené obytné venkovské 
SM - Smíšené obytné městské 
DS - Doprava silniční  
DD - Doprava drážní 
TW - Vodní hospodářství  
TE - Energetika 
TS - Spoje, elektronické komunikace  
TO - Nakládaní s odpady  
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VL - Výroba lehká 
VD - Výroba drobná a služby  
VZ - Výroba zemědělská a lesnická  
WT - Vodní plochy a loky 
AZ - Zemědělské  
LE - Lesní  
NP - Přírodní 
MN - Smíšené nezastaveného území 
GD - Těžby nerostů - dobývání  
ZZ – Zeleň – zahrady a sady 
ZP – Zeleň přírodního charakteru 

  

A) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, RESP. 
VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

A1)  Postup při pořízení změny územního plánu   

Na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění (dále jen vyhláška), byla pořizovatelem - Městským úřadem 
Vamberk - vypracována Zpráva o uplatňování Územního plánu Vamberk za období 09/2016 - 
07/2020, jejíž součástí je zadání Změny č. 4 ÚP Vamberk.  

Smlouva o spolupráci při pořizování a zajištění kvalifikačních požadavků v souladu s § 2 a § 6 
zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) při pořízení Změny č. 4 
ÚP Vamberk byla uzavřena se společností REGIO, projektový ateliér s.r.o., disponující osvědčením 
zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č. 800035650 (usnesení rady města č. 40 ze dne 
1. 4. 2020). Určeným zastupitelem byl ustanoven Mgr. Jan Rejzl, starosta města (usnesení z 9. 
veřejného zasedání zastupitelstva města dne 11. 3. 2020 - body 5 a 6). Pořízení Změny č. 4 bylo 
schváleno zastupitelstvem města Vamberk usnesením z 9. veřejného zasedání zastupitelstva města 
dne 11. 3. 2020 - bod 6.  

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Vamberk byl jednotlivě zaslán příslušným 
dotčeným orgánům, sousedním obcím, Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a oprávněným 
investorům. K veřejnému nahlédnutí byl vystaven na Městském úřadu ve Vamberku a na internetové 
adrese města Vamberk od 14. 7. 2020 do 12. 8. 2020. Do 15 dnů ode dne doručení mohl každý 
uplatnit připomínky, do 30 dnů po obdržení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Vamberk 
mohly dotčené orgány uplatnit u pořizovatele své požadavky, ve stejné lhůtě byly sousední obce 
oprávněny uplatnit své podněty. Uplatněné požadavky a podněty pořizovatel s určeným zastupitelem 
vyhodnotil a dle tohoto vyhodnocení upravil návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Vamberk za 
období 09/2016 - 07/2020.  

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vamberk upravená na základě výsledků projednání 
byla schválena usnesením zastupitelstva města Vamberk (usnesení z 11. veřejného zasedání 
zastupitelstva města dne 9. 9. 2020 - bod 4). Zároveň bylo rozhodnuto o pořízení Změny č. 4, která 
může obsahovat prvky regulačního plánu, o prověření požadavků č. 1, 3 - 7, 12 - 15, 19, 20, 22, 23, 
25, 28 - 36 obsažených v tabulce  kap. E1) Zprávy o uplatňování ÚP Vamberk ve Změně č. 4 ÚP 
Vamberk a o nezařazení požadavků č. 2a, 2b, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 24, 26a, 26b, 27 
obsažených v tabulce v kap. E1) Zprávy o uplatňování ÚP Vamberk do řešení Změny č. 4 ÚP 
Vamberk. 

Ke Zprávě o uplatňování ÚP Vamberk vydal KrÚ. Královéhradeckého kraje jako orgán 
příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů stanovisko dne 30. 7. 2020 pod  č.j. KUKHK - 22995/ZP/2020: „Návrh 
Zprávy o uplatňování územního plánu Vamberk nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými 
záměry významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o 
stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit) nebo na vyhlášené ptačí oblasti ve 
smyslu zákona, neboť tyto se v řešeném území nevyskytují.“ 
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Dále ke Zprávě o uplatňování ÚP Vamberk vydal KrÚ Královéhradeckého kraje jako dotčený 
orgán podle ust. § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů dne 11. 8.2020 pod č.j. KUKHK-23199/ZP/2020 stanovisko: návrh změny č. 4 
územního plánu Vamberk není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona 
EIA. Krajským úřadem nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. 

Změnu č. 4 nebylo nutné posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, resp. na udržitelný 
rozvoj území. 

 

Návrh Změny č. 4 Územního plánu Vamberk je zpracován v souladu s § 55b odst. 1 
stavebního zákona v platném znění, v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, a v souladu se zadáním.   

 

A2)  Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních  předpisů 

S účinností od 1. ledna 2018, došlo k novelizaci vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, kterou byl mimo jiné nově stanoven obsah a struktura územního plánu. S ohledem na 
uvedené skutečnosti došlo k úpravě formálního obsahu územního plánu podle přechodného 
ustanovení Čl. II vyhlášky č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, tedy obsahu a zároveň struktury textové části. 

Na základě prověření souladu platného ÚP Vamberk s požadavky novelizované vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, došlo k následujícím úpravám ÚP: 

- byly upraveny názvy kapitol územního plánu c), c.1, d), e), f), h) a j). Nedochází tím ke změně 
věcného řešení ÚP;  

- do kapitol c), c.1 byl doplněn termín „urbanistická kompozice“. Nejedná se o věcnou změnu řešení 
ÚP, neboť urbanistická kompozice je obsažena v řešení platného ÚP, a to jak v textové, tak 
grafické části;  

- do kap. c.1 byl doplněn výčet ploch s rozdílným způsobem využití, který je podrobně uveden 
v kap. 6 ÚP, nejedná se o věcnou změnu řešení ÚP; 

 

 

B) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

B1)  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje 

Politika územního rozvoje České republiky (dále též „PÚR ČR“) byla schválena vládou České 
republiky jako PÚR ČR 2008, a to usnesením ze dne 20. 7. 2009 č. 929. PÚR ČR byla následně 
aktualizována usnesením ze dne 15. 4. 2015 č. 276. Dne 2. 9. 2019 byly schváleny Aktualizace č. 2, 3 
a 5 Politiky územního rozvoje ČR. PÚR ČR stanovuje obecné republikové priority územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území, cílem priorit je rozvoj území za vyváženého vztahu podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. 
Z tohoto dokumentu nejsou na území města Vamberka kladeny speciální požadavky vyplývající 
z navržených koridorů či ploch dopravy a technické infrastruktury. Území města Vamberka není 
součástí ani rozvojových oblastí a os, ani specifických oblastí vymezených v PÚR ČR. Ve Zprávě o 
uplatňování ÚP Vamberk za období 08/2016 - 07/2020 schválené dne 9. 9. 2020 bylo konstatováno, 
že ÚP Vamberk byl projednán a schválen v souladu s PÚR ČR ve znění jejích platných aktualizací.  
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Z obecně formulovaných Republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území z PÚR ČR vyplývá: 

(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 - řešením Změny č. 4 není dotčena ochrana přírodních hodnot - 
niv toků, lesních komplexů apod. Chráněny jsou kulturní památky a památky místního významu, 
historicky založená urbanistická struktura a jiné kulturně - civilizační hodnoty. Za účelem ochrany 
krajinného rázu  byla do ÚP doplněna definice „typického charakteru venkovské zástavby“ zástavby 
jako významné hodnoty. Pro některé zastavitelné plochy byly v souvislosti s tím doplněny podmínky 
ochrany krajinného rázu za účelem ochrany hodnotných celků venkovské zástavby, která tvoří 
s okolním krajinným prostředím harmonický celek; 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny - řešením 
Změny č. 4 je zajištěn soulad jejího řešení s obecnými zásadami ochrany zemědělského půdního 
fondu dle ustanovení § 4 zákona ZPF, tato změna ÚP reaguje na schválené KoPÚ, kdy její řešení 
připouští realizaci PSZ; 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k 
segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací 
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně - není 
uplatněno; 

  (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. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat 
také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje 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 - řešení Změny č. 4 
zohledňuje požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a sleduje naplnění koncepčních principů 
rozvoje města Vamberka, zejména pak v oblasti bydlení a rozvoje veřejné vybavenosti;  

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné 
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek - řešení Změny č. 4 mimo jiné reaguje 
na požadavky vzešlé z komplexního zhodnocení rozvoje území „aglomerace“ PZ Solnice - Kvasiny 
v rámci schválené územní studie;  

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových 
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích - není uplatněno; 

 (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost - Změna 
č. 4 vytváří předpoklady pro rozvoj města v rámci vazeb na okolní území - návrh doplnění cyklotras a 
stezek pro pěší a cyklisty ve vazbě na sousední městys Doudleby nad Orlicí a obec Lupenice, řeší 
požadavky vzešlé z komplexního zhodnocení rozvoje území „aglomerace“ PZ Solnice - Kvasiny“ 
v rámci schválené územní studie; 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území - předmětem řešení Změny č. 4 je mimo jiné řešení lokality 
brownfields ve vazbě na centrum Vamberka (lokalita bývalého závodu Masny); 
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 (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 - plochy pro takové záměry nejsou Změnou č. 4 
vymezovány, řešením Změny č. 4 nejsou dotčeny prvky ÚSES, chráněná území. Za účelem ochrany 
krajinného rázu jsou některým plochám stanoveny podrobnější podmínky prostorového uspořádání 
apod.; 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně 
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny - požadavek je zajištěn stanovením koncepce rozvoje krajiny, stanovením 
podmínek využití ploch nezastavěného území, případně vytvořením podmínek pro funkční systém 
ÚSES v řešení ÚP Vamberk, beze změny v řešení Změny č. 4;  

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné 
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v 
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána 
lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného 
území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a 
dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny - není uplatněno; 

  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) - Změnou č. 4 je 
mimo jiné řešen návrh doplnění cyklotras a stezek pro pěší a cyklisty; 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a 
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to 
z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.  Zmírňovat vystavení městských oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů 
městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však 
vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení 
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných 
technických opatření na eliminaci těchto účinků) - prostupnost krajiny je v ř. ú. na dostatečné úrovni 
zabezpečena polními cestami v souladu s KoPÚ, řešeno Změnou č. 4; 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, 
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou 
veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti 
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s 
ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. 
železniční, cyklistickou) - Změnou č. 4 jsou mimo jiné řešeny podmínky pro zkvalitnění dopravy v, 
resp. ke koordinaci jednotlivých druhů dopravy (řešeno doplnění cyklostezek a cyklotras, parkoviště 
P+R ve vazbě na vlakové nádraží); 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci 
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou 
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů - 
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rozvoj obytné zástavby je směřován ve směru k centru města, mimo frekventované silnice či výrobní 
areály; 

(25) Vytvářet podmínky pro 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. 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 -  řešení koncepce krajiny dle platného ÚP umožňuje realizaci 
protipovodňových a protierozních opatření; 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod 
– Změnou č. 1 došlo ke zrušení dvou zastavitelných ploch, které se nacházeli v záplavovém území – 
plochy Ti1 a Rs1. Do záplavového území nejsou nově změnou č. 4 navrhovány zastavitelné plochy 
kromě zcela okrajového dotčení záplavou Q100 plochy ZBsv14a. V záplavovém území je pak vymezena 
plocha pro místní komunikaci a cyklostezku, jedná se o liniovou stavbu veřejné dopravní infrastruktury, 
jejíž vymezení v záplavovém území je odůvodněno vazbou na stávající dopravní vztahy v území; 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro 
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, 
aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních 
obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami - řešení 
Změny č. 4 mimo jiné reaguje na požadavky vzešlé z komplexního zhodnocení rozvoje území 
„aglomerace“ PZ Solnice - Kvasiny v rámci schválené územní studie (řešeno doplnění cyklostezek a 
cyklotras, parkoviště P+R ve vazbě na vlakové nádraží, navržen koridor dopravy pro přeložku silnice 
I/14); 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat 
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve 
spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností - Změna č. 4 vytváří podmínky pro komplexní 
rozvoj města Vamberka za současného zohlednění vazeb na okolní obce a vazeb v rámci„aglomeraci“ 
PZ Solnice - Kvasiny; 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to 
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo 
městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, 
občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat 
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro 
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, 
kde je to vhodné - území „aglomerace“ PZ Solnice - Kvasiny v rámci schválené územní studie (řešeno 
doplnění cyklostezek a cyklotras, parkoviště P+R ve vazbě na vlakové nádraží, navržen koridor 
dopravy pro přeložku silnice I/14); 

 (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i 
v budoucnosti - je územním plánem splněno - řešeno v platném ÚP Vamberk, doplněno řešením Změny 
č. 4; 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních 
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi - ÚP 
rámcově umožňuje; 

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve 
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé 
prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby - není uplatněno. 

Pozn.: Zpracovatel podrobně přezkoumal řešení ÚP jednotlivě ke všem prioritám územního 
plánování uvedeným v PÚR. S ohledem na skutečnost, že míra uplatnění každé priority závisí 
zejména na charakteru konkrétního území a na tom, jaký vztah územních podmínek byl zjištěn 
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například v doplňujících průzkumech a rozborech, či v rozboru udržitelného rozvoje území, je ve 
vyhodnocení priorit reagováno adekvátně k této skutečnosti. Pro lepší orientaci konkrétního 
pracovníka KrÚ, který bude dokumentaci posuzovat, byl doplněn prostý výčet všech priorit v PÚR 
uvedených. Je nutno předem upozornit, že pokud je v reakci na konkrétní prioritu uvedeno „není 
uplatněno“, neznamená to, že se projektant vyhodnocením priority nezabýval, ale že  došel k závěru, 
že se uvedená priorita řešení ÚP a jeho změny netýká s ohledem na polohu obce v jejím krajinném 
prostředí či v systému osídlení, na stávající stav využití území či potřeby jejího dalšího rozvoje a 
konkrétní nároky kladené na řešení ÚP. 

 Změna č. 4 je zpracována v souladu s PÚR ČR.  
 

B 2)  Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

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

Dne 9. 9. 2020 byla schválena Zpráva o uplatňování ÚP Vamberk za období 08/2016 - 
07/2020. V rámci ní byl prověřen soulad ÚP Vamberk s následně vydanými aktualizacemi ZÚR a bylo 
konstatováno, že ÚP Vamberk je řešen v souladu s požadavky obsaženými v ZÚR ve znění Aktualizace 
č. 1, 2 a 4. Na obsah řešení Změny č. 4 ÚP Vamberk nebyly z těchto dokumentů kladeny žádné 
konkrétní požadavky na vymezení plocha koridorů, prvků ÚSES, VPS apod. 

Změnou č. 4 není měněna koncepce rozvoje města v jednotlivých oblastech (urbanistické 
řešení, krajina, technická a dopravní infrastruktura apod.), Změna č. 4 obsahuje návrhy vyplývající 
z potřeb rozvoje města, z revize aktuálního stavu a využití území a konkrétních uplatněných požadavků 
na změny v území, které nemají významný dopad na koncepce rozvoje města, pouze ji vhodně doplňují. 
Změna č. 4 je řešena v souladu s obecnými požadavky vyplývajícími ze ZÚR: 

1. tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, vč. lokalizace 
progresivních ekonomických odvětví v technologicky náročných výrobních oborech založených na 
inovacích, výzkumu a vývoji, podnikatelských inkubátorů, inovačních center a vědecko-
technologických parků, zejména v území vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os - 
podmínky pro rozvoj ekonomického potenciálu byly řešeny ÚP Vamberk, doplněno řešením Změny 
č. 4; 

2. tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu 
podporujícího ekonomickou prosperitu kraje - v řešení Změny č. 4 bez významnější změny; 

3a. tvorba územních podmínek pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční 
dopravy na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území, 
zejména návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic, 
návrhem obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území anebo návrhem dalších vhodných 
stavebně technických, provozních či organizačních opatření“ - rozvoj obytné zástavby dle Změny č. 4 
je směřován ve směru k centru města, mimo frekventované silnice či výrobní areály; 

3b. tvorba územních podmínek pro rozvoj a zvýšení atraktivity veřejné dopravy osob a 
environmentálně šetrných způsobů dopravy (zejména železniční, pěší a cyklistická doprava) a pro 
jejich vzájemnou provázanost, zejména utvářením podmínek pro zajištění přepravních vazeb jízdní 
kolo / automobil - autobus / trolejbus - vlak a vybavováním přestupních uzlů a přestupních míst 
kapacitně odpovídajícími veřejnými parkovišti pro osobní automobily typu Park and Ride (P+R) a 
odstavnými zařízeními pro jízdní kola typu Bike and Ride (B+R) - je předmětem řešení Změny č. 4 ÚP 
Vamberk ve vztahu k plánovanému rozvoji průmyslové zóny, podrobně (viz kap. E); 

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

3d. tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti krajského města Hradec 
Králové ze všech částí Královéhradeckého kraje, při zvýšeném důrazu na dostupnost veřejnou 
dopravou osob - stabilizovaný obchvat města Vamberka je Změnou č. 4 respektován, Změnou č. 4 je 
vymezeno parkoviště ve vazbě na vlakové nádraží (´jsou zajištěny podmínky pro koordinaci různých 
druhů dopravy);  
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3e. tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti okrajových částí 
Královéhradeckého kraje, zejména Broumovska, Krkonoš a Orlických hor, s důrazem na zohlednění 
přírodních a krajinných hodnot těchto území, včetně ochranného statutu těchto území - není 
uplatněno; 

3f. „vytváření územních podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní cesty mezi 
obcemi a jejich spádovými centry osídlení jakož i pro rekreační cyklistiku mezi významnými 
atraktivitami cestovního ruchu, přitom využívat pro vedení cyklotras přednostně přirozené krajinné 
osy“ - Změnou č. 4 řešeno konkrétním návrhem cyklostezky ve směru na Lupenici a PZ Solnice - 
Kvasiny a stezky pro pěší a cyklisty ve vazbě na městys Doudleby nad Orlicí; 

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

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

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

5a. vytváření územních podmínek pro připojení obyvatel na veřejnou kanalizaci a pro 
nezbytné rozšíření stávajících anebo výstavbu nových čističek odpadních vod nebo jejich intenzifikaci 
a modernizaci, zejména v obcích ORP Broumov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice a Jičín, vytváření 
územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury v oblasti zásobování vodou zejména na území 
ORP Jičín, Hradec Králové a Nový Bydžov - návrh ÚP Vamberk vytváří předpoklady pro rozšíření 
vodovodní sítě a kanalizační sítě v rámci stanovené koncepce technické infrastruktury, beze změny; 

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

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

5d. respektování a další rozvoj specifických a jedinečných znaků sídelní struktury každé obce 
a zachování vzájemného prostorového oddělení jednotlivých sídel územím volné krajiny - v ÚP 
Vamberk jsou podmínky pro rozvoj zástavby řešeny ve vztahu k charakteru jednotlivých sídel v území. 
Změnou č. 4 jsou doplněny podmínky pro rozvoj jak kompaktních sídel (s důrazem na plošný rozvoj 
vlastního Vamberka), tak rozvolněné zástavby; 

6. navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové sociální 
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, zejména předcházet vzniku obytných 
území prostorově a provozně izolovaných od stabilizovaných obytných území a předcházet vzniku 
rozsáhlých obytných území bez zajištění jejich odpovídající veřejné prostupnosti - Změna č. 4 vytváří 
optimální podmínky pro rozvoj obytné zástavby ve vazbě na centrum města, čímž dojde k jeho 
oživení. Plochy pro obytné zóny jsou doplněny odpovídajícími plochami dopravní infrastruktury a 
plochami veřejných prostranství a veřejné zeleně; 

6a. vytváření územních podmínek pro zvýšení kvality a dostupnosti veřejného občanského 
vybavení, zejména školství, zdravotnictví a sociální péče s ohledem na demografické trendy v počtu a 
věkové struktuře obyvatel a s ohledem na adekvátní i budoucí potřeby obyvatel za účelem zvýšení 
kvality života obyvatel kraje - v ÚP Vamberk jsou vedle ploch pro bydlení a výrobu vymezeny plochy 
pro rozvoj občanského vybavení; 
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7. vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, 
sociálních a kulturních služeb, sportovních a volnočasových zařízení) – Změnou č. 4 jsou doplňovány 
ploch\ pro občanské vybavení veřejného charakteru. Občanské vybavení ve Vamberku je užíváno 
obyvateli venkovských částí města; 

8. ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství 
- v ÚP Vamberk jsou vytvořeny předpoklady vymezením příslušných ploch zemědělských, lesních a 
ploch smíšených nezastavěného území. Změna č. 4 ÚP Vamberk řeší soulad ÚPD města se 
schválenými KoPÚ; 

8a. vytváření územních podmínek pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný 
rozvoj území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území a podmíněnosti rozvoje 
území realizací veřejné infrastruktury pro zajištění obsluhy území - Změnou č. 4 řešeno stanovením 
podrobnějších podmínek využití větších zastavitelných ploch včetně prvků regulačního plánu; 

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

8c. vytváření územních podmínek pro konkurenceschopnost a vyvážený rozvoj venkovských 
území a oblastí, při přednostním využití hospodářského a rekreačního potenciálu krajiny včetně 
cestovního ruchu - není uplatněno;   

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

9. vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení optimální 
dopravní obslužnosti území kraje s cílem zajištění dostupnosti pracovních příležitostí a občanského 
vybavení včetně rekreace pro všechny obyvatele kraje - Změnou č. 4 je navržen koridor pro realizace 
přeložku silnice I/14 ve vazbě na rozvoj PZ Solnice - Kvasiny. Dále jsou vytvořeny podmínky pro 
realizaci cyklotras a cyklostezek ve vazbě na území sousedních obcí; 

10. přednostní nové využití nevyužívaných nebo nedostatečně či nevhodně využívaných 
výrobních, skladových a dalších ploch areálů, území opuštěných armádou a ploch vyžadujících 
asanaci a rekultivaci (brownfields) před plošným rozvojem zástavby mimo zastavěné území, zejména 
pak na úkor kvalitních zemědělských půd a ploch lesa - předmětem řešení Změny č. 4 je mimo jiné 
řešení lokality brownfields ve vazbě na centrum Vamberka (lokalita bývalého závodu Masny); 

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

10b. předcházení střetu vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného 
plošného a prostorového uspořádání území, zejména ochrana obytných a rekreačních území před 
negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a z dopravy - rozvoj obytné zástavby je 
směřován ve směru k centru města, mimo frekventované silnice či výrobní areály; 

10c. vymezování zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury s důsledným vyhodnocením problematiky ochrany veřejného zdraví, zejména s ohledem 
na účinky, které bude možné předpokládat jako důsledek provozu vyplývajícího ze stanovených 
podmínek pro využití těchto ploch a koridorů (přípustné/nepřípustné funkční využití) - rozvoj obytné 
zástavby je směřován ve směru k centru města, mimo frekventované silnice či výrobní areály; 

10d. upřednostnění rozvoje výroby a skladování v prolukách a rozvojových rezervách uvnitř 
stávajících průmyslových zón a v bezprostřední vazbě na ně, před intenzivním rozvojem výrobních 
aktivit ve vizuálně exponovaných a přírodně citlivých polohách mimo zastavěné území a ve volné 
krajině – pro rozvoj podnikatelských aktivit a služeb je Změnou č. 4 vymezena zastavitelná plocha 
využívající bývalého dobývacího prostoru cihelny; 

11. územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadů jako surovin - není 
uplatněno; 
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12. vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní 
turistické a rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje - není 
uplatněno; 

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 - je v ÚP Vamberk 
splněno vytvořením podmínek pro nepobytové rekreační využití krajiny (respektování stávající cestní 
sítě, podmínky pro doplňování stezek pro pěší a cyklisty a cyklotras apod.); 

12b. vytváření územních podmínek pro každodenní rekreaci obyvatel obcí v docházkové 
vzdálenosti z míst bydliště, zejména utvářením spojitého systému veřejných prostranství sídel s 
přímou prostorovou a provozní vazbou na navazující volnou krajinu, především na cestní síť v krajině, 
zajištěním prostupnosti volné krajiny pro pěší a cyklistický pohyb a vymezováním souvislých ploch 
veřejně přístupné zeleně v sídlech a v bezprostřední vazbě na ně - v rámci rozsáhlejších rozvojových 
ploch obytné zástavby ve vazbě na centrum města je počítáno s odpovídajícím doplněním ploch 
veřejných prostranství a veřejné zeleně; 

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

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

13. tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního 
ruchu využívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky významných území kraje - není 
uplatněno; 

14. vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich využití v záplavových 
územích jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech především v oblastech 
s významným povodňovým rizikem, kde je vysoké nebo střední povodňové ohrožení -  – Změnou č. 1 
došlo ke zrušení dvou zastavitelných ploch, které se nacházeli v záplavovém území – plochy Ti1 a Rs1. 
Do záplavového území nejsou nově změnou č. 4 navrhovány zastavitelné plochy kromě zcela 
okrajového dotčení záplavou Q100 plochy ZBsv14a. V záplavovém území je pak vymezena plocha pro 
místní komunikaci a cyklostezku, jedná se o liniovou stavbu veřejné dopravní infrastruktury, jejíž 
vymezení v záplavovém území je odůvodněno vazbou na stávající dopravní vztahy v území; 

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

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, pro zajišťování územní 
ochrany ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi, pro zajištění 
přirozené retence srážkových vod i pro zajištění retence povrchových vod v území pro případná 
období sucha, pro protierozní opatření a pro území určená k rozlivům povodní - ÚP Vamberk 
umožňuje realizaci protipovodňových a protierozních opatření. Změna č. 4 uvádí do souladu ÚP se 
schválenými KoPÚ, realizace výše uvedených opatření je v UP Vamberk umožněna; 

16. podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových vod 
v území, zachycování regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová opatření) včetně 
revitalizací říčních systémů a přírodě blízkých protipovodňových opatření - ÚP Vamberk umožňuje 
realizaci protipovodňových a protierozních opatření. Změna č. 4 uvádí do souladu ÚP se schválenými 
KoPÚ, realizace výše uvedených opatření je v UP Vamberk umožněna; 

17. péče o zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) a pozemky určené pro funkci lesa jako 
jednu z hlavních složek životního prostředí - v ÚP Vamberk jsou vytvořeny předpoklady vymezením 
příslušných ploch lesních a stanovených podmínek využití. Změna č. 4 ÚP Vamberk řeší soulad ÚPD 
města se schválenými KoPÚ, je respektována organizace zemědělsky obhospodařovaných ploch a 
lesních pozemků; 
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17a. minimalizace odnětí PUPFL a minimalizace omezení hospodaření na PUPFL při 
plánování liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, zejména v územích s nízkou lesnatostí 
- navržený koridor dopravy (přeložka silnice I/14) do PUPFL nezasahuje; 

17b. vytváření územních podmínek pro zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků s 
rozvinutou přirozenou sukcesí, optimálně v souvislosti s vymezením ÚSES, zejména pak v oblastech s 
nízkou lesnatostí - v ÚP Vamberk byly vymezeny prvky systému ÚSES využívající přírodně cennější 
plochy, v řešení Změny č. 4 jsou zapracována řešení dle schválených KoPÚ; 

17c. vytváření územních podmínek pro posílení krajinotvorné funkce lesů a mimolesní zeleně 
– v ÚP Vamberk jsou vymezeny prvky ÚSES využívající přírodně cennější plochy a plochy s vyšším 
zastoupením krajinné zeleně byly zahrnuty do funkce MN. Změnou č. 4 jsou přebírány návrhy dle 
schválených KoPÚ; 

18) ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého 
optimálního zásobování území kraje - jižní část řešeného území je územím významným 
z vodohospodářského hlediska. Řešením Změny č. 4 je respektováno, neboť do toho území nebyly 
navrženy rozvojové plochy;  

19. ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a 
regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy i pro 
člověka, zejména známých a potenciálních migračních tras živočichů a silniční sítě, sítě veřejně 
přístupných účelových komunikací a pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin ve volné krajině - ÚP 
je respektován ÚSES regionálního významu v souladu s požadavky ZÚR, v řešení Změny č. 4 beze 
změny; 

20. ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách 
zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek - řešením 
Změny č. 4 respektováno stanovenými podmínkami prostorového uspořádání a ochrany krajinného 
rázu včetně prvků regulačního plánu. Jsou respektovány požadavky na ochranu urbanistických, 
architektonických, historických a dalších hodnot řešeného území. Za účelem ochrany krajinného rázu  
byla do ÚP doplněna definice „typického charakteru venkovské zástavby“ zástavby jako významné 
hodnoty. Pro některé zastavitelné plochy byly v souvislosti s tím doplněny podmínky ochrany 
krajinného rázu za účelem ochrany hodnotných celků venkovské zástavby, která tvoří s okolním 
krajinným prostředím harmonický celek; 

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

Z kapitoly f. stanovení cílových charakteristik krajin, včetně územních podmínek pro jejich  
zachování nebo dosažení jsou stanoveny následující úkoly územního plánování pro krajinu 
lesozemědělskou: 

- zachovat vyvážený vztah urbanizovaného prostoru, zemědělské půdy, lesních porostů a 
přírodních ploch - koncepce rozvoje krajiny, obsažená v platném ÚP Vamberk, je řešena 
v souladu s uvedeným požadavkem, Změnou č. 4 je řešeno uvedení do souladu platného ÚP 
Vamberk se schválenými KoPÚ; 

- minimalizovat negativní zásahy do ZPF a PUPFL, omezit zábor těchto pozemků na nezbytně 
nutnou míru - PUPFL nejsou dotčeny, zábor ZPF je vyhodnocen v kap. H); 

- vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj lesních porostů s přirozeným složením a dalších 
ekosystémů přírodního charakteru z důvodu zvýšení ekologické stability a biologické diverzity 
krajiny a zlepšení vodního režimu krajiny - ÚP Vamberk včetně řešení Změny č. 4 vytváří 
podmínky pro doplňování krajinné zeleně, realizaci protierozních opatření apod.; 

- respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a stanovit podmínky pro jejich 
doplnění hmotově a tvarově vhodnými stavbami - Změnou č. 4 jsou pro jednotlivé zastavitelné 
plochy a plochy přestavby (různé funkce) za tímto účelem stanoveny podrobnější podmínky 
včetně podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu včetně prvků 
regulačního plánu. Za účelem ochrany krajinného rázu  byla do ÚP doplněna definice 
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„typického charakteru venkovské zástavby“ zástavby jako významné hodnoty. Pro některé 
zastavitelné plochy byly v souvislosti s tím doplněny podmínky ochrany krajinného rázu za 
účelem ochrany hodnotných celků venkovské zástavby, která tvoří s okolním krajinným 
prostředím harmonický celek; 

- rozvoj cestovního ruchu navrhovat ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět 
rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit - Změnou č. 4 nejsou vytvářeny podmínky pro 
intenzifikaci chatových osad; 

- rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení 
únosnosti krajiny - plochy pro takové záměry nebyly v ÚPD města navrženy; 

- vytvářet podmínky pro ochranu kompaktních lesních horizontů před narušením nevhodnými 
stavbami, zejména vertikálními a liniovými a to i v dálkových pohledech - konkrétní plochy pro 
takové stavby nejsou Změnou č. 4 navrhovány;  

......... úkoly územního plánování pro krajinu zemědělskou: 

- zachovat vyvážený vztah urbanizovaného prostoru, zemědělské půdy a lesních a přírodních 
ploch - koncepce rozvoje krajiny, obsažená v platném ÚP Vamberk, je řešena v souladu 
s uvedeným požadavkem. Zastavitelé plochy jsou vymezeny ve vazbě na zastavěné území a 
minimálně zasahují do krajinného prostředí města a jeho venkovských částí. Krajina je 
členěna na příslušné plochy lesní, zemědělské, přírodní a smíšené, jsou chráněny přírodně 
cenné plochy. Řešením Změny č. 4 beze Změny; 

- minimalizovat negativní zásahy do ZPF, omezit zábor těchto pozemků na nezbytně nutnou 
míru - zábor ZPF je vyhodnocen v kap. H); 

- respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a stanovit podmínky pro jejich 
doplnění hmotově a tvarově vhodnými stavbami - Změnou č. 4 jsou pro jednotlivé zastavitelné 
plochy a plochy přestavby (různé funkce) za tímto účelem stanoveny podrobnější podmínky 
včetně podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu včetně prvků 
regulačního plánu. Za účelem ochrany krajinného rázu byla do ÚP doplněna definice 
„typického charakteru venkovské zástavby“ zástavby jako významné hodnoty. Pro některé 
zastavitelné plochy byly v souvislosti s tím doplněny podmínky ochrany krajinného rázu za 
účelem ochrany hodnotných celků venkovské zástavby, která tvoří s okolním krajinným 
prostředím harmonický celek; 

- vytvářet podmínky pro zvýšení ekologické stability a biologické diverzity krajiny a odolnosti 
proti erozi, pro zlepšení vodního režimu krajiny a pro zvýšení estetických vlastností krajiny 
vymezováním přírodních ploch, vodních ploch, alejí a dalších drobných krajinných prvků - 
Změnou č. 4 není do koncepce krajiny významněji zasahováno, kromě uvedení do souladu 
ÚP Vamberk se schválenými KoPÚ; 

 

.........a následující úkoly územního plánování pro krajinu lesní: 

- minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, omezit zábor těchto pozemků na nezbytně nutnou 
míru - PUPFL nejsou zabírány; 

- vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj lesních porostů s přirozeným složením a dalších 
ekosystémů přírodního charakteru z důvodu zvýšení ekologické stability a biologické diverzity 
krajiny a zlepšení vodního režimu krajiny - ÚP Vamberk vytváří obecné podmínky pro 
doplňování krajinné zeleně, realizaci protierozních opatření apod., řešením Změny č. 4 beze 
změny; 

- rozvoj cestovního ruchu navrhovat ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět 
rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit a kapacitních rekreačních zařízení - Změnou č. 4 
nejsou vytvářeny podmínky pro intenzifikaci chatových osad; 

- respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a stanovit podmínky pro jejich 
doplnění hmotově a tvarově vhodnými stavbami - Změnou č. 4 jsou pro jednotlivé zastavitelné 
plochy a plochy přestavby (různé funkce) za tímto účelem stanoveny podrobnější podmínky 
včetně podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu včetně prvků 
regulačního plánu. Za účelem ochrany krajinného rázu  byla do ÚP doplněna definice 
„typického charakteru venkovské zástavby“ zástavby jako významné hodnoty. Pro některé 
zastavitelné plochy byly v souvislosti s tím doplněny podmínky ochrany krajinného rázu za 
účelem ochrany hodnotných celků venkovské zástavby, která tvoří s okolním krajinným 
prostředím harmonický celek; 
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- vytvářet podmínky pro ochranu kompaktních lesních horizontů před narušením nevhodnými 
stavbami, zejména vertikálními a liniovými a to i v dálkových pohledech - konkrétní plochy pro 
takové stavby nejsou Změnou č. 4 navrhovány.  

Řešení Změny č. 4 je v souladu s požadavky ZÚR Královéhradeckého kraje ve znění jejich 
účinných aktualizací. 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pořídil 
Územní studii krajiny Královéhradeckého kraje (06/2018, 2. 7. 2018 vložena do evidence ÚPD). 
Dle územní studie je území města Vamberka zahrnuto do vlastní krajiny „Vamberecko“. Jedná se o 
zvlněnou krajinu vrchovin, zaříznutých údolí a rozřezaných tabulí má lesozemědělský charakter. 
Částečně dochovaná je historická krajinná struktura (tj. rozložení lesů, bezlesí, sídel, cest s alejemi, 
trasa místní dráhy Doudleby - Vamberk - Rokytnice ad.), která ovšem není natolik výrazná, aby byla 
zřetelnou charakteristikou krajinné scény. Přesto se jedná o harmonickou mozaiku historické krajiny, 
která místy (zejména okraje Potštejnska) vykazuje hodnotu historické krajinné struktury. Tato krajina 
má v řešeném území vysoký vodohospodářský potenciál z důvodu pozitivní vodní bilance. Krajina má 
v řešeném území rovněž vysoký lesnický, surovinový a rekreační potenciál. Jako hodnoty zde byly 
identifikovány možnosti dalekých výhledů na ploché hřbety okraje Podorlické pahorkatiny s hlubokými 
zářezy vodotečí a s výhledy od Orlické tabule, na lesnatý horizont Chlumu a na panorama okrajů 
Orlických hor. V panoramatech jsou v krajinném rámci skryta vesnická sídla s drobnými kulturními 
dominantami kostelů a výrazněji se uplatňují malá města Vamberk a Rychnov nad Kněžnou. Ve 
Vamberku byly identifikovány jako kulturně historické hodnoty silniční most dřevěný, krytý, věšadlo a 
vlastní Vamberk jako historické středověké ortogonální město. V ÚS jsou obsaženy následující návrhy 
úkolů územního plánování pro ÚPD obcí pro zachování a dosažení cílových kvalit a eliminaci 
potenciálně negativních vlivů na krajinu, které je žádoucí prověřit v rámci řešení změny ÚPD města 
Vamberka: 

- Při zpracování ÚP obcí Javornice, Slatina nad Zdobnicí, Pěčín, Rokytnice v Orlických horách a 
Vamberk nebo jejich změn, při vymezování zastavitelných ploch a stanovení podmínek pro 
jejich využití se zabývat otázkou stanovení výškové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovením rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich 
využití mj. s cílem zajištění ochrany vizuálního působení dominant kostelů ve vesnických 
sídlech. 

- Při zpracování ÚP obcí Potštejn, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk a Záměl nebo jejich změn 
se zabývat otázkou protipovodňové ochrany před říčními povodněmi i ve vazbě na koncepci 
uspořádání krajiny, při využití jejího přirozeného potenciálu s cílem omezení vzniku povodní a 
tlumení jejich průběhu (např. revitalizace vodního toku nebo nivy, řízené rozlivy, poldry, 
systém zeleně, protierozní opatření, meliorace, zalesnění/zatravnění). 

- Při zpracování ÚP obcí Potštejn, Záměl, Vamberk a Rychnov nad Kněžnou nebo jejich změn 
se při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich využití 
se zabývat otázkou omezení procesu srůstání sídel. 

Ostatní opatření 

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

Výše uvedené požadavky vyplývající ze závěrů ÚS byly zakomponovány do pokynů pro 
zpracování Změny č. 4 ÚP Vamberk. Lze konstatovat, že v rámci řešení Změny č. 4 byly požadavky 
prověřeny, jejich splnění je podrobně popsáno v kap. E) Vyhodnocení splnění požadavků zadání. 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pořídil 
Územní studii - Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - Rychnov 
nad Kněžnou (10/2017, vložena do evidence územně plánovací činnosti). Územní studie se zabývá 
vztahy v území, ovlivněné dopady rozvoje Průmyslové zóny Solnice - Kvasiny. Zaměřila se především 
na určení předpokládané potřeby bytů a řešení související dopravy. 
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Řešené území Vamberka je pro potřeby ÚS zařazeno do území tzv. aglomerace, zahrnující 
mimo vlastní průmyslovou zónu (město Solnice a obec Kvasiny) dále města a městyse Rychnov nad 
Kněžnou, Častolovice, Doudleby a Kostelec nad Orlicí a do jižní rozvojové osy zahrnující sídla 
Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Vamberk 

Jižní rozvojová osa je tvořena pásem sídel městského charakteru (součást měst nebo 
městysů) podél silnice I/11 mezi Častolovicemi a Vamberkem. Důvodem pro vymezení tohoto pásu 
sídel jako sídel s nejvyšším rozvojovým potenciálem je převážně městský charakter sídel, s vyšším 
podílem zástavby městského charakteru v bytových domech, širší (zvláště v případě Kostelce nad 
Orlicí a Vamberka) spektrum občanského vybavení a velmi dobrá dopravní dostupnost průmyslové 
zóny automobilem (případně svozovými autobusy) výhradně po silnicích I. třídy, tedy bez rizika 
nežádoucí zátěže nevyhovující silniční sítě nižších tříd. Okrajová sídla Kostelce nad Orlicí (Kostelecká 
Lhota, Kozodry) a Vamberku (Merklovice, Peklo) opět vykazovala již slabší dopravní vazbu na svá 
centra, která zhoršují jak samotnou dojížďku do průmyslové zóny, tak využívání občanského vybavení 
centrálních sídel, proto byl jejich rozvojový potenciál ponížen na doplňkový. Sídla jižní rozvojové osy 
mají z celého řešeného území vůbec nejvyšší potenciál pro odlehčení zátěže centrální rozvojové 
oblasti. 

Vyšší nároky na očekávanou urbanizaci území vymezených sídel s nejvyšším a doplňkovým 
rozvojovým potenciálem je nutné kompenzovat přísnou ochranou krajinného zázemí těchto 
rozvojových sídel. Sídlům je nutné garantovat poměrně snadný a pohodlný přístup do volné krajiny, 
která tvoří jejich hlavní rekreační zázemí a prostor pro každodenní či víkendovou rekreaci. Zvláštní 
důraz je žádoucí věnovat ochraně pěších a cyklistických přístupů z největších sídel v budoucí 
aglomeraci, z Rychnova nad Kněžnou, souměstí Vamberk - Doudleby nad Orlicí, z Kostelce nad Orlicí 
a souměstí Dobrušky a Opočna do Orlických hor. Důležité je přitom zachování neurbanizovaného 
pásu krajiny mezi souměstím Dobruška - Opočno, Rychnovem nad Kněžnou a Vamberkem a 
Orlickými horami. 

Z tohoto dokumentu vyplynula pro územně plánovací činnost města Vamberka konkrétní 
doporučení, která byla v rámci řešení Změny č. 4 prověřena: 

Doporučení pro jádrové sídlo Vamberk  
 

A  V rámci vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení zohledňovat přítomnost Průmyslové 
zóny Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou. Detailně vyhodnotit rozvojový potenciál svého 
území pro obytnou výstavbu a na základě toho vymezit rozvoj ploch pro tento typ výstavby. Při 
hodnocení vycházet z klíčové pozice města ve struktuře osídlení řešeného území, která ho 
předurčuje pro intenzivnější rozvoj bydlení a pro významné odlehčení tlaku na rozvoj bydlení v 
přímém sousedství s průmyslovou zónou, tj. v obcích Solnice, Kvasiny a Rychnov nad Kněžnou.  

- tento požadavek se v řešení Změny č. 4 odrazil zejména doplněním koncepce 
rozvoje města spočívající ve stanovení funkčního uspořádání rozvojových ploch 
ve vazbě na centrum města v lokalitě bývalého závodu Masny a navazujících 
ploch a v doplnění možnosti realizace DR ve venkovských částech města 
(podrobně popsáno v kap. E) 

B  Výše stanovené opatření zaměřit především na rozvoj bydlení v bytových domech.  

- splněno konkrétním vymezením ploch přestavby ZBDbd1a - 1d a souvisejících 
ploch veřejných prostranství a veřejné zeleně  

C  Při nastavení regulace ploch pro bydlení v bytových domech vycházet z robustního systému 
bydlení navrženého v této studii 

- pro tyto plochy byly stanoveny podmínky prostorového uspořádání a 
krajinného rázu včetně prvků regulačního plánu; 
 

Doporučení pro sídla Merklovice a Peklo 
 

D  V okrajových sídlech města, Merklovicích a Peklu, doplnit rozvoj bytového fondu o plochy 
převážně pro rodinné domy. 

- Změnou č. 4 byly doplněny plochy pro rozvoj obytné zástavby ve vhodných 
lokalitách (podrobně popsáno v kap. E) 

E  Při nastavení regulace ploch pro bydlení v rodinných domech vycházet z robustního systému 
bydlení navrženého v této studii.  

- pro tyto plochy byly stanoveny podmínky prostorového uspořádání a 
krajinného rázu včetně prvků regulačního plánu 
 



   Změna č. 4 Územního plánu Vamberk 

 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o.  36 

Doporučení pro celou obec  
 

F  Upřesnit hranici krajinného a rekreačního zázemí vymezenou v této studii, za touto hranicí 
nepřipustit intenzivní výstavbu narušující primárně přírodní a rekreační funkci území. Řešit 
propojení zastavěného území města s okolní volnou krajinou vhodnou pro příměstskou 
rekreaci.  

- na základě prověření stavu řešeného území a platné ÚPD nebyla shledána 
nezbytnost změny koncepce řešení krajiny ve vztahu k výše uvedenému 
požadavku. Bylo zjištěno, že volná krajina je před nežádoucím průnikem 
zástavby chráněna, nejsou navrhovány žádné plochy pro intenzívní výstavbu 
zasahující do krajiny. Nebylo např. vyhověno požadavkům na vymezení 
zastavitelné plochy na jihovýchodním okraji Vamberka, která by se negativně 
uplatňovala v dálkových pohledech. ÚP Vamberk vytváří předpoklady pro 
nepobytové využívání krajiny, mimo jiné respektováním a zapracováním 
cestní sítě dle schválených KoPÚ ve Změně č. 4. Plochy rekreace nacházející 
se v krajině jsou územním plánem stabilizovány, není umožněna jejich 
významnější intenzifikace; 

G  V ÚP Vamberk vymezit v přímé vazbě na železniční stanici Vamberk - nádraží plochu pro 
kapacitní veřejné záchytné parkoviště typu P+R, s kapacitou minimálně 100 stání pro osobní 
automobily, včetně plochy pro otáčení a pro zastávku svozového autobusu do průmyslové zóny 
[záměr P02].  

- Změnou č. 4 je v souladu s doporučeními ÚS vymezena plocha přestavby 
PDs-p2, která je určena pro realizaci kapacitního záchytného parkoviště ve 
vazbě na vlakové nádraží. Jedná se o záměr ve veřejném zájmu, parkoviště 
umožní odlehčení centrální oblasti PZ od osobní automobilové dopravy. 
Plocha umožní realizaci autobusového stání. 

H  Ve spolupráci města Vamberk a obce Lupenice vyhledat podél západní strany silnice I/14 
samostatnou cyklostezku / stezku pro chodce a cyklisty Vamberk - Rychnov nad Kněžnou, 
navazující na již realizovaný úsek cyklostezky po západní straně silnice I/14 v úseku jižní okraj 
Rychnova n. K. - hranice správních území města Rychnov n. K. [záměr C31]. V ÚP Vamberk a 
v ÚP Lupenice vymezit následně plochy pro samostatně vedenou cyklostezku / stezku pro 
chodce a cyklisty.  

- Změnou č. 4 je vymezen koridor ZDk-k28 - návrh cyklostezky (stezky pro pěší 
a cyklisty) ve směru k PZ. Koridor je veden po pozemku p.č. 5704 v k.ú. 
Vamberk, je veden na hranici k.ú. s obcí Lupenice, která s pokračováním 
cyklostezky na svém území počítá. 

I  Ve spolupráci městyse Doudleby nad Orlicí a města Vamberk vyhledat trasu samostatné 
cyklostezky / stezky pro chodce a cyklisty mezi železniční stanicí Doudleby nad Orlicí a 
železniční stanicí Vamberk, vedené podél Divoké Orlice a Zdobnice [záměr C50]. V ÚP 
Doudleby nad Orlicí a v ÚP Vamberk následně vymezit plochy pro novou cyklostezku / stezku 
pro chodce a cyklisty.  

- Změnou č. 4 je doplněn návrh cyklotrasy ve směru na Doudleby (po 
stávajících komunikacích) okolo ČOV a v ÚP Doudleby je s návazností 
počítáno podél železnice (v ÚP Doudleby návrh stezky pro pěší a cyklisty 
vymezen jako VPS WD7). Pro realizaci stezky pro pěší a cyklisty je vymezen 
koridor ZDk-k15. 

 

B 3) Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací navazujících obcí 

 Předmětem řešení Změny č. 4 jsou následující prvky, které mají přesah do území sousedních 
obcí: 

- je vymezen koridor pro stavbu přeložky silnice I/14 (II. etapy obchvatu města Rychnov nad 
Kněžnou) dle zpracovávané technické studie (poskytovatel ŘSD ČR), který do řešeného území 
zasahuje z území obce Lupenice  - koordinace návrhu koridoru je zajištěna, neboť je 
v současnosti pořizována změna ÚP obce Lupenice, kde bude koridor dle zpracované studie 
rovněž zahrnut; 

- je vymezen koridor ZDk-k27 pro stezku pro pěší a cyklisty vedoucí od kruhového objezdu na 
severozápadním okraji Vamberka do obce Lupenice - koordinace návrhu koridoru je zajištěna, 
obec Lupenice s napojením cyklostezky na svém území rovněž počítá; 
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- je doplněn návrh stezky pro pěší a cyklisty, resp. cyklotrasy ve směru na Doudleby nad Orlicí 
(částečně po stávajících komunikacích), v ÚP Doudleby nad Orlicí je s návazností počítáno 
v rámci navrženého prvku zařazeného mezi VPS pod označením WD7. Pro realizaci stezky 
pro pěší a cyklisty je vymezena dopravní plocha ZDk-k15; 

- z ÚP Vamberk byly vypuštěny dvě plochy, které již po schválených KoPÚ a změně hranice 
k.ú. nejsou součástí administrativního území města - tyto plochy bude nutné zapracovat do 
ÚPD obcí, jimž území do administrativní příslušnosti připadlo. 

 

 

 

C) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

 Změna č. 4 Územního plánu je vypracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve 
smyslu § 18 a 19 stavebního zákona. 

Naplňování cílů a úkolů daných ZÚR a PÚR je popsáno v předchozích kapitolách. 

Změna č. 4 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území; a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích - předmětem řešení Změny č. 4 je zejména doplnění koncepce 
rozvoje města spočívající ve stanovení funkčního uspořádání rozvojových ploch ve vazbě na centrum 
města v lokalitě bývalého závodu Masny. Dále jsou řešeny drobnější plochy změn, které nemají 
významnější vliv na stanovenou urbanistickou koncepci města Vamberka, resp. na udržitelný rozvoj 
území. Problematickým požadavkům, které byly v rozporu s urbanistickou koncepcí či požadavkem na 
respektování hodnot území, nebylo vyhověno (podrobněji viz kap. E); 

Změna č. 4 ÚP je řešena s ohledem na zachování přírodních, kulturních, civilizačních hodnot 
území včetně urbanistických a architektonických - lokality změn, které jsou zapracovány v řešení 
Změny č. 4, byly prověřovány ve vztahu k hodnotám řešeného území, z požadavků na jejich ochranu 
pak vyplynulo zejména konkrétní územní vymezení ploch změn a stanovení podrobnějších podmínek 
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. Za účelem ochrany krajinného rázu  byla do ÚP 
doplněna definice „typického charakteru venkovské zástavby“ zástavby jako významné hodnoty. Pro 
některé zastavitelné plochy byly v souvislosti s tím doplněny podmínky ochrany krajinného rázu za 
účelem ochrany hodnotných celků venkovské zástavby, která tvoří s okolním krajinným prostředím 
harmonický celek;  

Změna č. 4 dále: 

- vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území (vymezení zastavitelných ploch a 
ploch přestavby, řešení rozvoj města Vamberka v širších souvislostech); 

- vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky jejich využití, přičemž 
respektuje a přirozeně doplňuje koncepci prostorového uspořádání řešeného území, která 
vychází z potřeby vyváženého vztahu mezi veřejnými a soukromými zájmy v území (Změnou č. 4 
je doplňována urbanistická koncepce vymezením zastavitelných ploch a ploch přestavby, kterým 
jsou stanoveny konkrétní podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu zejména 
z důvodů ochrany hodnot řešeného území, včetně prvků regulačního plánu); 

- vymezuje zastavitelné plochy s ohledem na účelné využití zastavěného území a současný 
potenciál rozvoje obce a regionu (vazba na rozvoj území v okolí PZ Solnice - Kvasiny); 

- vytváří podmínky pro doplnění koncepce veřejné technické a dopravní infrastruktury (vymezen 
koridor pro přeložku silnice I/14 - II. etapa obchvatu Rychnova nad Kněžnou, navrženo doplnění 
sítě cyklotras a stezek pro pěší a cyklisty); 
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Úkolem územního plánování je zejména: 

- zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty; 

  Změna č. 4 je řešena s ohledem na ochranu hodnot řešeného území vyplývajících z ÚP 
Vamberk, informací uvedených v nadřazené územně plánovací dokumentaci, územních studií krajiny 
a ÚAP.  

- stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty  
a podmínky území; 

Lokality změn, které jsou zapracovány v řešení Změny č. 4, byly hodnoceny ve vztahu 
k hodnotám řešeného území, z požadavků na jejich ochranu pak vyplynulo zejména konkrétní územní 
vymezení ploch změn a stanovení podrobnějších podmínek prostorového uspořádání a ochrany 
krajinného rázu, včetně prvků regulačního plánu. Problematickým požadavkům, které byly v rozporu 
s urbanistickou koncepcí či požadavkem na respektování hodnot území, nebylo vyhověno. Ze 
stejného důvodu došlo ke zrušení některých ploch změn, obsažených v platném ÚP (podrobněji viz 
kap. E);  

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

Na základě takového prověření byly stanoveny podmínky prostorového uspořádání a ochrany 
krajinného rázu, které mají zajistit respektování limitů využití území a zapojení budoucí zástavby do 
okolního prostředí. Problematickým požadavkům, které byly v rozporu s urbanistickou koncepcí či 
požadavkem na respektování hodnot území, nebylo vyhověno. Ze stejného důvodu došlo ke zrušení 
některých ploch změn, obsažených v platném ÚP (podrobněji viz kap. E a kap. G);   

- stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, 
stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území; 

Lokality změn, které jsou zapracovány v řešení Změny č. 4, byly hodnoceny ve vztahu 
k hodnotám řešeného území. Z požadavků na jejich ochranu pak vyplynulo zejména konkrétní územní 
vymezení ploch změn a stanovení podrobnějších podmínek prostorového uspořádání a ochrany 
krajinného rázu včetně prvků regulačního plánu;  

- stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci); 

V rámci řešení Změny č. 4 nevyvstala potřeba stanovení etapizace. 

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

Podmínky byly stanoveny v platném ÚP Vamberk, Změnou č. 4 je ÚP Vamberk uveden do 
souladu se schválenými KoPÚ, je umožněna realizace ochranných opatření.  

- vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

- Podmínky byly stanoveny v platném ÚP Vamberk.  

- stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení; 

Předmětem řešení Změny č. 4 je zejména doplnění koncepce rozvoje města spočívající ve 
stanovení funkčního uspořádání rozvojových ploch ve vazbě na centrum města v lokalitě bývalého 
závodu Masny. Dále bylo navrženo několik ploch změn, které vytvářejí podmínky pro přirozený rozvoj 
venkovských částí města. 

- prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území; 

Změna č. 4 respektuje tento úkol v mezích stanovené koncepce rozvoje města spočívající 
zejména ve stanovení funkčního uspořádání rozvojových ploch ve vazbě na centrum města v lokalitě 
bývalého závodu Masny a v navazujícím území. Tento návrh umožní koordinované umisťování 
dopravní a technické infrastruktury v řešené lokalitě. Město Vamberk je majitelem několika pozemků 
v tomto řešeném území. 
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- vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany; 

V této oblasti nedochází k významným změnám oproti vydané ÚPD. 

- určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území; 

S asanačními zásahy se počítá v rámci přestavbových ploch v lokalitě bývalého závodu 
Masny a areálu bývalého Lidového domu, Změnou č. 4 však nejsou stanoveny konkrétní 
plochy pro asanace. 

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

V této oblasti nedochází k významným změnám oproti vydané ÚPD. 

- regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů; 

Není předmětem řešení Změny č. 4. 

- uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče; 

Při řešení byly uplatňovány poznatky z výše uvedených a dalších souvisejících oborů. 
 
 

D) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů je obsažen v jednotlivých kapitolách 
Odůvodnění Změny č. 4, zejména pak v kap. F) a H). V procesu pořizování územně plánovací 
dokumentace chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů dotčené orgány. Pro postupy 
podle stavebního zákona, které nejsou správním řízením, vydávají dotčené orgány stanoviska, která 
jsou závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávaná podle stavebního zákona, s tím, že 
dle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu dotčený orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm 
účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla 
svěřena.  

 
 

E) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 

Zadání Změny č. 4 Územního plánu Vamberk (ve formě Pokynů pro zpracování změny ÚP 
Vamberk obsažených ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Vamberk - kapitola E) bylo schváleno 
zastupitelstvem města Vamberka dne 9. 9. 2020. Toto zadání je návrhem Změny č. 4 respektováno - 
viz přehled dále (uspořádání se vztahuje k jednotlivým požadavkům formulovaným v zadání); 
odůvodněny jsou zejména ty prvky změny územního plánu, jejichž návrh vyplynul z řešení odlišného 
od předpokladů uvedených v zadání, resp. byly upřesněny, případně nebyly zapracovány: 

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

- budou zohledněny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, uvedené v článcích 14 až 32 PÚR ČR a priority územního plánování obsažené 
v ZÚR Královéhradeckého kraje  

Splněno, podrobně viz kap. B) Odůvodnění Změny č. 4;  
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- budou prověřena doporučení uvedená v  registrované územní studii pořízené KrÚ 
Královéhradeckého kraje Územní studie - Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny 
Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou: 

- v rámci vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení zohledňovat přítomnost 
Průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou, prověřit zejména plochy pro 
bydlení v bytových domech;  

- v okrajových sídlech města, Merklovicích a Peklu, prověřit plochy pro rozvoj bytového 
fondu převážně pro rodinné domy; 

- upřesnit hranici krajinného a rekreačního zázemí vymezenou v této studii, za touto hranicí 
nepřipustit intenzivní výstavbu narušující primárně přírodní a rekreační funkci území. 
Řešit propojení zastavěného území města s okolní volnou krajinou vhodnou pro 
příměstskou rekreaci; 

- prověřit vymezení v přímé vazbě na železniční stanici Vamberk - nádraží části plochy Vs 
v ÚP Vamberk s ruinou tzv. Lidového domu na p.p.č st. 735; st. 1246, 667/3, 667/4, k.ú. 
Vamberk (LV č. 1266) pro kapacitní veřejné záchytné parkoviště typu P+R, s kapacitou 
minimálně 100 stání pro osobní automobily; 

- prověřit vymezení koridoru pro pěší/cyklisty podél západní strany silnice I/14 Vamberk - 
Rychnov nad Kněžnou (prověřit možnost využití pozemku p.č. 5704 v k.ú. Vamberk) a 
mezi železniční stanicí Doudleby nad Orlicí a železniční stanicí Vamberk podél Divoké 
Orlice a Zdobnice; 

Řešení Změny č. 4 významně odráží požadavky, které jsou v ÚS uvedeny. Změnou  č. 4 
došlo k přehodnocení vymezení zastavitelných ploch obsažených v platném ÚP Vamberk ve 
vztahu k aktuální situaci, potřebám a podmínkám rozvoje města a ve vztahu k rozvoji PZ Solnice - 
Kvasiny. Jsou vymezeny adekvátní plochy pro bydlení v bytových a rodinných domech zejména ve 
vazbě na centrum města. V okrajových částech města byly vymezeny plochy pro realizaci 
rodinných domů, které vyplynuly mimo jiné z uplatněných konkrétních požadavků. 

Na základě prověření stavu řešeného území a platné ÚPD nebyla shledána nezbytnost 
změny koncepce řešení krajiny ve vztahu k výše uvedenému požadavku. Bylo zjištěno, že volná 
krajina je před nežádoucím průnikem zástavby chráněna, nejsou navrhovány žádné plochy pro 
intenzívní výstavbu zasahující do krajiny. Nebylo např. vyhověno požadavkům na vymezení 
zastavitelné plochy na jihovýchodním okraji Vamberka, která by se negativně uplatňovala 
v dálkových pohledech. ÚP Vamberk vytváří předpoklady pro nepobytové využívání krajiny, mimo 
jiné respektováním a zapracováním cestní sítě dle schválených KoPÚ ve Změně č. 4. Plochy 
rekreace nacházející se v krajině jsou územním plánem stabilizovány, jejich významnější 
intenzifikace není umožněna. 

Změnou č. 4 je v souladu s doporučeními ÚS vymezena plocha přestavby PDs-p2, která 
je určena pro realizaci kapacitního záchytného parkoviště ve vazbě na vlakové nádraží. Jedná se o 
záměr ve veřejném zájmu, parkoviště umožní odlehčení centrální oblasti PZ od osobní 
automobilové dopravy. Plocha je vymezena v rámci areálu chátrajícího bývalého Lidového domu, 
jedná se tak o návrh za účelem využití plochy brownfield a o návrh směřující k účelnému využití 
zastavěného území. V souvislosti s realizací autobusového nádraží (zastávka Vamberk, Sokolovna 
v ulici Tyršova) dochází Změnou č. 4 rovněž ke zrušení navazujících navržených ploch Ds-b1 pro 
autobusová stání u vlakového nádraží včetně souvisejícího parkoviště Ds-p1 a parku Pz2. Plocha 
PDs-p2 je dostatečně rozsáhlá, aby zde kromě parkování osobních automobilů mohlo být zřízeno 
autobusové stání a doplněny plochy zeleně; 

V souladu s požadavkem doplňování sítě stezek pro pěší a cyklisty je Změnou č. 4 
vymezen koridor ZDk-k28 - návrh cyklostezky (stezky pro pěší a cyklisty) ve směru k PZ. Koridor je 
veden po pozemku p.č. 5704 v k.ú. Vamberk, je veden na hranici k.ú. s obcí Lupenice, která 
s pokračováním cyklostezky na svém území počítá.  

Změnou č. 4 je doplněn návrh cyklotrasy ve směru na Doudleby (částečně po stávajících 
komunikacích) okolo ČOV. V ÚP Doudleby je s návazností počítáno podél železnice (v ÚP 
Doudleby návrh cyklostezky vymezen jako VPS WD7). Pro realizaci stezky pro pěší a cyklisty je 
vymezen koridor ZDk-k15. 
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- do ÚPD města bude promítnuto řešení „ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY BÝVALÉHO ZÁVODU 
MASNY, TVOŘENÁ PLOCHAMI Bbd2, Bsm4, Pz1, Brd1, ČÁSTÍ REZERVY Brd-r1 A 
OKOLNÍMI PLOCHAMI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A STABILIZOVANÝMI PLOCHAMI Z 
ÚP VAMBERK, plochy budou řešeny ve vztahu k funkčním a prostorovým vztahům v centru 
města a již realizovaným záměrům; 

- budou prověřeny možnosti rozvoje obytné zástavby v bytových i rodinných domech ve 
vztahu k aktuálním potřebám rozvoje města (zhodnocení stavu v ÚP vymezených 
zastavitelných ploch, případně hledání dalších směrů rozvoje obytné funkce - zejména ve 
vazbě na jihovýchodní okraj centra); 

Změnou č. 4 byl návrh podrobnějšího řešení ÚS implementován do územního plánu města 
Vamberka. Těžiště rozvoje bytové výstavby je směřováno jižně od centra města do lokality 
brownfield, resp. areálu bývalého závodu Masny. Jedná se o řešení, které je v souladu s koncepcí 
rozvoje města Vamberka a zohledňuje požadavky na koordinaci využití v „aglomeraci PZ Solnice - 
Kvasiny“.  

V rámci doplňujících průzkumů bylo zjištěno, že v ÚP vymezená plocha pro realizaci 
bytových domů při ulici Tyršova na  jižním okraji Vamberka (stávající plocha Bbd1) není vhodně 
umístěna. Z koncepčního hlediska je žádoucí směřovat rozvoj hromadného bydlení k těžišti města 
tak, aby došlo k jeho oživení. Po obvodu městské zástavby je žádoucí situovat méně intenzivní 
formy bydlení, jako je bydlení v rodinných domech.  

Změnou č. 4 jsou v lokalitě bývalého závodu Masny vymezeny zastavitelné plochy pro 
bytové domy PBbd1a - 1d, které navazují na plochu ZBbd2 dle platného ÚP.  

Na rozvojové plochy hromadného bydlení logicky navazují zastavitelné plochy ZBrd1a, 
ZBrd1b, ZBrd2a, ZBrd2b pro realizaci rodinných domů. Tyto plochy doplňují, resp. rozšiřují obytné 
soubory, které byly v posledních letech realizovány dle platného ÚP Vamberk jižně od centra 
města. Pro tyto plochy je využita část územní rezervy pro bydlení obsažené v platném ÚP. Jedná 
se o návrh logického pokračování rozvoje ploch rodinného bydlení v lokalitě, kdy budou účelně 
využity již vložené investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury. Návrh směřuje 
k účelnějšímu využití prostředků z veřejných rozpočtů. 

Zároveň je pamatováno na související plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství 
vymezené za účelem vzniku kvalitního obytného prostředí (PPz1a - PPz1c spolu s plochou PPz1 
dle platného ÚP) a které umožní denní rekreaci obyvatel (plocha ZPz6). Pro plochu ZPz6 je rovněž 
využita část územní rezervy pro bydlení obsažená v platném ÚP.  

Nově vymezené zastavitelné plochy bydlení v bytových domech a plochy veřejných 
prostranství nahrazují v ÚP původně vymezenou plochu přestavby ve funkci smíšené obytné 
městské BSm4.  

Navržené zastavitelné plochy a plochy veřejných prostranství jsou pak propojeny návrhem 
dopravní plochy ZDk-k27. Jedná se o koncepční doplnění sítě místních komunikací, které zajistí 
dopravní obsluhu všech návrhových ploch v lokalitě Masny a v navazujícím obytném souboru 
rodinných domů a napojení celé lokality na stávající dopravní síť. Plocha ZDk-k27 obsahuje místní 
komunikace, chodníky a parkovací plochy. Plocha ZDk-k27 nahrazuje rovněž návrh komunikace 
k16 a návrh parkoviště pro základní školu Dk-p2.   

Za účelem zajištění žádoucích podmínek pro realizaci zástavby a vzniku kvalitních 
obytných celků byly v kap. f.1 ÚP pro výše uvedené plochy Změnou č. 4 stanoveny prvky 
regulačního plánu. 

V souvislosti s výše popsaným navrženým řešením tedy dochází ke zrušení plošně 
významné zastavitelné plochy pro realizaci bytových domů Bbd1 vymezené na ploše bývalého 
dobývacího prostoru cihelny při ulici Tyršova. Protože tato plocha navazuje na stávající 
podnikatelské areály při téže ulici, část plochy je v současnosti využívána pro skládkování dřeva a 
je dopravně bezproblémově dosažitelná z obchvatu města (silnice I/14), byla plocha vymezena pro 
rozvoj drobné výroby. Změnou č. 4 je tak vymezena zastavitelná plocha ZVs5 ve funkci VD. 

 V souvislosti se zrušením této plochy dochází ke zrušení navrženého prodloužení 
teplovodu tep 1.  
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- bude prověřena aktuálnost vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby obsažených 
v platném ÚP Vamberk, do ploch stabilizovaných budou zařazeny plochy v současnosti již 
využité. Změnou č. 4 dojde k případnému vymezení ploch nových na základě aktuálních 
potřeb rozvoje města či zrušení v ÚP již vymezených zastavitelných ploch, prověření 
podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. Jako podkladu bude využit 
soupis realizovaných staveb a vydaných povolení a rozhodnutí zpracovaný stavebním 
úřadem; 

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

Změna č. 4 je zpracována nad aktualizovanou mapou KN, Změnou č. 4 je aktualizována 
hranice zastavěného území k datu 20. 12. 2020. Ačkoliv významnější změny hranice zastavěného 
území nastaly zejména tam, kde byly do zastavěného území zahrnuty již zastavěné části 
zastavitelných ploch, je v Hlavním výkresu Změny č. 4 zobrazená hranice zastavěného území na 
celém administrativním území města. Důvodem je skutečnost, že se ÚP Vamberk přenášel do 
aktuální katastrální mapy po provedených KoPÚ, kdy bylo nutné zastavěné území přizpůsobit 
novým hranicím pozemků na přechodu zástavby do volné krajiny.  

Na základě výše uvedeného požadavku a doplňujících průzkumů a rozborů jsou Změnou 
č. 4 provedeny následující změny: 

zobrazení skutečného stavu využití území: 
- Změnou č. 4 dochází k vypuštění části zastavitelné plochy ZBrd2 v souladu s řešením dle 

schválené Územní studie Bačinka z roku 2017; 
- část plochy ZVs3 s realizovanou dílnou a část přináležející do areálu sběrných surovin byla 

dle skutečného stavu využití zahrnuta do stabilizované plochy ve funkci VD; 
- vymezené návrhové plochy Pz4, Pz4a ve funkci výroba lehká a plocha Vp4 ve funkci zeleně 

veřejné v centru města se zařazují do ploch stabilizovaných - realizován areál firmy pewag 
s.r.o. s parkovištěm pro zaměstnance a zeleň veřejná se stezkou pro pěší a cyklisty; 

- plocha Ov1 při ulici Tyršova se převádí do ploch stabilizovaných (občanské vybavení a plochy 
dopravní) z důvodu realizace supermarketu, parkoviště (původně navržená plocha DS-p1) a 
autobusového nádraží (funkce DS1, DS3, a OK), plocha řadových garáží se stabilizuje 
(funkce DS2); 

- z důvodu realizace autobusového nádraží (zastávka Vamberk, Sokolovna v ulici Tyršova) 
dochází ke zrušení navržené plochy Ds-b1 pro tentýž záměr u vlakového nádraží včetně 
souvisejících ploch Ds-p1 a parku Pz2. V této lokalitě se dle skutečného způsobu využití 
stabilizují plochy ve funkcích BI, DS2 a VD; 

- plochy ZBrd12, ZBrd14, ZBrd17, ZBrd18, ZBrd19, Brd20, Bsv5a, Bsv21, Bsv24, Bsv25,  a 
část ploch ZBrd1, ZBrd2, ZBrd3b, ZBrd6, ZBrd10, , ZBsv14, ZBsv16,ZBsv17 se převádí do 
ploch stabilizovaných z důvodu, že na nich jsou realizovány rodinné domy a vydána povolení 
pro jejich realizaci či jsou zahradami jako součástí pozemků navazujících rodinných domů; 

- ruší se zastavitelná plocha pro řadové garáže DS-g1, plocha se přeřazuje do stabilizované 
funkce VD jako součást stávajícího podnikatelského areálu (hala realizovaná v ploše ZVs3); 

- do ploch stabilizovaných se převádí plocha přestavby Pz3 pro veřejnou zeleň, na ploše se 
nachází funkční park; 

- pozemky p.č. 2347 a 2351 jsou vymezeny ve funkci OH, jedná se vlastnicky a prostorově o 
jediný areál se hřbitovem ve vlastnictví města; 

- do podmíněně přípustného využití funkce TO byla doplněna funkce bydlení pro objekt č.p. 
586, který je pro bydlení využíván v souladu s evidencí KN; 

- do podmínek plochy PBsm1 byl doplněn požadavek na respektování parkové úpravy v severní 
části plochy; 

- s ohledem na skutečný stav využití ploch dochází Změnou č. 4 k drobné změně funkčního 
uspořádání ve vymezení ploch BI, SM, PP a ZZ ve vazbě na ulici Žamberecká; 

- ruší se plocha přestavby Dk-p3 - parkoviště u hřbitova, která je vymezena na místě objektu 
sloužícího jako mateřská škola. Město i nadále hodlá objekt využívat pro zařízení občanské 
vybavenosti, proto se plocha stabilizuje ve funkci OV; 

- ruší se plocha Dk-k4 - navržená komunikace u vymezených ploch občanského vybavení 
ZOv5, ZOv6 a ZOv7 mezi zástavbou a obchvatem města. Důvodem je nežádoucí 
předurčenost dopravního řešení, když je toto nutné řešit až při aktuální potřebě konkrétního 
záměru ve vazbě na normové požadavky napojení nové zástavby na silnici I. třídy I/11 a ve 
vztahu ke konkrétnímu způsobu využití ploch či jejich částí. Plocha této navržené komunikace 
se zařazuje do funkce OK jako zastavitelná plocha ZOv6a a ZOv6b. V souvislosti s tím se 
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vypouští navržená plocha asanace stávajícího sjezdu na silnici I/14 A1; 
- v severní části Pekla při silnici III. třídy byly pozemky související s č.p. 15 z funkce OV 

přeřazeny do funkce SV dle skutečného stavu využití (objekt k bydlení); 
- na základě prověření skutečného stavu využití došlo k zahrnutí pozemků tvořících zahrady u 

zástavby rodinnými domy v ulici Polská do funkce ZZ a do zastavěného území; 
- stávající povolená hala ve vazbě na parkoviště v ulici Fibichova byla z funkce DS přeřazena 

do odpovídající funkce VL; 
- dům s pečovatelskou službou v ulici Jůnova byl dle skutečného způsobu využití zařazen do 

funkce BH (místo BI);  
- stavby zázemí Českého rybářského svazu ve vazbě na Pekelský rybník byly zahrnuty do 

odpovídající funkce OV; 
- ze zastavěného území byly vypuštěny pozemky, které jsou součástí ZPF a nesplňují 

požadavky stavebního zákona na jejich zahrnutí do ZÚ, např. pozemek p.č. 3313 v k.ú. Peklo 
nad Zdobnicí, 5444, 5155 v k.ú. Vamberk, apod.;  

- dále došlo k drobné úpravě vzájemných hranic ve vymezení funkcí PP, PZ, DS a ploch 
bydlení podle skutečného způsobu využití a aktuálních hranic pozemků, nebo ve vztahu ke 
změně vlastnictví a způsobu užívání některých pozemků a staveb (např. se jedná o drobné 
stavby a menší pozemky ve vlastnictví města, které přešly do soukromého vlastnictví a jsou 
součástí zahrad rodinných domů);  

Změny vyplývající z potřeb rozvoje města a změněných podmínek v území a na základě 
prověření řešení ÚP ve vztahu k aktuálním poznatkům vyplývajícím z doplňujících 
průzkumů: 

- z důvodu vyřešení odvedení odpadních vod z města Vamberka na ČOV v katastru Doudleby 
nad Orlicí došlo ke zrušení zastavitelné plochy Ti1 pro centrální ČOV na západním okraji 
Vamberka; 

- na základě prověření aktuálního stavu z ÚP Změnou č. 4 se vypouští funkce BX. Jedná se o 
dvě stabilizované plochy rodinných domů při ulici Dvořákova a Förstrova, které jsou Změnou 
č. 4 přeřazeny do funkce BI dle skutečného stavu využití. Není aktuální jejich vymístění a 
nahrazení jinou funkcí; 

- Změnou č. 4 je vymezena plocha přestavby PTo1 - jedná se o změnu funkce výroby na funkci 
TO v zastavěném území na severozápadním okraji Vamberka. Plocha je vymezena pro 
potřeby městské kompostárny; 

- Změnou č. 4 se ruší zastavitelná plocha pro rozvoj řadových garáží Ds-g2. Nově je plocha 
určena pro sběrný dvůr, nahrazuje se tedy funkcí TO a plochou ZTo1; 

- Změnou č. 4 se ruší část plochy přestavby pro parkoviště PDs-p5 a nahrazuje se plochou 
POv8 pro občanské vybavení. Areál a budova bývalé kotelny v ulici Na Struhách budou 
využívány jako technické zázemí města Vamberka; 

- V ulici Na Struhách (za bytovým domem v ulici Jiráskova) se vymezuje plocha veřejného 
prostranství PPz7 za účelem realizace kvalitního parku. Stávající objekty technického 
vybavení budou zachovány, případně upraveny v souladu s návrhem konkrétního řešení 
parku. Jedná se o návrh ve veřejném zájmu, neboť v této části města, kde je bydlení 
významně koncentrováno, není dostatek ploch veřejné zeleně, které umožní denní rekreaci 
obyvatel; 

- Změnou č. 4 dochází ke změně organizace funkčních ploch ve vazbě na stabilizované plochy 
městského sportovního areálu a koupaliště. V platném ÚP je vymezena zastavitelná plocha 
Rs1 pro možnost rozšíření sportoviště na západním okraji stávající plochy sportu v blízkosti 
obchvatu města. Na východním okraji je vymezena plocha územní rezervy Rs-r1 rovněž ve 
funkci OS. Změnou č. 4 dochází k jinému uspořádání ploch pro rozvoj sportovního areálu, a to 
následujícím způsobem:  

- ruší se původně vymezená zastavitelná plocha Rs1, která se nahrazuje plochou územní 
rezervy Rs-r1a. Bylo zjištěno, že plošná kapacita sportovního areálu je v současnosti 
dostačující. Plochy územních rezerv budou změněny na plochy zastavitelné v případě, 
že dojde k vyčerpání plošných rezerv v rámci stávajícího areálu.  Z důvodu 
neaktuálnosti a nezařazení do PSZ KoPÚ v k.ú, Vamberk se vypouští navržená 
komunikace Dk-k6 a navržené kapacitní parkoviště Dk-p6. Návrh kapacitního parkovitě 
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bez přímého nájezdu ze silnice III. třídy, tedy s dopravním napojením přes obytné zóny 
je nežádoucí; 

- navrhuje se rozšíření plochy ZBrd10 při ulici Jugoslávská o další pozemky, které se nacházejí 
mezi plochou ZBrd10, stabilizovanými plochami bydlení a zahrádkářskou kolonií. Změnou č. 4 
je tak vymezena zastavitelná plocha bydlení ve funkci bydlení ZBrd10a. Ta mimo jiné 
zahrnuje i části pozemků p.č. 1110/1 a 1140/2, které z větší části spadají do plochy ZBrd10. 
Do plochy je zahrnut i pozemek p.č. 1132, který byl obsažen v žádosti č. 37, žadatel ale 
následně od požadavku odstoupil. Pozemek p.č. 1132 je do plochy ZBrd10a zahrnut 
z koncepčního důvodu, tedy logického ucelení zastavitelné plochy pro plošně významný 
obytný celek. Plocha ZBrd10a je vymezena na původní ploše veřejné zeleně Pz5 a na části 
územní rezervy Brd-r3. Z důvodu, že je změnou rušen návrh zeleně veřejné ve vazbě na 
rozsáhlou plochu bydlení ZBrd10, je pro využití plochy ZBrd10a spolu s plochou ZBrd10 
stanovena podmínka prověření podrobnějšího řešení územní studií. V ploše budou 
v následujících fázích vymezeny plošně významnější plochy veřejných prostranství, které 
přispějí k realizaci kvalitní obytné zóny. V rámci ÚS budou plochy veřejných prostranství a 
veřejné zeleně pro potřeby budoucího obytného souboru řešeny spolu s návrhem dopravní 
obsluhy. Mimo to pak pro potřeby plochy bydlení, která je větší než 2 ha (v součtu rozlohy 
ploch ZBdr10 a ZBrd10a) bude sloužit i plocha veřejné zeleně PPz7, která je vymezena 
Změnou č. 4 mezi ulicemi Na Struhách a Jůnova; 

- s ohledem na skutečnost, že město Vamberk zakoupilo některé nemovitosti mezi ulicemi 
Žamberecká a Struha pod bývalým hotelem Helgoland, vymezuje se plocha přestavby PBsm5 
za účelem možnosti lepšího využití urbanisticky exponovaného prostoru ve vazbě na centrum 
města. Vzhledem k této exponované poloze plochy je pro ni stanovena podmínka prověření 
jejího využití územní studií, která bude řešit vazby budoucí zástavby na okolní zástavbu, 
navrhne kvalitní plochy veřejných prostranství a doplní komunikační systém v lokalitě 
(dopravní obsluha zástavby uvnitř bloku ve vazbě na stávající komunikace a prostupnost pro 
pěší); 

- navrhuje se plocha přestavby PBbd2 v centru č.o. Peklo. Jedná se objekt bývalé mateřské 
školy ve vlastnictví města, který ho nadále hodlá využívat jako bytový dům. Plocha přestavby 
byla vymezena ve funkci BH; 

- z důvodu zajištění podmínek pro realizaci cesty v lokalitě Hradisko byla vymezena navržená 
cesta ZDk-k22a v návaznosti na navrženou cestu ZDk-k22 obsaženou v ÚP Vamberk (včetně 
VPS); 

- z důvodu zajištění podmínek pro realizaci místních komunikací a parkovacích ploch ve vazbě 
na ulice Jugoslávská a Jiráskova byla navržena dopravní plocha k13a včetně VPS; 

- vypouští se zastavitelná plocha Brd5 na pomezí Merklovic a Vamberka z důvodu, že se celá 
plocha nachází v OP vrchního elektrického vedení a je pro zástavbu zcela nevyužitelná. 
Přeložka vrchního elektrického vedení je z ekonomických důvodů nerealizovatelná; 

- Změnou č. 4 se vypouští část zastavitelné plochy ZBrd21 na základě přehodnocení v ÚP 
vymezených zastavitelných ploch. Vymezení jižní části plochy se jeví jako nekoncepční, 
z hlediska její polohy (ochrana pohledových horizontů), ochrany ZPF (mezi zástavbou a 
navrženou plochou zůstává problematicky obhospodařovatelný pás zemědělských pozemků), 
dopravního napojení a obsluhy technickou infrastrukturou, zejména vodou. Dalším 
argumentem je, že nebylo vyhověno požadavkům na rozvoj zástavby na pozemcích 
navazujících severně a jižně na tuto zastavitelnou plochu. Vypuštěná část bude ponechána 
jako součást vymezené územní rezervy, jejíž zástavba však přichází v úvahu pouze v případě, 
pokud budou vyčerpány zastavitelné plochy pro bydlení v urbanisticky vhodnějších lokalitách. 
Ponechána byla část plochy navazující na zástavbu RD v ulici Polská; 

- vypouští se část plochy ZBsv4 v Merklovicích z důvodu problematických terénních poměrů, 
ponechává se část, která bude obsloužena z místní komunikace od jihu; 

- Změnou č. 4 se vypouští zastavitelné plochy Ov3 a Ov4 na západním okraji Vamberka. 
Plochy jsou z důvodu dodržení normových parametrů dopravně nenapojitelné na silnici I/11, 
pro občanské vybavení je v ÚP Vamberk vymezeno dostatek ploch v urbanisticky vhodnějších 
lokalitách, které jsou z dopravního hlediska dostupnější (Ov2, OV5 - OV6); 

- Změnou č. 4 je upravena hranice v ÚP navržené městské památkové zóny, kdy z ní byly 
vyjmuty plochy, jejichž zahrnutí není v současnosti opodstatněné (např. okolí Penny marketu 
apod.) – celá hranice je zobrazena v Hlavním výkresu Změny č. 4. 

Odstranění drobných chyb v dokumentaci platného ÚP 
- byly odstraněny texty, které již nemají v ÚP opodstatnění (např. vypuštěny zmínky o ploše 

Brd8, která byla z ÚP vypuštěna v předchozích změnách apod.); 
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- ve funkci dopravní infrastruktury nebyla zakotvena přípustnost stávající ČS PHM, za tím 
účelem došlo k doplnění textoví části funkce DS; 

- č.p. 917 se zahradou v lokalitě Podřezov se vymezuje jako plocha stabilizovaná ve funkci SV, 
v ÚP byl RD zobrazen ve funkci krajinné zeleně. 
 

- budou prověřeny možnosti rozvoje výroby a podnikatelských aktivit ve vztahu k současné 
situaci a aktuálním potřebám rozvoje města; 

Změnou č. 4 byly vymezeny tři plochy pro rozvoj drobné výroby a služeb. Jedná se o 
plochu ZVs6 navazující na stabilizovaný areál u kruhového objezdu na základě konkrétního 
uplatněného požadavku. Dále se jedná o jednu plochu, která byla v ÚP vymezena pro jiný účel a 
Změnou č. 4 je zařazena do funkce VD (plocha ZVs5, podrobněji viz výše). ´V ÚP jsou vymezeny 
zastavitelné plochy zejména pro výrobu průmyslovou, vymezení ploch ve funkci VD vytváří 
podmínky pro rozvoj drobnějších podnikatelských aktivit; 

 

- bude prověřena potřeba stanovení podmínek pro zajištění optimálního způsobu (a postupu) 
zástavby zejména v plošně rozsáhlejších plochách bydlení vymezených v ÚP Vamberk za 
účelem vzniku urbanisticky plnohodnotných obytných celků a zajištění podmínek pro 
optimální napojení těchto ploch na stávající systémy dopravní a technické infrastruktury; 

V rámci řešení Změny č. 4 nevyvstala potřeba stanovení etapizace. 

 

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

Za účelem zajištění žádoucích podmínek pro realizaci zástavby a vzniku kvalitních 
obytných celků v lokalitě bývalého závodu Masny a v navazujících plochách byly pro zastavitelné 
plochy a plochy přestavby ZDk-k27, PBbd1s, PBbd1b, PBbd1c, PBbd2, PPz1, PPz1a, PPz1b, 
PPz1c, ZBrd1a, ZBdr1b, ZBrd2s, ZBr2b, ZPz.5 stanoveny prvky regulačního plánu. Ty jsou 
obsaženy v kap. f.1 územního plánu a v samostatném Výkresu prvků regulačního plánu. Pro 
zastavitelné plochy venkovského bydlení vymezované Změnou č. 4, které se nacházejí v kvalitním 
venkovském prostředí a na základě doplňujících průzkumů pro některé plochy vymezené 
v platném ÚP, byly z důvodu ochrany krajinného rázu stanoveny podrobnější podmínky 
prostorového uspořádání (podrobněji viz odůvodnění prověření konkrétních požadavků na změny 
území). Za účelem ochrany krajinného rázu  byla do ÚP doplněna definice „typického charakteru 
venkovské zástavby“ zástavby jako významné hodnoty. Pro některé zastavitelné plochy byly 
v souvislosti s tím doplněny podmínky ochrany krajinného rázu za účelem ochrany hodnotných 
celků venkovské zástavby, která tvoří s okolním krajinným prostředím harmonický celek. 

 

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

Individuální požadavky na zařazení konkrétních pozemků do zastavitelných ploch a další 
požadavky na změny v území byly posouzeny z hlediska urbanistické koncepce a koncepce 
uspořádání krajiny, z hlediska zájmů ochrany hodnot a respektování limitů - to vše při zohlednění 
aspektů vycházejících z obecných cílů a úkolů územního plánování. S požadavky odsouhlasenými 
zastupitelstvem města k prověření ve Změně č. 4 bylo naloženo následujícím způsobem: 

Pořad
ové 
číslo  

Parcelní 
čísla 

k. ú. 
Stručné 

vyjádření 
požadavku 

Vypořádání požadavku 

1 

591, 
610/3, 
590/1 

Vamberk 

drobná výroba, 
služby - 
rozšíření 

zahradnictví, 
stavba skladu 

je vymezena zastavitelná plocha ZVs6 ve funkci VD, 

která umožňuje rozšíření stávajícího podnikatelského 
areálu u kruhového objezdu ve směru na Rychnov nad 
Kněžnou. Jedná se o řešení, které umožní rozvoj 
stabilizovaného podnikajícího subjektu bez vlivu na 
hodnoty řešeného území 

3 184/3 
Peklo nad 
Zdobnicí 

stavba RD  

je vymezena zastavitelná plocha ZBsv14b ve funkci 

SV v Pekle, která umožní realizaci 1 RD. Plocha 
navazuje na stávající zástavbu v lokalitě a v ÚP 
vymezené zastavitelné plochy. 
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Pořad
ové 
číslo  

Parcelní 
čísla 

k. ú. 
Stručné 

vyjádření 
požadavku 

Vypořádání požadavku 

4 865/3 Vamberk výstavba RD  

je vymezena zastavitelná plocha ZBsv28 ve funkci SV 

ve směru na chatovou osadu v lokalitě Mníšek Jedná se 
o oplocenou zahradu se zahradním domkem v těsné 
vazbě na sousední RD, pozemek není součástí souvisle 
obhospodařovaných honů zemědělské půdy. Zástavba 
bude v ploše umístěna s ohledem na polohu v pásmu 50 
m od okraje lesa. 

5 412/1 
Peklo nad 
Zdobnicí 

stavba RD (Bsv) 
je vymezena zastavitelná plocha ZBsv20a ve funkci 

SV, která logicky doplňuje proluku v zástavbě na 
severovýchodním okraji Pekla 

6 

2137, 
2144/5, 
2290/7 

Vamberk stavba RD 

je vymezena zastavitelná plocha ZBsv29 ve funkci SV 

v lokalitě Popluží, která umožní realizaci 1 RD, navazující 
pozemky budou sloužit jako sad a zahrada k RD. Plocha 
vhodně doplňuje rozvolněnou zástavbu v lokalitě. 
S ohledem na požadavek ochrany hodnot charakteru 
venkovského prostředí je žádoucí, aby budoucí RD 
respektoval venkovský charakter zástavby. Za tím 
účelem jsou pro plochu stanoveny podrobnější podmínky 
ochrany krajinného rázu 

7 5594 Vamberk 
stavební parcely 

/stavba RD  

je vymezena zastavitelná plocha ZBsv26 ve funkci SV 

v lokalitě Roští, která umožní realizaci 1 RD. S ohledem 
na požadavek ochrany hodnot charakteru venkovského 
prostředí  je žádoucí, aby budoucí RD respektoval 
venkovský charakter zástavby. Za tím účelem jsou pro 
plochu stanoveny podrobnější podmínky ochrany 
krajinného rázu 

12a,b 449/1 Merklovice 
Stavební parcela 

(bydlení)  

je vymezena zastavitelná plocha ZBsv27 ve funkci SV 

mezi zastavěným územím Merklovic a areálem 
zemědělské výroby, pro zástavbu jsou stanoveny 
požadavky z hlediska ochrany staveb bydlení před 
negativními účinky hluku 

13 
277/1 
(5371)  

Vamberk stavba RD 

je vymezena zastavitelná plocha ZBsv32 ve funkci SV 

v lokalitě Popluží, která umožní realizaci 1 RD, s ohledem 
na výrazně venkovský charakter lokality je žádoucí, aby 
budoucí RD respektoval venkovský charakter zástavby 

14 3347 Merklovice 
rekreace 

(roubenka) 

je vymezena zastavitelná plocha ZBsv30 ve funkci SV 

v lokalitě Zádolí, která umožní realizaci 1 stavby rodinné 
rekreace. S ohledem na požadavek ochrany hodnot 
charakteru venkovského prostředí je žádoucí, aby 
budoucí RD respektoval venkovský charakter zástavby. 
Za tím účelem jsou pro plochu stanoveny podrobnější 
podmínky ochrany krajinného rázu. Zástavba bude 
v ploše umístěna s ohledem na polohu v pásmu 50 m od 
okraje lesa 

15 3182 Merklovice zahrada k RD 

pozemek byl zahrnut do zastavěného území a 
stabilizované funkce ZZ, neboť se jedná o pozemek 

pod společným oplocením s realizovaným RD v původně 
vymezené zastavitelné ploše Bsv5a, jedná se znázornění 
skutečného stavu v území s respektováním nových 
hranic pozemků po KoPÚ 

19 
721/2, 
721/3 

Peklo nad 
Zdobnicí 

stavba 2 RD  

je vymezena zastavitelná plocha ZBsv31 ve funkci SV 

v lokalitě Libštejn, přitom se ruší původně vymezená 

zastavitelná plocha Vs4. Stavby rodinných domů budou 

řešeny tak, aby nevznikaly nároky na ochranu proti hluku 
z dopravy na silnici I/11. Zástavba bude v ploše umístěna 
s ohledem na polohu v pásmu 50 m od okraje lesa. 

20 3246 Merklovice 
výstavba RD 

 

požadavku nebylo vyhověno z důvodu urbanisticky 

nevhodného umístění RD do polohy, která narušuje 
historickou strukturu Merklovic. V Merklovicích je 
vymezeno dostatek zastavitelných ploch v urbanisticky 
vhodnějších lokalitách 
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Pořad
ové 
číslo  

Parcelní 
čísla 

k. ú. 
Stručné 

vyjádření 
požadavku 

Vypořádání požadavku 

22 

původně 
1731/*, dle 
mapy po 

KoPÚ část 
p.č. 5248 

Vamberk rodinné domy 

je vymezena zastavitelná plocha ZBsv14a ve funkci SV 

v  lokalitě Pekelská, která navazuje na zastavitelnou 
plochu ZBsv14 vymezenou platným ÚP Vamberk. Jedná 
se o lokalitu, která je jak z hlediska terénního, tak 
z hlediska umístění a nekonfliktní polohy vůči hodnotám 
řešeného území vhodná k zástavbě rodinnými domy. 
Plocha byla oproti uplatněnému požadavku (zahrnutí 
severovýchodního okraje pozemku p.č. 5248) rozšířena 
z koncepčního hlediska tak, aby došlo k logickému 
ucelení zastavitelných ploch v lokalitě spolu s plochou 
ZBsv14, která je v ÚP Vamberk již obsažena. 
V severozápadní části plochy je nutné zástavbu umístit 
nad kótu stoleté vody, neboť tato část plochy okrajově 
zasahuje do záplavového území 

23 3190  Merklovice stavba RD 

Požadavku nebylo vyhověno z důvodu urbanisticky 

nevhodného umístění RD do vyvýšené polohy, kdy by se 
RD negativně uplatňoval v dálkových pohledech, 
pozemek je ze stávající cesty s ohledem na terénní 
převýšení problematicky dostupný.  V Merklovicích je 
vymezeno dostatek zastavitelných ploch v urbanisticky 
vhodnějších lokalitách 

25 108/2, 157  Peklo 

stavba 
zahradního 

domku 

jedná se o pozemky v zastavěném území, které byly 
v ÚP Vamberk vymezeny ve funkci technické 
infrastruktury. Na základě prověření, že objekt TI neplní 
svoji funkci, došlo k jejich přeřazení do  stabilizované 
funkce SV, jako okolní plochy rodinných domů a jejich 

zahrad 

28 
3179, 3178, 

3155  
Merklovice 

vodní plocha, 
zahradní domek, 
včelín, remízy a 

sad 

pozemek p.č. 3179 (zahrada) byl zahrnut do zastavěného 
území a  stabilizované funkce ZZ, neboť se jedná o 

pozemek pod společným oplocením s realizovaným RD 
č.p. 131, jedná se znázornění skutečného stavu v území 
s respektováním nových hranic pozemků po KoPÚ. 
Pozemky p.č. 3178 a 3155 byly na základě požadavku 

vymezeny jako zastavitelná plocha ZZz1 ve funkci ZZ, 

neboť se jedná o ornou půdu 

29 5571 Vamberk stavba RD 

část pozemku byla zahrnuta do zastavěného území a 
stabilizované funkce SV, Změnou č. 4 došlo pouze 

k upřesnění z.ú. a funkce SV v souladu s hranicemi 
pozemku po KoPÚ 

30 3181 Merklovice 
víceúčelový 

zahradní domek 

pozemek (zahrada) byl zahrnut do zastavěného území a 
stabilizované funkce ZZ, neboť se jedná o pozemek 

pod společným oplocením s realizovaným RD č.p. 132, 
jedná se znázornění skutečného stavu v území 
s respektováním nových hranic pozemků po KoPÚ 

31 
1190/5,7,8

,910 
Vamberk 

realizace 
zahradní chatky 

na základě prověření skutečného stavu využití došlo 
k zahrnutí pozemku do stabilizované funkce ZZ a do 

zastavěného území spolu s navazujícími pozemky ve směru 
východním a západním, jedná se o zahrady pod společným 
oplocením s rodinnými domy stojícími v ulici Polská 

32 5001 Vamberk 

Zahrnutí celého 
pozemku 

k zástavbě RD při 
vzájemném 

přehodnocení 
zrušení 

nevyužívaných 
ploch 

na základě koncepčního zhodnocení předpokládaných, 
resp. preferovaných směrů rozvoje obytné zástavby pro 
město Vamberk, byl pozemek zahrnut do zastavitelných 
ploch bydlení a dopravní infrastruktury ve vazbě na 

lokalitu Masna - plochy ZBrd2a, ZBrd2b, ZDk-k27, 

část pozemku již byla v ÚP pro zástavbu vymezena jako 
zastavitelná plocha ZBdr2 (podrobněji k lokalitě Masna a 
navazujícím plochám viz výše) 

33 

 3336, 
3342, 
st.p.č. 

272, 296 

Peklo nad 
Zdobnicí  

úprava a 
rozšíření plochy 

rekreace po 
KOPÚ 

na základě prověření bylo zjištěno, že pouze došlo 
v rámci KoPÚ k drobné úpravě hranic pozemků. 
Stabilizovaná funkce RI a zastavěné území byly 

vyznačeny dle aktuálních hranic pozemků. Jedná se o tak 
nepatrnou úpravu, kterou nebylo nutno řešit změnou ÚP 
v rámci Hlavního výkresu 
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Pořad
ové 
číslo  

Parcelní 
čísla 

k. ú. 
Stručné 

vyjádření 
požadavku 

Vypořádání požadavku 

34 3429 
Peklo nad 
Zdobnicí  

realizace stavby 
pro rekreaci 

je vymezena zastavitelná plocha ZRch5 ve funkci RI, 

která, vyplňuje volnou plochu ohraničenou stávajícím 
rekreačním objektem se zahradou a komunikacemi 
v rekreační lokalitě Hradisko. Jedná se logické doplnění 
ploch rekreace, bez vlivu na hodnoty řešeného území. Je 
nutné respektovat skutečnost, že se plocha nachází 
v pásmu 50 m od okraje lesa 

35 5351 Vamberk výstavba RD je vymezena zastavitelná plocha ZBrd3c ve funkci BI 

na jižním okraji Vamberka. Plocha navazuje na 
zastavitelnou plochu téže funkce. Stavby rodinných domů 
budou řešeny tak, aby nevznikaly nároky na ochranu proti 
hluku z dopravy na silnici I/14. Z důvodu uvedení do 
souladu skutečného stavu využití území a územního 
plánu byly k ploše přiřazeny pozemky p.č. 943/12, 943/13 
a 943/14, které jsou součástí zahrady k RD č.p. 574 

36 5348 Vamberk výstavba RD 

37 1132 Vamberk výstavba RD 

pozemek spolu s navazující částí pozemků p.č. 1110/1 a 
1140/2 byl zahrnut do funkce BI v rámci zastavitelné 

plochy ZBrd10a z koncepčního hlediska na základě 

požadavku města Vamberka, žadatel vzal žádost o 
zahrnutí pozemku p.č. 1132 zpět (podrobnější 
odůvodnění viz výše) 

 

- koncepce veřejné infrastruktury nebude významněji měněna, dojde k aktualizaci ve vztahu 
k již realizovaným záměrům či ve vztahu k aktuálním potřebám rozvoje města (např. uvedení 
do souladu ÚP a skutečného stavu využití plochy sběrného dvora v lokalitě Ds-g2, již 
realizované návrhy technické infrastruktury budou vypuštěny z návrhu apod.). Jako 
podkladu bude využit soupis realizovaných a neaktuálním záměrů zpracovaný zástupci 
města pořízený v rámci doplňujících průzkumů a rozborů. Případné potřeby pro doplnění 
veřejné infrastruktury vyplynou z aktuálních potřeb rozvoje města; 

      Na základě doplňujících průzkumů byly vypuštěny návrhy technické a dopravní 
infrastruktury, které byly již realizované, nebo ztratily svoje opodstatnění, případně byly nahrazeny 
jiným návrhem. Např. byly vypuštěny navržené komunikace Dk-k4, Dk-k5, k9, k16, k18, některé 
parkovací plochy, byla zrušena zastavitelná plocha pro centrální ČOV, navržené rozšíření 
teplovodu, přeložka elektrického vedení apod. Zároveň je provedena aktualizace textu dle 
aktuálního stavu sítí Ti v území. 

 

- budou prověřena doporučení uvedená v  registrované územní studii pořízené KrÚ 
Královéhradeckého kraje Územní studie krajiny Královéhradeckého kraje: 

- při vymezování zastavitelných ploch a stanovení podmínek pro jejich využití bude 
řešena potřeba stanovení výškové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovením rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a 
intenzity jejich využití mj. s cílem zajištění ochrany vizuálního působení dominant 
kostelů ve vesnických částech města; 

- prověřit požadavky protipovodňové ochrany před říčními povodněmi i ve vazbě na 
koncepci uspořádání krajiny s ohledem na schválené KoPÚ; 

- při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro 
jejich využití se zabývat otázkou omezení prorůstání sídel; 

Pro zastavitelné plochy venkovského bydlení vymezované Změnou č. 4, které se nacházejí 
v kvalitním venkovském prostředí, byly z důvodu ochrany krajinného rázu stanoveny podrobnější 
podmínky prostorového uspořádání (podrobněji viz odůvodnění prověření konkrétních požadavků 
na změny území). Změnou č. 4 je uváděn ÚP Vamberk do souladu se schválenými KoPÚ. Řešení 
ÚP umožňuje realizaci protierozních a dalších opatření, které byly v rámci KoPÚ navrženy. 
Prorůstání sídel není problémem řešeného území. Č.o. Peklo je od vlastního Vamberka odděleno 
řekou, železnicí a přeložkou silnice I/11, které tvoří prostorový limit pro rozvoj zástavby. Č.o. 
Merklovice s vlastním Vamberkem srostla již v minulosti. 
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- bude zohledněna poslední aktualizace katastrální mapy a schválené KoPÚ,  

- bude uvedena do souladu cestní síť dle KoPÚ a ÚPD obce; 

- části území, které již nejsou součástí administrativního území města Vamberka, 
budou z ÚP vypuštěny; 

- budou řešeny části území, které jsou nově součástí administrativního území města 
Vamberka;  

- bude prověřena potřeba vymezení navrhovaných protierozních opatření do 
grafické části ÚP Vamberk; 

- bude uvedeno do souladu funkční využití některých stabilizovaných ploch ve 
vztahu ke změně uspořádání pozemků po KoPÚ a po digitalizaci katastrální mapy; 

- bude zváženo vypuštění v ÚP vymezených poldrů R1 a R2 v lokalitě Sebranice a 
Helouska, které do KoPÚ nebyly převzaty; 

Na základě změny katastrální mapy po schválených KoPÚ ve všech katastrálních územích 
města Vamberka byl ÚP Vamberk přenesen do této nové katastrální mapy. Významnější odlišnosti 
ve využití území ve vazbě na mapu KN jsou pak řešeny Změnou č. 4: 
- došlo k drobným úpravám zastavěného území a ploch stabilizovaných zejména na okrajích 

zastavěného území a v lokalitách rozvolněné zástavby. Tyto změny jsou zaneseny v Hlavním 
výkresu Změny č. 4. Např. došlo k vymezení ploch zeleně soukromé (zahrady u stávajících 
RD, resp. pozemek pod společným oplocením s realizovaným RD) na jižním okraji Merklovic 
(částečně byly tyto úpravy iniciovány konkrétními žádostmi žadatelů). Část plochy SV, která již 
neexistuje a byla zrušena v mapě, byla převedena na funkci AZ, ze zastavěného území byly 
vypuštěny pozemky, které jsou součástí ZPF a fakticky jsou součástí volné krajiny (např. sad 
v lokalitě Popluží) apod.; 

- v krajině došlo k uvedení do souladu způsobu využití pozemků dle mapy KN a územního 
plánu, došlo k úpravě některých ploch vymezených ve funkcích AZ, LE, MN (viz Hlavní 
výkres); 

- dále byla ze schválených KoPÚ převzata cestní síť v krajině, původní cesty, které byly v ÚP 
vymezeny jako plochy dopravní a v současnosti již nemají svá parcelní čísla, byly zařazeny do 
příslušných ploch AZ, MN, LE; 

- .s ohledem na skutečnost, že poldry R1 a R2 vymezené v ÚP nebyly KoPÚ převzaty, jsou 
Změnou č. 4 vypuštěny; 

- návrh zatravnění byl převzat v souladu s návrhem vyplývajícím z KoPÚ, zároveň byl ponechán 
návrh zatravnění dle ÚP, které má funkci urbanistickou (vytváření zelených pásů na hranicích 
měst, přirozený přechod zastavěného území do volné krajiny); 

- z UP byly vypuštěny části, které byly vypuštěny z administrativního území města; 

 

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

 Nevyvstala potřeba změny ÚP ve vztahu k ustanovení § 18 stavebního zákona. 

 

- budou zohledněny problémy vyplývající z  ÚAP ORP Rychnov nad Kněžnou, které nejsou 
řešeny v ÚPD obce; 

V ÚAP ORP Rychnov nad Kněžnou - úplná aktualizace 2020 jsou uvedeny následující 
okruhy k řešení v ÚAP. 
- řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- řešit rozvojové plochy pro občanské vybavení 
- řešit rozvojové plochy pro podnikání a drobnou výrobu 
- zajistit podmínky pro zvýšení obytné atraktivity území 
- využít znehodnocená území k přirozenému rozvoji města 
- využít plochy mezi silničními obchvaty a městem k jeho územnímu rozvoji 
- rozšířit plochy čistého bydlení v lokalitě Na Bačince 
- řešit plochy sídelní zeleně 
- řešit protipovodňová opatření 
- řešit odkanalizování území a čištění odpadních vod 
- řešit chodníky a cyklostezky 
- řešit parkovací plochy 
- zajistit ochranu kulturních hodnot území - historické jádro města včetně lokality Barbora 
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Lze konstatovat, že podmínky pro jejich řešení jsou obsaženy v platném ÚP Vamberk, 
Změnou č. 4 dochází pouze k doplnění jednotlivých koncepcí ve vztahu k aktuální situaci a potřebám 
rozvoje města. Předmětem řešení Změny č. 4 je zejména vytvoření podmínek pro využití 
znehodnoceného území ve vazbě na centrum města a pro realizaci kvalitních ploch bydlení ve vazbě 
na něj. 

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

- Vymezit plochy a koridory územních rezerv se nepožaduje. Bude posouzena aktuálnost 
potřeby vymezení ploch územních rezerv obsažených v platném ÚP Vamberk. 

Na základě zhodnocení stavu využití území a potřeb jeho rozvoje došlo k přeřazení 
zastavitelné plochy Rs1 do plochy územní rezervy Rs-r1a (podrobně pospáno výše). V rámci 
zpracování Změny č. 4 nevyvstala potřeba vymezení nových ploch územních rezerv. Dále je nutno 
konstatovat, že ostatní vymezené územní rezervy obsažené v platném ÚP mají své opodstatnění a 
budou v ÚP města ponechány. Jedná se zejména o územní rezervy pro rozvoj bydlení. Změnou č. 4 
dochází k převedení částí některých rezerv do ploch zastavitelných (zastavitelné plochy ve funkci BI 
ve vazbě na lokalitu bývalého závodu Masny a plocha ZBrd10a). Územní rezerva RDs-r1 navazuje na 
územní rezervu zanesenou v ÚP Záměl (silniční obchvat Záměl). 

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

- Bude prověřena aktuálnost veřejně prospěšných staveb a opatření vymezených v platné ÚPD 
města - případně již realizované stavby z ÚP vypustit, ověřit požadavky na uplatnění 
předkupního práva, prověřit výčet pozemků pro uplatnění předkupního práva ve vztahu 
k aktuální mapě KN po KoPÚ, včetně uvedení v čí prospěch bude předkupní právo uvedeno; 

- Případné požadavky na vymezení VPS dále vyplynou z řešení Změny č. 4 ÚP Vamberk. 

Na základě doplňujících průzkumů byly vypuštěny návrhy technické a dopravní infrastruktury a 
s tím i související veřejně prospěšné stavby, které byly již realizované, nebo ztratily svoje 
opodstatnění, případně byly nahrazeny jiným návrhem. 

VPS a VPO byly doplněny o nové návrhy VPS a VPO, které jsou důležité z hlediska rozvoje 
města a širšího území. Jedná se o navržené parkoviště ve vazbě na vlakové nádraží WPDs-p7 
důležité z hlediska organizace dopravy v širším území v okolí PZ Solnice-Kvasiny, místní komunikace 
v rozvojových plochách jižně centra města WZDk-k27, cyklostezky a místní komunikace WZDk-k28, 
WZDk-k15, Wk13, VZDk-k22a důležité pro prostupnost území, zastávky na silnici I/11 Wb6 důležité z 
hlediska dopravní obsluhy a významné plochy veřejných prostranství PPz1a, PPz1b, PPz1c, PZPz6, 
PPz7 potřebné z důvodu zajištění kvalitního prostředí v obytných celcích. Z důvodu zajištění 
podmínek zásobování města vodou a pro intenzifikaci vodojemu v ulici Kollárova byla vymezena VPS 
pod označením Wvdj1. 

Podrobně byly v rámci doplňujících průzkumů zhodnoceny v ÚP vymezené VPS a VPO. 
Některé byly Změnou č. 4 ponechány pouze jako VPS pro vyvlastnění, u těch, které jsou určeny pro 
možnost uplatnění překupního práva došlo ke kontrole a úpravě výčtu čísel pozemků v souladu 
s aktuálními údaji v evidenci KN. 

Z důvodu splnění požadavků na označování VPS a VPO dle „Standardizace“ (podrobně viz 
níže), byly v grafické i textové části ÚP před označení jednotlivých VPS a veřejných prostranství 
doplněny indexy „V“ pro VPS s pouze možností vyvlastnění, „W“ pro VPS s možností vyvlastnění i 
uplatnění předkupního práva a „P“ pro veřejná prostranství. Ve výkresu VPS Změny č. 4 jsou proto 
zobrazeny všechny vymezené veřejně prospěšné prvky, jak z platného ÚP, tak ze Změny č.4 
z důvodu jejich výše popsané formální úpravy. 

 

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

- Vymezit plochy a koridory, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno 



   Změna č. 4  Územního plánu Vamberk 

 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o.  51 

     

vydáním regulačního plánu, se nepožaduje. Případné požadavky na vymezení ploch, ve 
kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, nebo 
uzavřením dohody o parcelaci vyplynou z řešení Změny č. 4 ÚP. 

V rámci zpracování Změny č. 4 vyvstala potřeba prověření územní studií plochy ZBrd10 spolu 
s nově vymezenou plochou ZBrd10a. Je nutno řešit doplnění komunikačního systému ve vazbě na 
stávající plochy dopravy a vymezení ploch veřejných prostranství, resp., veřejné zeleně za účelem 
vzniku plnohodnotného obytného celku. 

Byla vypuštěna podmínka prověření územní studií plochy PBsb1. Tento požadavek pozbyl 
opodstatnění, když došlo k výraznému zmenšení plochy přestavby. Původně zahrnovala celý areál 
bývalých kasáren pod náměstím. Na větší části došlo k realizaci výrobního podniku pewag. 

Pro plochy jižně od centra Vamberka byly definovány prvky regulačního plánu, zdůvodnění viz 
výše. 

Z důvodu naplnění formálních požadavků „Standardizace“ byly plochám, které jsou určeny pro 
prověření územní studií a skládají se zvíce než jedné zastavitelné plochy, přiřazeny indexy ÚS2 
(plochy ZBrd10 a ZBrd10a) a ÚS1 (plochy ZDk-k27, PBbd1a, PBbd1b, PBbd1c, PBbd2, PPz1, PPz1a, 
PPz1b, PPz1c, ZBrd1a, ZBdr1b, ZBrd2s, ZBr2b, ZPz5) . 

Ee5) Případný požadavek na zpracování variant řešení 

- Zpracování variant řešení návrhu změny ÚP se nepožaduje.  

Návrh Změny č. 4 neobsahuje variantní řešení. 

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

 
Formální požadavky na obsah Změny č. 4 jsou splněny.  

 

Změnou č. 4 je ÚP Vamberk uváděn do souladu s metodickým předpisem Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR „Standard vybraných částí územních plánů“, přitom je maximálně respektována 
struktura funkčního využití stanovená platným ÚP Vamberk včetně podmínek pro využití ploch (tzn. 
pokud možno beze změny věcné náplně ÚP). Z důvodu znázornění grafického řešení ÚP Vamberk dle 
metodiky obsahuje Změna č. 4 výkres B2aa nazvaný „Hlavní výkres ÚP Vamberk zpracovaný dle 
metodiky MMR ČR„Standard vybraných částí územních plánů“. Tento výkres nezobrazuje změny 
využití území (mimo těch, které jsou zobrazeny ve výkresu B2a Hlavní výkres), jedná se pouze o 
formální úpravu, tzn. změnu názvů a barevného znázornění funkčních ploch a doplnění indexů 
funkčních ploch. Zde jsou popsány významnější úpravy, které v souvislosti s použitou metodikou 
nastaly: 

- z důvodu naplnění požadavků „Standardizace“ došlo ke grafickému  rozlišení funkcí OV 
(občanské vybavení veřejné) a OK (občanské vybavení komerční), přitom ale nevyvstala 
potřeba změny textových podmínek využití dle platného ÚP; 

- z důvodu naplnění požadavků „Standardizace“ a větší přehlednosti došlo ke sjednocení ploch 
dopravních pod funkci Doprava silniční - DS, s rozlišením ploch autobusového nádraží DS1, 
řadových garáží DS2, parkoviště DS3, čerpací stanice pohonných hmot DS4 a zastávek na 
silnici I/11DS5. Protože v dopravním systému i vlivem zapracování KoPÚ došlo 
k významnějším změnám, je celý dopravní systém včetně návrhu obsažen rovněž v Hlavním 
výkresu změn B2a; 

- z důvodu zjednodušení orientace v dopravních plochách a uvedení do souladu s požadavky 
Standardizace“, byly v textové části sloučeny regulativy (dříve funkce Dk a Ds) do jediné 
funkce DS); 

- z důvodu naplnění požadavků „Standardizace“ došlo k rozlišení funkcí TO, TI, TE, TW, přitom 
ale nevyvstala potřeba změny podmínek využití dle platného ÚP; 

- z důvodu, že se plochy smíšené nezastavěného území dle „Standardizace“ nemohou 
nacházet v zastavěném území, byly tyto plochy zařazeny do příslušných funkcí BI, PZ, ZP, ZZ 
dle konkrétního charakteru plochy a zobrazeny jako plochy změn v Hlavním výkresu změn 
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B2a. Funkce ZP a ZZ je do ÚP Vamberk vnášena nově, byly tedy doplněny regulativy této 
funkce do kapitoly f) Územního plánu; 

- z důvodu splnění požadavků na označování zastavitelných ploch a ploch přestavby dle 
Standardizace“, byly před označení jednotlivých ploch v grafické i textové části ÚP doplněny 
indexy „P“ pro plochy přestavby, „Z“ pro plochy zastavitelné, „R“ pro plochy územních rezerv a 
„K“ pro plochy změn v krajině; 

- z důvodu splnění požadavků na označování VPS a VPO dle Standardizace“, byly v grafické i 
textové části ÚP před označení jednotlivých VPS a veřejných prostranství doplněny indexy „V“ 
pro VPS s pouze možností vyvlastnění, „W“ pro VPS s možností vyvlastnění i uplatnění 
předkupního práva a „P“ pro veřejná prostranství; 

 

Převodní tabulka názvosloví funkčních ploch  

PŮVODNÍ NÁZEV FUNKČNÍ PLOCHY DLE  PLATNÉHO 
ÚP 

NOVĚ UŽÍVANÝ NÁZEV FUNKČNÍ PLOCHY DLE  
„STANDARDIZACE“ 

PLOCHY BYDLENÍ ČISTÉHO - RODINNÉ DOMY / Brd BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ - BI 

BYDLENÍ - NEPERSPEKTIVNÍ - 

PLOCHY BYDLENÍ - BYTOVÉ DOMY / Bbd BYDLENÍ HROMADNÉ - BH 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - MĚSTSKÉ / Bsm SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ - SM 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ / Bsv SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ - SV 

PLOCHY REKREACE - SPORTOVNĚ REKREAČNÍ 
AREÁLY, HŘIŠTĚ / Rs 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ - SPORT - OS 

PLOCHY REKREACE - CHATY, REKREAČNÍ LOUKY / 
Rch 

REKREACE - INDIVIDUÁLNÍ - RI 

PLOCHY REKREACE - ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE REKREACE - ZAHRÁDKOVÉ OSADY - RZ 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ / Ov OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ - OK, OBČANSKÉ 
VYBAVENÍ VEŘEJNÉ - OV 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - HŘBITOV OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY - OH 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU 
ZPEVNĚNÝCH PLOCH - PP 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - PARK, 
VEŘEJNÁ ZELEŇ / Pz 

VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU 
ZELENĚ - PZ 

PLOCHY DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY - SILNICE / Ds 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - 
KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PLOCHY 
/ Dk 

DOPRAVA SILNIČNÍ - DS 

PLOCHY DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY - DRÁŽNÍ 
DOPRAVA 

DOPRAVA DRÁŽNÍ - DD 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY / Ti   ENERGETIKA - TE 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - TW 

SPOJE, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - TS 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - TO 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - VÝROBNÍ SLUŽBY, 
ŘEMESLNÁ VÝROBA / Vs   

VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY - VD 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - PRŮMYSLOVÁ 
VÝROBA / Vp 

VÝROBA LEHKÁ - VL 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ 
VÝROBA / Vz   

VÝROBA ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÁ - VZ 

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ / Tn TĚŽBA NEROSTŮ - DOBÝVÁNÍ - GD 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA   ZEMĚDĚSKÉ - AZ 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - MN 

PLOCHY LESNÍ   LESNÍ - LE 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ JINÉ - WT 

- ZELEŇ - ZAHRADY A SADY - ZZ 

- ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU- ZP 
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F) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ 
VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH 
DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU 
K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

 Změna č. 4 je zpracována na základě doplňujících průzkumů a rozborů, podle kterých byla 
doplněna koncepce rozvoje města a aktualizovány návrhové prvky územního plánu, hodnocena 
možnost vymezení lokalit změn na základě potřeb města a konkrétních žadatelů o změnu využití 
území, aktualizováno zastavěné území a aktualizován územní plán po schválených KoPÚ. Pokud se 
týká Územně analytických podkladů (ÚAP), byla Změna č. 4 přezkoumána ve vztahu k ÚAP, resp. 
rozboru udržitelného rozvoje území. Změna č. 4 je zpracována na základě pokynů, které byly 
obsaženy ve schválené Zprávě o uplatňování ÚP Vamberk za období 09/2016 - 07/2020. Řešení 
Změny č. 4 ve vztahu k jednotlivým pokynům pro zpracování Změny č. 4 je podrobně popsáno v kap. 
E) Odůvodnění Změny č. 4. 

 Z důvodu koordinace ÚP Vamberk s využitím navazujícího území došlo k vymezení koridoru 
pro přeložku silnice I/14 na hranici s obcí Lupenice. Na základě podkladů poskytnutých ŘSD ČR byl 
vymezen průhledný koridor CPZ-DS4a, včetně příslušné VPS. 

Ve vztahu k hodnotám a limitům řešeného území je nutno konstatovat, že provedené změny 
nejsou ve významnější kolizi s hodnotami urbanistickými, kulturními či historickými, pro některé 
vymezené plochy změn jsou pak za účelem ochrany hodnot území stanoveny podrobnější podmínky 
využití. Návrhem nejsou dotčeny žádné přírodně chráněné lokality včetně prvků ÚSES. Při využití 
konkrétních ploch změn je nutno respektovat limity využití vyplývající z právních předpisů a rozhodnutí 
a vlastností území. Ty zobrazitelné v měřítku ÚP Vamberk, jsou zakresleny v Koordinačním výkresu, 
v kap. E) je pak uvedena informace o limitech omezujících využití některých konkrétně vymezovaných 
lokalit změn. V souladu s požadavkem vyplývajícím ze zadání na respektování, resp. vytvoření 
podmínek pro zachování ochrany přírodních a krajinných hodnot území, byly pro řešené plochy 
stanoveny podrobnější podmínky prostorového uspořádání s ohledem na nutnost zachování 
krajinného rázu. Lze konstatovat, že návrh Změny č. 4 je v souladu se stanovenou koncepcí rozvoje 
krajiny, kdy nedochází k jejímu narušení.  

Koncepce dopravy se Změnou č. 4 doplňuje o nové návrhy místních komunikací a přeložku 
silnice I/14, případně byly vypuštěny návrhy dopravní infrastruktury, které byly již realizovány, nebo 
ztratily svoje opodstatnění, případně byly nahrazeny jiným návrhem. Podrobně popsáno výše v kap. 
E) a F). 

 V koncepci technické infrastruktury - na základě doplňujících průzkumů byly vypuštěny 
návrhy technické infrastruktury, které byly již realizovány, nebo ztratily svoje opodstatnění, případně 
byly nahrazeny jiným návrhem. Například byla zrušena návrhová plocha pro ČOV, neboť odpadní 
vody z Vamberka jsou odváděny na ČOV v k.ú. Doudleby nad Orlicí. 

Pořizovanou Změnou č. 4 se nemění koncepce ochrany obyvatel. V rámci Změny č. 4 nejsou 
navrhovány nové plochy a zařízení pro úkryty obyvatel ani plochy a objekty pro evakuaci a ubytování. 
Nemění se koncepce nouzového zásobování vodou a elektrickou energií, rovněž nejsou vymezeny 
plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační práce. K nové zástavbě musí být zajištěny přístupové 
komunikace odpovídajících parametrů pro mobilní požární techniku a zajištěn odpovídající zdroj vody. 
Problematiku přístupových komunikací pro mobilní požární techniku detailně upravují zejména 
vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 
268/2011 Sb., a ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0833. Dále ve vztahu k problematice 
elektroenergetiky je nutno respektovat ustanovení bodu 5 přílohy k vyhlášce č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., a ustanovení § 
23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, která upravují navrhování a umisťování staveb ve vztahu ochranným pásmům energetických 
vedení. Pro lokality bydlení ve vazbě na silnice I. třídy a areály výroby byly stanoveny podmínky 
prokázání neovlivnění chráněných staveb a prostor negativními účinky hluku.  

Předmětná Změna č. 4 není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů. Při realizaci záměrů je nutno respektovat již zmíněné limity využití vyplývající z právních 
předpisů, správních rozhodnutí a vlastností území. Veškeré tyto limity, včetně limitů stanovených 
územním plánem a jeho Změnou č. 4 je nutno respektovat v rámci navazujících řízení. 
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 Grafickou   část   Odůvodnění   Změny č. 4 tvoří „B6 Výkres předpokládaných záborů půdního 
fondu“  v  měřítku 1: 10000 a „B5 Koordinační výkres“ - výřez v měřítku 1:5000. 
 
 

G) VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Přehled využití zastavitelných ploch určených v ÚP Vamberk k bydlení (venkovské a městské): 

označení plochy rozloha dle 
ÚP (ha) 

využitá plocha (ha) poznámka 

Brd1 0,82 0,37 využita cca z 50% 

Brd2 4,31 3,00 využita cca z 70% 

Brd3a 0,09 0  

Brd3b 0,28 0,10 využita cca z 30% 

Brd4 0,14 0  

Brd5 0,14 0,14 plně využita 

Brd6 0,33 0,16 využita cca z 50% 

Brd7 0,63 0  

Brd8 1,11 1,11- převedena do územní rezervy plocha zrušena ve Změně č. 2 

Brd9 0,18 0,09 využita cca z 50% 

Brd10 2,36 0,50 využita cca z 20% 

Brd11 0,18 0,18 plně využita 

Brd12 0,25 0,25 plně využita 

Brd13 0,08 0,08 plně využita 

Brd14 0,21 0,21 plně využita 

Brd15 0,17 0,17 plně využita 

Brd16 0,19 0,19 plně využita 

Brd17 0,13 0,13 plně využita 

Brd18 0,65 0,65 plně využita 

Brd19 0,12 0,12 plně využita 

Brd20 0,19 0,19 plně využita 

Brd21 0,66 0  

Bbd1 5,35 5,35 – plocha převedena do jiné 
funkce 

Změna č. 4 

Bsv3 0,12 0,12 plně využita 

Bsv4 1,01 0  

Bsv5a 0,43 0,43 plně využita 

Bsv5b 0,43 0,20 využita cca z 50% 

Bsv6 0,25 0  

Bsv7 1,04 0,14 využita cca z 10% 

Bsv8 0,36 0  

Bsv9 0,84 0  

Bsv11 0,29 0,29 plně využita 

Bsv12 0,25 0  

Bsv13 0,26 0  

Bsv14 0,53 0,29 využita cca z 50% 

Bsv15 0,14 0,14 plně využita 

Bsv16 0,69 0,20 plně využita 

Bsv17 0,59 0,15 plně využita 

Bsv18 0,59 0  

Bsv19 1,43 1,43 plně využita 

Bsv20 0,29 0  

Bsv21 0,54 0,54 plně využita 

Bsv22 0,13 0,13 plně využita 

Bsv24 0,17 0,17 plně využita 

Bsv25 0,15 0,15 plně využita 
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Pro bydlení v RD – městského typu bylo v ÚP vymezeno 13,22 ha ploch, z toho bylo využito 
(včetně zrušených ploch v předchozích změnách ÚP) 7,64 ha, což je téměř 60 % celkové rozlohy 
zastavitelných ploch ve funkci BI. 

Pro bydlení v RD venkovského typu bylo v ÚP vymezeno 10,53 ha ploch, z toho bylo využito 
4,38 ha, což je více než 40 % celkové rozlohy zastavitelných ploch ve funkci BV. 

Výše uvedené údaje dokládají, že míra využití zastavitelných ploch určených pro bydlení 
územním plánem v administrativním území města Vamberka je značně vysoká, přesto však je v ÚP 
Vamberk vymezeno dostatek ploch pro další rozvoj bydlení. S ohledem na změnu podmínek v území a 
aktuálních potřeb na jeho rozvoj dochází v této oblasti ke změnám. 

Na základě prověření aktuálních potřeb rozvoje města Vamberka i ve vztahu k širším vztahům 
v území a aktuálních podmínek v území v rámci doplňujících průzkumů a rozborů ke Změně č. 4 dochází 
k vypuštění následujících ploch určených pro bydlení (konkrétní důvody k jejich vypuštění jsou popsány 
v kap. E): 

- plocha Bbd1 pro bydlení v bytových domech o rozloze 5,35 ha 

- ZBrd5 pro bydlení v RD městského typu o rozloze 0,15 ha 

- části ZBrd21 pro bydlení v RD městského typu o rozloze 0,37 ha 

- části ZBrd2 pro bydlení v RD městského typu o rozloze 0,47 ha 

- části ZBsv4 pro bydlení v RD venkovského typu o rozloze 0,90 ha 

Z ÚP se tedy vypouští další zastavitelné plochy pro bydlení o celkové rozloze 7,24 ha! 

 Z důvodů podrobně popsaných v kap. E) Odůvodnění Změny č. 4 (zejména koncepční rozvoj 
území města Vamberk za účelem posílení jeho centra a umožnění drobného doplnění obytné zástavby 
ve venkovských částech města) pak dochází Změnou č. 4 k vymezení nových zastavitelných ploch 
bydlení. Změnou č. 4 se vymezují nové zastavitelné plochy ve funkci BI o rozloze 4,13 ha, ve funkci BV 
pak zastavitelné plochy o celkové rozloze 2,93 ha, celkem tedy plochy bydlení o rozloze 7,06 ha.  

Z výše uvedeného vyplývá, že bilance nově vymezených zastavitelných ploch bydlení 
Změnou č. 4 a ploch, které se z ÚP vypouštějí, je srovnatelná, resp. rozsah nově vymezovaných 
ploch je celkově menší. Vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení je tedy zcela 
odůvodněno celkovým řešením Změny č. 4. 

Je možno konstatovat, že rozvoj města Vamberka není orientován na expanzi zástavby 
do volné krajiny, dlouhodobě je zde sledován směr spočívající ve využití rezerv v zastavěném 
území, resp. tzv. ploch brownfields.  

Tuto skutečnost je možno doložit informací, že se v nedávné době podařilo využít dlouhodobě 
opuštěný a zdevastovaný areál bývalých kasáren nacházející se v centru města o rozloze cca 2,8 ha. 
Byl zde realizován provoz závodu Pewag s parkovištěm pro zaměstnance, park a stezka po pěší a 
cyklisty podél řeky Zdobnice. Dále jsou Změnou č. 4 řešeny podmínky pro využití další plochy 
brownfield, která dlouhodobě znemožňovala rozvoj města ve vazbě na jeho centrum. Lokalita bývalého 
závodu Masna je dlouhodobě koncepčně řešena ve všech strategických materiálech města, řešení 
Změny č. 4 navazuje na kroky, které byly pro konkrétní využití plochy brownfields v minulosti průběžně 
činěny.  Jedná se opět o plošně významnou lokalitu o rozloze necelých 3 ha. Další plochou, která má 
sloužit k rozvoji centrální části města je plocha o rozloze necelých 0,6 ha nacházejí se mezi ulicemi 
Žamberecká a Struha, kde se městu Vamberk podařilo vykoupit některé nevyužité nemovitosti. Změnou 
č. 4 jsou vymezeny další drobné plochy v zastavěném území určené zejména pro rozvoj veřejné 
infrastruktury města (sběrné místo, kompostárna). 

Na základě prověření potřebnosti ploch vymezených v platném ÚP pak došlo k vypuštění 
zastavitelných ploch občanského vybavení v rozsahu cca 2,6 ha. Pro rozvoj drobné výroby a služeb byla 
Změnou č. 4 navržena plocha bývalého těžebního prostoru zaniklé cihelny. 

Výše uvedené informace dokládají koncepčnost postupu města při stanovování 
podmínek pro jeho rozvoj s důrazem na účelné využití zastavěného území, ochranu hodnot 
řešeného území a ochranu krajinného zázemí města. 
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H) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Z řešení Změny č. 4 vyplývá, že jsou řešeny podmínky pro rozvoj města ve vazbě na 
jeho centrum a ve vztahu k rozvoji širšího území vyplývající z podmínek pro koordinovaný 
rozvoj území ve vazbě na Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny. Jsou řešeny zejména plochy 
bydlení a dále podmínky pro rozvoj veřejné dopravní a technické infrastruktury.  

 Odůvodnění potřeby vymezení zastavitelných ploch je podrobně zdůvodněno v kap. G). 
Dle uvedených informací došlo v minulosti k významnému naplnění vymezených zastavitelných ploch. 
Ve vztahu k vymezeným plochám bydlení je možno konstatovat, že jejich rozsah je oproti stávajícímu 
stavu obsaženému v ÚP Vamberk menší, neboť zároveň s vymezením nových ploch bydlení ve 
změně č. 4 došlo zároveň k významné redukci ploch v ÚP Vamberk obsažených (viz výše kap. G). 

 Ačkoliv byla snaha eliminovat zábory půd zařazených do I. a II. třídy ochrany, je z celkové 
situace zřejmé, že to nebylo možné. Koncepční rozvoj Vamberka je nutné směřovat z urbanistického 
hlediska ve vazbě na jeho těžiště, tedy centrum města. Zde se však, stejně jako všude ve vazbě na 
zastavěné území vlastního Vamberka nacházejí téměř výhradně nejkvalitnější 
půdy:

 

Obr.: znázornění výskytu půd I. a II. třídy ochrany v řešeném území (zelená barva) 

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch umisťovaných na kvalitní půdy: 

Plochy bydlení ve vazbě na centrum města - jak je uvedeno v předchozích kapitolách, 
jednou z nejvýznamnějších ploch pro rozvoj města Vamberka je lokalita bývalého závodu Masna, 
která má sloužit pro rozvoj bydlení v bytových domech. Plocha přiléhá k samotnému centru města a 
její využití přispěje k jeho významnému oživení. Jedná se o významný návrh jak z hlediska 
koncepčního, tak z hlediska požadavků na využití zastavěného území, v tomto případě významné 
plochy brownfield. Na plochy bydlení v bytových domech umisťované zejména v zastavěném území 
(jedná se o plochy PBbd1a – 1d) a mimo ZPF navazují Změnou č. 4 navrhované významnější plochy 
pro rozvoj bydlení v rodinných domech (ZBrd1a, ZBdr1b, ZBdr2a, ZBrd2b), včetně odpovídajících 
ploch veřejných prostranství a veřejné zeleně (ZPz6). Ty využívají zčásti plochu územní rezervy, která 
byla k tomuto účelu vymezena v platném ÚP Vamberk. Tyto plochy jsou vymezeny na půdách I. a II. 
třídy ochrany. V jejich vymezení je však spatřován následující vyšší veřejný zájem, než je v tomto 
případě veřejný zájem na ochraně kvalitních půd: 
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- z hlediska koncepčního se jedná o nejexponovanější rozvojovou plochu města Vamberka, 
rozvoj centra města není možné realizovat na půdách horší kvality, tyto plochy byly již buď 
využity, nebo jsou vymezeny s ohledem na urbanistickou koncepci pro jiné funkce. Nejbližší 
volné plochy na méně kvalitních půdách se nacházejí ve vzdálenosti více než 1 km od centra. 
Návrh ploch ve veřejném zájmu respektuje a přirozeně rozvíjí urbanistickou strukturu města 
Vamberka s důrazem na posílení jeho centra; 

- plochy ZBrd1a, ZBdr1b, ZBdr2a, ZBrd2b navazují na další plochy, které byly v ÚP Vamberk 
vymezeny pro rozvoj individuálního bydlení ZBrd1 a ZBrd2, které byly v nedávné minulosti 
z větší části již využity. Jedná se o návaznost, která je významná z hlediska účelného 
využívání prostředků z veřejných rozpočtů, neboť vložené investice města do technické a 
dopravní infrastruktury zde budou při rozvoji zástavby v nově vymezovaných plochách 
zhodnoceny; 

- rozsah vymezených zastavitelných ploch ZBrd1a, ZBdr1b, ZBdr2a, ZBrd2b a  ZPz6 v lokalitě 
je s ohledem na exponovanost území naprosto odůvodněný. V takto exponovaném území je 
žádoucí ověření funkčnosti budoucích obytných celků a provázanost se stávající zástavbou a 
stávajícími sítěmi dopravní a technické infrastruktury v širším území. Při vymezení většího 
rozsahu zastavitelných ploch bylo bráno v potaz i časové hledisko. Cesta od zanesení ploch 
do územního plánu až k realizaci zástavby je značně zdlouhavá, složena z mnoha postupných 
kroků. Řešení, kdy by se vymezovaly v lokalitě pouze malé zastavitelné plochy vždy pro 
několik RD, ty by se postupně zastavovaly a na základě toho by se další změnou ÚP vymezily 
další malé zastavitelné plochy, je z koncepčního hlediska nepřijatelné. Tzv. „salámová 
metoda“ postupného nabalování obytné zástavby by byla rezignací na zajištění kvalitního 
urbanistického rozvoje města. Tzn. bylo by znemožněno koncepční prověření rozvojových 
ploch z hlediska funkčnosti obytných celků včetně potřebného doplňování ploch veřejných 
prostranství a adekvátně dimenzované dopravní a technické infrastruktury. Plochy jsou 
vymezeny na původní územní rezervě; 

- plocha ZPz6 je pak vymezena ve veřejném zájmu jako plocha veřejného prostranství; 

Plochy bydlení malého rozsahu vymezené zejména na základě konkrétně uplatněných 
žádostí o změnu využití pozemků na kvalitních půdách - jedná se o plochy malého rozsahu, které 
jsou přístupné ze stávajících komunikací a napojitelné na stávající sítě technické infrastruktury. 
Veřejný zájem na jejich vymezení je možno spatřovat v tom, že jsou umístěny zejména ve 
venkovských částech města, pro zástavbu jsou ihned využitelné a jejich využití přispěje ke stabilizaci 
venkovských částí města: 

Plochy ZBsv14a, ZBsv14b – jedná se o dvě menší zastavitelné plochy, které logicky 
navazují na rozvíjející se plochu bydlení situovanou mezi Vamberkem a Peklem. Původně vymezená 
zastavitelná plocha ZBsv14 byla z více než 50 % již využita, pro novou zástavbu v plochách ZBsv14a, 
ZBsv14b je možno využít již realizované sítě technické infrastruktury. Plochy logicky uzavírají prostor 
ohraničený na západě záplavovým územím, na jihu stávající zástavbou a významnou terénní vlnou na 
severu (pozemky severně jsou terénně ohraničeny a slouží jako pastvina). Navrženým řešením 
nebudou narušeny významnější zemědělsky obhospodařované celky.  

Plocha ZBrd3c – jedná se o plochu malého rozsahu, která navazuje na stávající zástavbu RD 
a na západě na zastavitelnou plochu ZBrd3a. Nejedná se o zcela novou zastavitelnou plochu, ale 
pouze o změnu funkce malé části v ÚP vymezené zastavitelné plochy určené pro občanské vybavení. 

Plocha ZBsv31 – na kvalitních půdách se nachází pouze její část, která byla v ÚP již jako 
zastavitelná plocha obsažena, mění se zde pouze funkce z plochy drobné výroby na bydlení. 

Plocha ZBsv20a je situována v severní části Pekla, kde logicky doplňuje proluku mezi 
zástavbou a zastavitelnou plochou ZBsv20 vymezenou v platném ÚP. Dochází tak k využití plochy, 
která by byla zemědělsky problematicky využitelná. 

Plochy ZBsv26, ZBsv31, ZBsv29 – jedná se plochy v rozsahu cca 1500 m
2
, vždy pro 1 RD, 

které budou situovány v rozptýlené zástavbě navazující severovýchodně na Vamberk a jižně na č.o. 
Peklo. Ve vztahu k uplatněným podmínkách prostorového uspořádání tyto plochy umožní přirozené 
doplnění charakteristické zástavby v těchto lokalitách rozvolněné zástavby. Jsou umístěny tak, že 
nebudou narušeny souvislé hony zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Plochy ZBsv26 a 
ZBsv32 navazují na stávající obytné objekty, plocha ZBsv29 je vymezena ve vazbě na extenzívní sad, 
jehož je žadatel majitelem a který bude zachován. 
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Plochy bydlení vymezené na méně kvalitních půdách: 

Plocha ZBrd10a - jedná se o plochu, která logicky doplňuje rozsáhlejší plochu bydlení ZBdr10 
vymezenou platným ÚP. Plocha ZBrd10a logicky vyplňuje volný prostor mezi zastavitelnou plochou 
ZBrd10, stávající obytnou zástavbou a zahrádkářskou kolonií. Je tím využita část územní rezervy 
stanovené platným ÚP. Pro plochu ZBrd10 a ZBrd10a je stanovena podmínka podrobnějšího 
prověření využití územní studií, v rámci které je možno vymezené zastavitelné plochy rozčlenit na 
menší funkční a prostorové části s postupnou realizací zástavby. Tím bude zajištěna etapizace 
zástavby tak, aby zemědělská půda byla zabírána postupně, aby zástavba logicky postupovala od 
zastavěného území do volné krajiny. Vymezením plochy nejsou porušeny zásady ochrany ZPF. 

Plocha  ZBsv27 ve funkci SV je vymezena v zastavěném území Merklovic, mezi 
stabilizovanými plochami bydlení a areálem zemědělské výroby, jedná se o účelné využití 
zastavěného území. 

Plocha ZBsv30 ve funkci SV v lokalitě Zádolí. Umožní realizaci 1 stavby RD, či rodinné 
rekreace, pozemek RD nebude oplocen, navazující plochy budou nadále využívány jako louky.  

Další zastavitelné plochy situované na kvalitních půdách: 

- ZOv6a, ZOV6a – jedná se o změnu z funkce dopravy, plochy jsou součástí plošně významné 
zastavitelné plochy vymezené v ÚP Vamberk; 

- ZDk-k27, ZDk-k15 – jedná se o návrh liniových v prvků veřejné dopravní infrastruktury, 
vymezený ve veřejném zájmu rovněž jako VPS. 

- ZRch5 jedná se o drobnou (zbytkovou) plochu, která je vymezena v lokalitě Hradisko. 
Vyplňuje volný prostor ohraničený zastavěným územím a lesy, resp. navazujícími cestami; 

 

ZÁVĚR: Návrh změny č. 4 není v rozporu se zásadami ochrany ZPF nejen dle výše 
uvedených argumentů, ale rovněž s přihlédnutím k následujícím skutečnostem: 

- Změna č. 4 je řešena koncepčním způsobem, kdy je kladen velký důraz na využití 
zastavěného území a ploch brownfield (viz údaje uvedené v kap. G) a tabulka vymezení 
přestavbových ploch níže); 

- ačkoliv návrh rozvoje ploch bydlení je řešen v souladu s požadavky na koordinaci 
využívání širšího území ve vazbě na průmyslovou zónu Solnice – Kvasiny, nejsou 
zastavitelné plochy pro bydlení významněji zvětšovány oproti předchozí ÚPD města. 
Změnou č. 4 jsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení v rozsahu 7,06 ha, přičemž se 
vypouští plochy bydlení v rozsahu 7,24 ha; 

- bilance předpokládaného záboru půd I. a II. třídy ochrany pro nově vymezované 
zastavitelné plochy oproti záboru těchto půd v rušených zastavitelných plochách na 
celém území města je prakticky srovnatelná, resp. nižší. Změnou č. 4 jsou nově 
vymezeny zastavitelné plochy na půdách I. a II. třídy ochrany v rozsahu 5,62 ha, 
přičemž dochází ke zrušení zastavitelných ploch vymezených platným ÚP na půdách I. 
a II. třídy ochrany v rozsahu 6,11 ha (viz tabulky níže); 
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Přehled odnětí zemědělského půdního fondu - zastavitelné plochy 

 

Přehled odnětí zemědělského půdního fondu – plochy přestavby 

 

Označení plochy 
/ 

koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Zemědělská půda 
Výměra záboru podle třídy 

ochrany (ha) 

Nezemě
dělská 
půda 

(ha) 

Odvod
nění 

Obsaženo 
v předchozí 

ÚPD* 
I. II. III. IV. V. 

ZBrd1a BI 0,15 0,15       územní rezerva 

ZBrd1b BI 1,50 0,65 0,85      územní rezerva 

ZBrd2a BI 0,24 0,20 0,04      územní rezerva 

ZBrd2b BI 0,72 0,64 0,08      územní rezerva 

ZBrd3c BI 0,31  0,31      0,20 ve funkci OV 

ZBrd10a BI 1,21   1,21     0,50 ve funkci ZV 

ZBsv14a BV 0,48  0,48      ne 

ZBsv14b BV 0,27  0,12   0,15   ne 

ZBsv20a BV 0,21  0,21      ne 

ZBsv26 BV 0,25  0,25      ne 

ZBsv27 BV 0,44   0,41   0,03  ne 

ZBsv28 BV 0,17   0,01  0,15 0,01  ne 

ZBsv29 BV 0,15  0,15      ne 

ZBsv30 BV 0,15     0,15   ne 

ZBsv31 BV 0,65  0,18   0,47   0,34 ve funkci VD 

ZBsv32 BV 0,16  0,16      ne 

ZDk-k15 DS 0,92 0,13     0,79  ano – stav DS 

ZDK-k22a DS 0,14      0,14  ne 

ZDk-k27 DS 1,52 0,36 0,21 0,10   0,85  ne 

ZDk-k28 DS 0,93      0,93  ne 

ZOv6a OK 0,03  0,03      ano – návrh DS 

ZOv6b OK 0,09  0,09      ano – návrh DS 

ZRch5 RI 0,13  0,12    0,01  ne 

ZTo1 TO 0,11      0,11  ano – stav VD 

ZVs5 VD 5,36      5,36  ano – návrh BH 

ZVs6 VD 0,85    0,85    ne 

Zzz1 ZZ 0,50   0,21  0,29   územní rezerva 

ZPz6 PZ 1,26 0,03 1,18    0,05  stav BH 

           

∑  17,90 2,16 3,46 1,94 0,85 1,21 8,28   

Označení plochy 
/ 

koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Zemědělská půda 
Výměra záboru podle třídy 

ochrany (ha) 

Nezemě
dělská 
půda 

(ha) 

Odvod
nění 

Obsaženo 
v předchozí 

ÚPD* 
I. II. III. IV. V. 

PBbd1a BH 0,41      0,41  změna z SM 

PBbd1b BH 0,54      0,54  změna z SM 

PBbd1c BH 0,13      0,13  změna z SM 

PBbd1d BH 0,34      0,34  změna z SM 

PBbd2 BH 0,16   0,06   0,10  Změna z OV 

PDs-7 DS3 0,39      0,39  změna z OV 

PPz1a PZ 0,04   0,02   0,02  změna z SM 

PPz1b PZ 0,20      0,20  změna z SM 

PPz1c PZ 0,13      0,13  změna z SM 

PPz7 PZ 0,61      0,61  změna z BH 

PTo1 TO 0,38      0,38  změna z DS 

POv8 OV 0,18      0,18  změna z DS 

PBsm5 SM 0,56   0,27   0,29  změna z BI, BH 

           

∑  4,07   0,35   3,72   
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Plochy navrácené zpět do zemědělského půdního fondu: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PUPFL nejsou řešením Změny č. 4 dotčeny. Ze zastavitelných ploch vymezených Změnou č. 
4 zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa lokality ZPz6 (návrh veřejné zeleně), ZBsv28, ZBsv30 a 
ZBsv31 (venkovské bydlení). Ve všech těchto plochách je žádoucí realizovat zástavba v min, 
vzdálenosti 20 m od okraje lesa. 

 

 

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

 Návrh řešení Změny č. 4 ÚP Vamberk nemá významný vliv na udržitelný rozvoj území.  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vyloučil významný 
vliv Změny č. 4 územního plánu Vamberk na evropsky významné lokality a na vyhlášené ptačí oblasti ve 
smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, nepožadoval posoudit Změnu č. 4 z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i 
zákona EIA. 

Lze konstatovat, že řešení Změny č. 4 vytváří podmínky pro trvale udržitelný rozvoj území, když 
významným způsobem řeší využití ploch brownfield, změny navrhuje v souladu se stanovenou koncepcí 
dle platného ÚP, za účelem posílení centra města a vytvoření podmínky pro kvalitní bydlení aniž by 
významně navyšovala kapacity bydlení, s ohledem na koordinovaný rozvoj širšího území, a v souladu se 
schválenými KoPÚ. 

 

 

J) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 A SDĚLENÍ, 

JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO S ODŮVODNĚNÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY NEBYLY 
ZOHLEDNĚNY 

 S ohledem na výše uvedené není stanovisko vydáváno. 

 

Označení plochy 
/ 

koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Zemědělská půda 
Výměra záboru podle třídy 

ochrany (ha) 

Nezemě
dělská 
půda 

(ha) I. II. III. IV. V. 

Dk-k6 DS 0,25 0,08 0,17     

Dk-p6 DS3 0,84 0,46 0,27    0,11 

Ov3 OV 0,66 0,54 0,12     

Ov4 OV 1,06  1,06     

Rs1-nahrazeno 
územ. rezervou 

OS 1,00  1,00     

Ti1 TI 1,93 1,80 0,01  0,12   

ZBrd21 - část BI 0,37   0,37    

ZBrd2-část BI 0,47 0,45     0,02 

ZBrd5 BI 0,15  0,15     

Zbsv4 – část BI 0,90   0,04  0,86  

         

∑  7,63 3,33 2,78 0,41 0,12 0,86 0,13 
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K) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 Změnou č. 4 jsou řešeny prvky nadmístního významu, které by nebyly obsaženy v ZÚR 
Královéhradeckého kraje. Jedná se o návrh přeložky silnice I/14, která zasahuje do severního okraje 
k.ú. Vamberk, jedná se o součást obchvatu Rychnova nad kněžnou (II. etapa). Koridor byl zapracován 
na základě podkladů ŘSD ČR a v koordinaci s územím navazující obce Lupenice, která koridor rovněž 
zahrnuje do ÚPD. 

 

L) VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM 
JEJICH VYMEZENÍ 

Za účelem zajištění žádoucích podmínek pro realizaci zástavby a vzniku kvalitních obytných 
celků v lokalitě bývalého areálu Masna a v navazujících plochách byly pro zastavitelné plochy a plochy 
přestavby ZDk-k27, PBbd1a, PBbd1b, PBbd1c, PBbd2, PPz1, PPz1a, PPz1b, PPz1c, ZBrd1a, 
ZBdr1b, ZBrd2s, ZBr2b, ZPz5 stanoveny prvky regulačního plánu. Ty jsou obsaženy v kap. f.1 
územního plánu a v samostatném Výkresu prvků regulačního plánu. Podkladem pro stanovení prvků 
regulačního plánu byla schválená „ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY BÝVALÉHO ZÁVODU MASNY, 
TVOŘENÁ PLOCHAMI Bbd2, Bsm4, Pz1, Brd1, ČÁSTÍ REZERVY Brd-r1 A OKOLNÍMI PLOCHAMI 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A STABILIZOVANÝMI PLOCHAMI Z ÚP VAMBERK“. 

Prvky regulačního plánu jsou definovány textově i graficky. V grafické části jsou stanoveny 
zejména šířky veřejných prostorů, podlažnost a výška zástavby, stavební čáry, v textová část 
obsahuje následující prvky regulačního plánu: 

 Závazné koncepční principy prostorově a hmotově dané: 
- Napojovací body na ulici Vilímkova a územní rozvojové plochy rodinných domů 
- Trasa veřejného prostoru páteřní komunikace s doprovodným zeleným pásem, alejí, 

chodníkem a okružní křižovatkou 
- Maximální přiblížení se trasám třech odbočných slepých komunikací zaústěných do 

okružní křižovatky včetně umístění doprovodné alejové zeleně 
- Založení křižovatky ve vrcholové partii kopce na hranici s rozvojovým územím pro 

rodinné domy 
- Trasa veřejného prostoru páteřní komunikace vedené územím rodinných domů 
- Vytvoření pěší zóny z části ulice Komenského a Kaprlov 
- Vytvoření veřejného prostranství v komunikacemi nově vymezeném trojúhelníkovém 

prostoru v návaznosti na školní hřiště s relaxační zónou a zelení 
- Vytvoření veřejného prostranství v ploše rodinných domů 
- Maximální přiblížení se umístění a měřítku navržené zástavby z hlediska objemu 

bytových objektů (případně jejich podnoží s garážemi) a formy ucelených skupin 
- Dodržení výškové hladiny bytových objektů – max. 4np (s ustoupeným 4.np), 

v případě doporučeného využití terénu svahu pro realizaci polozapuštěného 1.np s 
využitím pro parkování – max. 5.np (s ustoupeným 5.np); plochá střecha nebo pultová 
s mírným spádem do 5%  

- Blok A - Parcelace a uliční / stavební čára v lokalitě rodinných domů (6 m od hranice 
pozemku navazující na veřejný prostor komunikace), odstupy rodinných domů (min. 5 
m od jižní hranice a 2 m od severní hranice sousedního pozemku RD) 

- Blok B - Parcelace a uliční / stavební čára v lokalitě rodinných domů (6 m od hranice 
pozemku navazující na veřejný prostor komunikace), odstupy rodinných domů (min. 5 
m od jižní hranice a 2 m od severní hranice sousedního pozemku RD) 

- Blok C – Jednosměrná komunikace, šířka uličního prostoru mezi oplocením pozemků 
RD 8 m, parcelace a uliční / stavební čára v lokalitě rodinných domů (7 m od hranice 
pozemku navazující na veřejný prostor komunikace), odstupy rodinných domů (min. 5 
m od jižní hranice a 2 m od severní hranice sousedního pozemku RD) 

- Rodinné domy jednopodlažní s obytným podkrovím, případně dvoupodlažní bez 
podkroví 
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- Ucelená skupina rodinných domů (uliční fronta, ulice, hnízdo apod.) bude vykazovat 
shodné základní prvky prostorového uspořádání (podlažnost, tvar střechy, orientaci 
vůči veřejnému prostoru apod.) z důvodu architektonické sourodosti lokality; 

- Výška oplocení pozemků rodinných domů do veřejných prostranství max. 1,5 m, 
oplocení rodinných domů bude průhledné (jak do veřejného prostranství, tak mezi 
jednotlivými pozemky a na hranici s volnou krajinou 

 Závazné koncepční principy prostorově a hmotově doporučené: 
- Trasování obslužných komunikací a sjezdů napojujících jednotlivé bytové domy 

včetně ploch dopravy v klidu, umístění přístřešků pro komunální a tříděný odpad a 
doplňková alejová zeleň 

- Vytvoření polosoukromých veřejných prostranství vždy pro danou skupinu domů 
s pěším propojením a volně koncipovanými sadovými úpravami, altány, dětskými hřišti 
apod. 

- Zajištění návazností a propustnosti území pro pěší v jednotlivých skupinách objektů 
realizací schodišť, ramp, opěrných zdí apod. 

- Založení zeleně na zbytkových plochách s důrazem při řešení napojení na reál 
hřbitova a vrcholové partie svahu 

Prvky regulačního plánu byly v lokalitě stanoveny za účelem zajištění žádoucích podmínek 

pro realizaci zástavby a vzniku kvalitních obytných celků, neboť se jedná o urbanisticky velmi 
exponované území ve vazbě na centrum města Vamberka. 

 

 

L) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

 

Bude doplněno na základě výsledků projednání. 
 
 

M) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Bude doplněno na základě výsledků projednání. 

 
 


