MĚSTO VAMBERK
Číslo opatření obecné povahy: 1/2009

Veřejná vyhláška
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:
ÚZEMNÍ PLÁN VAMBERK

Zastupitelstvo města Vamberk, příslušné podle § 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), za použití § 43 odst. 4) stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících (až § 174) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění,

vydává
podle § 173 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Územní plán
Vamberk, jako opatření obecné povahy.
Územní plán (dále jen ÚPn) Vamberk obsahuje textovou a grafickou část.
ÚPn Vamberk je platný pro správní území města Vamberk, tj. pro katastrální území Vamberk, Merklovice, Peklo n. Zd.

1. Textová část územního plánu:
a) vymezení zastavěného území
výkres B1. Základní členění území
výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura

Zastavěné území se vymezuje dle zákresu ve výkresech grafické části územního plánu - B1.
Základní členění území a B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny,
veřejná infrastruktura. Zastavěné území je vyznačeno ke dni 1.5.2009.
b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
výkres B2. Hlavní výkres (a., b., c.)

b.1. koncepce rozvoje území obce
Cílem koncepce rozvoje území obce je vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj území. Jedná se o zajištění podmínek pro:
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- stabilizaci a zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel,
- zvýšení počtu pracovních míst,
- rozšíření služeb občanského vybavení,
- technické vybavení území,
- ekologickou stabilitu a ochranu hodnot území.
Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím následujících zásad celkové koncepce rozvoje:
nová výstavba bude realizována v navržených zastavitelných plochách a plochách
přestavby; pro tyto plochy bude zajištěno připojení na dopravní a technickou infrastrukturu;
budou realizovány navržené stavby dopravní a technické infrastruktury;
budou realizována veřejně prospěšná opatření zajišťující ochranu, ekologickou stabilitu, prostupnost a retenci území.
b.2. koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
Územním plánem jsou chráněny a navrženy k rozvoji následující hodnoty území:
charakter území - ochrana a rozvoj je zajištěn stanovením podmínek pro využití ploch
v zastavěném území, v zastavitelných plochách a plochách přestavby, v krajině.
kulturní hodnoty - jsou respektovány objekty zapsané v seznamu kulturních památek,
je respektována navržená hranice městské památkové zóny města Vamberk a jsou
stanoveny specifické podmínky využití zastavitelné plochy na náměstí.
přírodní a krajinné hodnoty - ochrana a rozvoj jsou zajištěny stanovením podmínek
pro využití ploch v krajině; navrženy jsou nové plochy krajiny a je vymezen systém
ekologické stability území; jsou respektována hodnotná přírodní území a významné
krajinné prvky; zastavitelné plochy jsou navrhovány pouze v návaznosti na zastavěná
území, nejsou navrhovány ve volné krajině.
c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně
výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura

c.1. urbanistická koncepce
Návrh urbanistické koncepce vychází ze základní diferenciace řešeného území do následujících oblastí:
město - intenzivní rozvoj
Oblast města Vamberk, do níž jsou koncentrovány stávající i navržené zastavitelné plochy a plochy přestaveb, které jsou svým charakterem slučitelné s funkcí města. Jedná se
zejména o plochy čistého bydlení v rodinných domech, bydlení v bytových domech, smíšené obytné plochy městského typu, plochy občanského vybavení, plochy výroby a skladování průmyslové a řemeslné výroby a plochy technické a dopravní infrastruktury. Cílem
urbanistické koncepce je účelné uspořádání města, vytvoření podmínek pro jeho rozvoj a
využití jeho dispozic pro trvalý rozvoj celého řešeného území.
venkovská sídla - přiměřený rozvoj
Oblast zastavěných území Pekla a Merklovic, do nichž jsou koncentrovány stávající a navrhované plochy slučitelné s charakterem venkovských sídel. Jedná se zejména o smíšené obytné plochy venkovského typu, které umožňují drobné hospodaření a využití stávajících objektů k rekreačnímu bydlení. Zachovány jsou plochy zemědělské výroby. Cílem
urbanistické koncepce je vytvořit podmínky pro přiměřený rozvoj venkovských sídel, zachovat jejich venkovský charakter a zamezit zakládání satelitních skupin rodinných domů
bez dostatečné technické a dopravní infrastruktury.
zemědělská krajina - hospodaření
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Oblast s převahou intenzivně zemědělsky obhospodařovaných půd, která navazuje na
venkovská sídla v severní a jižní části území. Ve volné zemědělské krajině nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy. Bloky orných půd jsou doplněny návrhem interakčních
prvků ÚSES.
přírodní krajina - rekreace, ochrana přírody a krajiny
Oblast lesních celků ve východní části řešeného území a jižní výběžek území - Mníšek.
Jedná se o ekologicky nejstabilnější přírodní plochy. V této oblasti jsou vymezeny prvky
ÚSES, v omezené míře jsou navrženy plochy rekreace - chaty a rekreační louky. Ostatní
zastavitelné plochy nejsou ve volné přírodní krajině navrhovány.
c.2. vymezení zastavitelných ploch
Vymezené zastavitelné plochy jsou vyznačeny ve výkresu B1. Základní členění území a B2.
Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura.
označení
plochy

využití plochy

specifické podmínky
využití

územní
studie

Brd1

bydlení čisté rodinné domy

-

-

-

-

ano

-

-

-

-

-

Brd2

Brd3a
Brd3b

bydlení čisté rodinné domy
Bačinka

bydlení čisté rodinné domy

1. Územní studie plošně stanoví
etapizaci zástavby v závislosti na
dopravní a technické infrastruktuře.
2. V rámci územní studie, která je
podmínkou pro rozhodování, bude
navrženo řešení dopadů hluku z
přeložky silnice I/14.
3. Stavby rodinných domů v jižní
části území budou řešeny tak, aby
nevznikaly nároky na ochranu proti
nepříznivým účinkům dopravy,
zejména hluku.
Stavby rodinných domů budou
řešeny tak, aby nevznikaly nároky
na ochranu proti nepříznivým účinkům dopravy, zejména hluku.

regulační
plán

zásady
etapizace

Brd4
Brd5
Brd6

bydlení čisté rodinné domy

-

-

-

-

bydlení čisté rodinné domy

Využití plochy je podmíněno zajištěním podmínek pro připojení
staveb na dopravní a technickou
infrastrukturu.

-

-

-

-

-

-

-

-

ano

-

-

-

-

-

-

Brd7
Brd8
Brd9
Brd10

bydlení čisté rodinné domy
bydlení čisté rodinné domy

Brd11
Brd12
Brd13

bydlení čisté rodinné domy

Brd14
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označení
plochy

využití plochy

specifické podmínky
využití

územní
studie

regulační
plán

zásady
etapizace

Bbd1

bydlení - bytové
domy, řadové rodinné domy, terasové domy

1. Územní studie vymezí plochy pro
výstavbu bytových domů, řadových
rodinných domů a terasových domů.
2. Výstavba obytných objektů je
možná až po zprovoznění přeložky
silnice I/14 (3.etapy obchvatu Vamberka).

ano

-

-

Bbd2

bydlení - bytové
domy, řadové rodinné domy, terasové domy

-

-

-

-

smíšené bydlení
venkovského typu

-

-

-

-

smíšené bydlení
venkovského typu

Při návrhu obytných objektů a
chráněných venkovních prostorů
bude zvážena ochrana proti hluku
z dopravy na silnici I/11 (bariérové
domy apod.).

-

-

-

smíšené bydlení
venkovského typu

-

-

-

-

sportovně rekreační
areál, hřiště

-

-

-

-

rekreační chaty

-

-

-

-

Brd15
Brd16
Brd17
Brd18
Brd19

Bsv3
Bsv4
Bsv5
Bsv6
Bsv7
Bsv8
Bsv9
Bsv11
Bsv12
Bsv13
Bsv14
Bsv15
Bsv16
Bsv17
Bsv18
Bsv19
Bsv20
Rs1
Rch1
Rch2
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označení
plochy

specifické podmínky
využití

využití plochy

územní
studie

regulační
plán

zásady
etapizace

Rch3
Rch4

rekreační chaty
Kulhavův kopec

Ov2

občanské vybavení
Na Bačince

Ov3
Ov4

občanské vybavení

Ov5
Ov6

občanské vybavení,
čerpací stanice
pohonných hmot

Využití plochy je podmíněno realizací přístupové komunikace.

-

-

-

1. V ploše jsou nepřípustná veškerá připojení na silnici I/11 a přeložku silnice I/14.
2. V ploše je přípustné budovat
pouze takové stavby a zařízení,
které nevyžadují splnění požadovaných hygienických limitů pro
obtěžování hlukem ze silniční
dopravy.

-

-

-

-

-

-

Ov7

občanské vybavení

V ploše je přípustné budovat pouze takové stavby a zařízení, které
nevyžadují splnění požadovaných
hygienických limitů pro obtěžování
hlukem ze silniční dopravy.

Pz4

veřejné prostranství
- zázemí pro odpočinek a hry
u chaty Vyhlídka

-

-

-

-

řadové garáže

-

-

-

-

parkoviště pro základní školu

Parkoviště zakončí automobilovou
dopravu na ulici Komenského, na
něj naváže pěší zóna.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ds-g1
Ds-g2
Dk-p2
Dk-p6
Dk-k1

veřejné parkoviště
pro sportovně rekreační areál
místní komunikace
Na Bačince

Dk-k2

místní komunikace
Nad cihelnou

-

-

-

-

Dk-k3

místní komunikace
Jůnova

-

-

-

-

Dk-k4

místní komunikace
kotelna ESAB

Stavba komunikace je podmíněna
zrušením stávajícího sjezdu z
obchvatu silnice I/11.

-

-

-

Dk-k6

místní komunikace
k parkovišti p6

-

-

-

-

Dk-k7

místní komunikace
Kulhavův kopec

-

-

-

-

Dk-k8

místní komunikace
Hradisko

-

-

-

-

Dk-k10

místní komunikace
Helouska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dk-k12
Dk-k22

místní komunikace
ulice Šafaříkova
místní komunikace
Zakopanka - Hradisko
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označení
plochy

využití plochy

Ti1

technická infrastruktura

specifické podmínky
využití

Stavby nebudou zhoršovat průtok
záplavových vod.

územní
studie

regulační
plán

zásady
etapizace

-

-

-

Vs1
Vs2
Vs3

výrobní služby,
řemeslná výroba

-

-

-

-

průmyslová výroba
a skladování

-

-

-

-

Vs4
Vs5
Vp1
Vp2
Vp3

c.3. vymezení ploch přestavby
Vymezené plochy přestavby jsou vyznačeny ve výkresu B1. Základní členění území a B2.
Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura.
označení
plochy

využití plochy

specifické podmínky
využití

územní
studie

Bsm1

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

1. Stávající objekty v ploše je
možné dočasně využívat jako
podnikatelské inkubátory.
2. Nové stavby budou mít maximálně 4 nadzemní podlaží.
3. Bude přeloženo vedení průmyslového kolektoru.
4. Bude respektován stávající i
navržený systém automobilových a
pěších přístupů do území.
5. Územní studií bude vymezena
plocha pro městské záchytné parkoviště a parkoviště ESAB.
6. Je možné obnovit původní náhon a zachovat zařízení vodní
elektrárny.
7. Veškeré sítě technického vybavení budou řešeny jako podzemní.

ano

-

-

Bsm2

Smíšená obytná
plocha městského
typu na náměstí.
Bydlení v bytovém
nebo polyfunkčním
domě, občanské
vybavení,
nevýrobní služby.

1. Stavba na této ploše je významnou stavbou ve smyslu §18 zákona č.360/92 Sb.
2. Stavba bude navazovat na stávající uliční čáry tvořené linií fasád
sousedních budov.
3. Výška stavby bude minimálně
po římsy sousedních budov.
4. Stavba bude řešena jako dostavba nároží náměstí.

-

-

-
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označení
plochy

specifické podmínky
využití

územní
studie

-

-

-

-

-

ano

-

-

občanské vybavení
v lokalitě bývalé
Masny

1. Součástí hlavní stavby bude
městské záchytné parkoviště a
zastávka autobusové regionální
dopravy.
2. V případě využití plochy pro
stavbu supermarketu budou součástí stavby kromě výše uvedeného také podzemní parkovací a
garážovací stání.

-

-

-

veřejné prostranství
- park, veřejná zeleň

-

-

-

-

Ds-b1

autobusové nádraží,
veřejné parkoviště

Budou odstraněny stávající řadové
garáže.

-

-

-

Ds-p1

veřejné parkoviště,
autobusová stání

Budou odstraněny stávající řadové
garáže, na dopravní plochu naváže pěší zóna.

-

-

-

Dk-p3

veřejné parkoviště
u hřbitova

Bude odstraněn stávající objekt
občanského vybavení.

-

-

-

Dk-p5

veřejné parkoviště
nebo
hromadné garáže
na sídlišti Jiráskova

1. Bude odstraněna stavba zrušené kotelny.
2. Stavby řadových a jednotlivých
garáží jsou nepřípustné, parkoviště
je možné nahradit pouze hromadnými garážemi.

-

-

-

Bsm3
Bsm4

Ov1

Pz1
Pz3

využití plochy

smíšená obytná městská

regulační
plán

zásady
etapizace

c.4. vymezení systému sídelní zeleně
Systém sídelní zeleně je vyznačen ve výkresu B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce,
uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura.
Sídelní zeleň je vymezena:
- stávajícími plochami veřejných prostranství - park, veřejná zeleň
- navrženými plochami veřejných prostranství - park, veřejná zeleň : Pz1, Pz2, Pz3, Pz4
- smíšenými plochami nezastavěného území, které se nacházejí uvnitř hranice zastavěného
území
- navrženými smíšenými plochami nezastavěného území, které navazují na hranici současně
zastavěného území : T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7.
Systém sídelní zeleně je doplněn stanovením koeficientu zeleně v podmínkách využití ploch
s rozdílným způsobem využití.
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d) koncepce veřejné infrastruktury
d.1. dopravní infrastruktura
výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura

d.1.1. silnice a dopravní vybavení
- obchvat města
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.
- čerpací stanice pohonných hmot
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).
- garáže
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. Stavby řadových garáží jsou přípustné také ve vymezených stávajících i navržených plochách bydlení - bytové domy. Výstavba hromadných garáží je
možná na ploše Dk-p5.
Ostatní garážování vozidel bude řešeno v samostatných nebo vestavěných garážích
na vlastních pozemcích.
d.1.2. komunikace, manipulační plochy, parkovací plochy
- komunikace Dk-k1
Návrh místní komunikace z ulice Tyršova do lokality zástavby rodinných domů Bačinka.
Celková šířka dopravní plochy bude 6,5 m. Vznikne nové křížení se silnicí I/14.
- komunikace Dk-k2
Návrh místní komunikace z ulice Tyršova na ulici Jůnova. Celková šířka dopravní plochy bude 6,5 m. Vznikne nové křížení se silnicí I/14.
- komunikace Dk-k3
Návrh rozšíření a úpravy místní komunikace - prodloužení ulice Jůnova. Celková šířka dopravní plochy bude 6,5 m.
- komunikace Dk-k4
Návrh přemístění stávajícího sjezdu z obchvatu silnice I/11 a nové napojení na komunikaci k5. Dopravní zpřístupnění navržených zastavitelných ploch Ov5, Ov6, Ov7 a
stávající kotelny ESAB, zlepšení výhledových poměrů vjezdu na silnici I/11.
- komunikace k5
Návrh rozšíření a úpravy místní komunikace z ulice Jánova do lokality Popluží. Celková šířka dopravní plochy bude 6,5 m.
- komunikace Dk- k6
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.
- komunikace Dk-k7
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Návrh místní komunikace k chatám na Kulhavově kopci. Celková šířka dopravní plochy bude max. 6,5 m.
- komunikace Dk-k8
Návrh místní komunikace k chatám nad Pekelcem. Celková šířka dopravní plochy
bude max. 6,5 m.
- komunikace k9
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.
- komunikace Dk-k10
Návrh rozšíření a úpravy místní komunikace do lokality Helouska. Celková šířka dopravní plochy bude 6,5 m.
- přemostění k11
Návrh rozšíření a úpravy mostu přes řeku Zdobnici ze Smetanova nábřeží do lokality
Pod městem (bývalá kasárna) pro automobilovou dopravu, kde bude umístěno záchytné parkoviště p7.
- komunikace Dk-k12
Návrh propojení ulice Šafaříkova a Na Struhách, úprava povrchu komunikace, odstranění oplocení. Celková šířka dopravní plochy se nemění.
- komunikace k13
Zajištění přístupu k pozemkům stávající místní komunikací, která propojuje ulici Na
Struhách a Jiráskova. Celková šířka dopravní plochy se nemění.
- komunikace k14
Zajištění přístupu k pozemkům v lokalitě na Mníšku stávající místní komunikací. Celková šířka dopravní plochy se nemění.
- komunikace k15
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.
- komunikace k16
Zajištění přístupu k navrženým zastavitelným plochám Brd1 a Pz1 a k pozemkům městského
hřbitova stávající místní komunikací. Celková šířka dopravní plochy se nemění.
- komunikace k17
Zajištění přístupu k pozemkům stávající místní komunikací v lokalitě Zářečí. Celková
šířka dopravní plochy se nemění.
- komunikace k18
Zajištění přístupu k pozemkům stávající místní komunikací v lokalitě Draha - Kouty.
Celková šířka dopravní plochy se nemění.
- komunikace k19
Zajištění přístupu k pozemkům stávající místní komunikací v Pekle - v lokalitě Matějovská. Celková šířka dopravní plochy se nemění.
- komunikace k20
Zajištění přístupu k pozemkům a navrženým zastavitelným plochám Bsv17, Bsv18 a Bsv19
stávající místní komunikací v Pekle. Celková šířka dopravní plochy se nemění.
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- komunikace k21
Zajištění přístupu k pozemkům stávající místní komunikací v lokalitě Roští - Zakopanka. Celková šířka dopravní plochy se nemění.
- komunikace Dk-k22
Návrh místní komunikace a zajištění přístupu stávající komunikací k pozemkům z lokality Zakopanka do lokality Hradisko. Celková šířka dopravní plochy max. 6,5 m.
- komunikace k23, k24, k25, k26
Zajištění přístupu k pozemkům stávajícími úseky místních komunikací v Merklovicích.
Celková šířka dopravních ploch se nemění.
- parkoviště Ds-p1
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.
- parkoviště Dk-p2
Návrh parkovací plochy Dk-p2 pro základní školu o kapacitě cca 12 stání, která zakončí automobilovou dopravu na části ulice 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.
- parkoviště Dk-p3
Návrh parkovací plochy Dk-p3 pro městský hřbitov. Předpokládaná kapacita cca 50
stání. Realizace parkoviště vyžaduje odstranění stávající nekvalitní stavby maloobchodního prodeje čp. 260.
- parkoviště Dk-p5
Návrh parkovací plochy Dk-p5 pro sídliště Jiráskova o kapacitě cca 90 stání. Realizace parkoviště vyžaduje odstranění stavby zrušené kotelny. Plochu lze využít také pro
realizaci krytých parkovacích stání, příp. pro stavby hromadných garáží dle potřeb
obyvatel sídliště.
- parkoviště Dk-p6
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.
- parkoviště p7
Návrh záchytného městského parkoviště a parkoviště pro průmyslový obvod ESAB ve
vymezené ploše přestavby Bsm1. Kapacita cca 70 stání. Parkovací stání mohou být
zřizována v celé ploše Bsm1. Vymezení parkovacích ploch upřesní územní studie.
d.1.3. pěší a cyklistická doprava
- lávka pro pěší a cyklisty s1
Návrh zřízení lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Zdobnici zpřístupňující ze Smetanova nábřeží lokalitu Pod městem. Předpokladem realizace lávky je přeložení stávajícího nadzemního průmyslového kolektoru pod zem.
- stezka pro pěší a cyklisty s2
Návrh stezky Na stráni pro pěší a cyklisty nad řekou Zdobnicí. Stezka navazuje na
navržené cyklistické a pěší trasy.
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- pěší trasy
Koncepčně je navržen systém vybraných pěších tras navazujících zejména na centrum města. Pěší trasa z ulice Komenského na ulici Radniční bude vymezena jako pěší zóna s vyloučením veřejné automobilové dopravy.
- cyklistické trasy
Koncepčně je navržen systém vybraných cyklistických tras, který spojuje řešené
území s okolím. Cyklotrasy jsou vedeny po stávajících komunikacích.
d.1.4. autobusová a železniční doprava
- autobusová stání - autobusové nádraží
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 Dsg1.
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.
- autobusové zastávky b2, b3, b5
Jsou navrženy nové autobusové zastávky : b2 - Masna, b3 - Sokolovna, b5 - Cihelna.
V železniční dopravě nejsou navrhovány žádné změny.
d.2. technická infrastruktura
výkres B2. Hlavní výkres - b. technická infrastruktura - elektro, plyn, teplo
výkres B2. Hlavní výkres - c. technická infrastruktura - vodovod, kanalizace

d.2.1. zásobování pitnou vodou
Stávající systém zásobování pitnou vodu je vyhovující a dostačující i pro navržený rozvoj území. Nepoužívané gravitační zdroje vody v Pekle, Merklovicích a Podřezově budou zakonzervovány pro případ řešení krizových situací. Pro posílení vodovodní sítě lze
v případě potřeby zapojit do skupinového vodovodu stávající nevyužívané vodní zdroje
- vrt Park (5 l/s) a vrt Vamberecké maso a uzeniny (11 l/s).
Koncepčně jsou navrženy následující změny v systému zásobování pitnou vodou:
- propojení skupinového vodovodu Vamberk s vodárenskou skupinou Potštejnsko
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.
- posílení stávajících vodojemů
Výhledově může dojít k posílení stávajících vodojemů zvýšením akumulace o cca
3
3
500 m v dolním a cca 250 m v horním tlakovém pásmu.
- vrt Luka
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Ve stávajícím ochranném pásmu vodního zdroje Luka může být výhledově proveden
nový vrt, který v případě potřeby nahradí stávající zastaralý vrt.
- podmínky pro zásobování pitnou vodou nových staveb
Nové stavby budou připojeny na skupinový vodovod Vamberk.
Ve výkresu B2.c. je koncepčně vyznačen směr připojení vybraných zastavitelných
ploch na skupinový vodovod Vamberk. Přípojky vodovodní sítě budou stanoveny
podrobnějšími projektovými dokumentacemi, ve vybraných zastavitelných plochách a
plochách přestavby územními studiemi.
d.2.2. čištění odpadních vod
Ve výkresu B2.c. jsou vyznačeny lokality, ve kterých bude ponechán stávající způsob
lokálního a individuálního čištění odpadních vod. 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.
Koncepčně jsou navrženy následující stavby systému odkanalizování území:
- čistírna odpadních vod Vamberk
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.
- kanalizační sběrač A
Návrh hlavního kanalizačního sběrače na Smetanově nábřeží a ulici Dvořákova na pravém břehu řeky Zdobnice, do kterého budou připojeny stávající a navržené kanalizační
stoky z oblasti Zářečí a Draha-Kouty (sběrač E). Kanalizační sběrač bude napojen na
stávající centrální systém odkanalizování u parku Zářeč.
- kanalizační sběrač B
Návrh kanalizačního sběrače v lokalitě Pod městem - bývalá kasárna. Navržený kanalizační sběrač bude přečerpáním napojen na stávající centrální systém odkanalizování v prostoru ulice Na Kameni.
- kanalizační sběrač C
Návrh kanalizačního sběrače v horní části ulice Dvořákova a v ulici Fibichova. Navržený kanalizační sběrač bude napojen na stávající centrální systém odkanalizování v
prostoru před navrženou městskou čistírnou odpadních vod.
- kanalizační sběrač D
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.
- kanalizační sběrač E
Návrh kanalizačního sběrače v dolní části levého břehu města Vamberk, v lokalitě
Draha-Kouty. Kanalizační stoky budou svedeny shybkou na pravý břeh Zdobnice do
navrženého kanalizačního sběrače A.
- kanalizační sběrač F
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Návrh kanalizačního sběrače v lokalitě Forberk, v horní části pravého břehu města.
Kanalizační sběrač bude napojen na stávající stoku v ulici Jánova, která bude napojena na navržený kanalizační sběrač A na Smetanově nábřeží.
- kanalizační sběrač G
Návrh hlavního kanalizačního sběrače v obci Merklovice. Navržený kanalizační sběrač bude napojen do stávajícího centrálního systému odkanalizování města Vamberk
v ulici Jiráskova.
- podmínky pro odkanalizování staveb
Ve výkresu B2.c. je koncepčně vyznačen směr napojení vybraných zastavitelných
ploch na centrální systém odkanalizování města Vamberk. Přípojky kanalizační sítě
budou stanoveny podrobnějšími projektovými dokumentacemi, ve vybraných zastavitelných plochách a plochách přestavby územními studiemi.
Do doby dobudování centrálního systému čištění odpadních vod a odkanalizování
území bude čištění splaškových vod z nových i stávajících staveb prováděno stávajícím způsobem.
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 území bez možnosti připojení na centrální systém odkanalizování a čištění odpadních vod bude čištění odpadních vod prováděno lokálním čištěním - shromažďováním
v jímkách a předčišťováním v septicích, případně je možné zřízení domovní čistírny
odpadních vod s možností vypouštění přečištěné vody do vodoteče. Stávající septiky
budou v případě stavebních úprav kontrolovány a doplněny o půdní filtr nebo další
stupeň čištění. Dešťové vody budou řešeny vsakem.
d.2.3. nakládání s odpady
Stávající způsob nakládání s odpady je ponechán.
d.2.4. zásobování plynem
Stávající systém zásobování plynem je doplněn návrhem několika plynovodů STL ve
městě Vamberk a plynofikací obce Peklo a Merklovice. Koncepčně je navrženo přeložení nadzemního vedení průmyslového kolektoru v oblasti Pod městem.
Navrženy jsou následující stavby plynovodu :
- plyn 2
Návrh propojení systému zásobování plynem plynovodem STL z Husova náměstí do
ulice Žamberecká.
- plyn 3
Návrh plynofikace oblasti Zářečí - ulice Janáčkova, Vrabcova, Smetanovo nábřeží.
Místo napojení na stávající plynovod STL v ulici Dvořákova.
- plyn 4
Návrh plynofikace ulice Dvořákova a Fibichova. Místo napojení na stávající plynovod
STL v ulici Dvořákova.
- plyn 5
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Návrh plynofikace obce Merklovice. Místo napojení na stávající plynovod STL v ulici
Jiráskova.
- plyn 6
Návrh plynofikace obce Peklo. Místo napojení : plynovod STL Dlouhá ves - Roveň.
- průmyslový kolektor en1
Je navrženo přeložení nadzemního vedení průmyslového kolektoru v úseku od ulice
Jánova až k ulici Förstrova (park Zářeč), kde dojde k napojení na stávající podzemní
vedení kolektoru. Nadzemní vedení, které dvakrát přechází řeku, bude z levého břehu
přeloženo pod zem na Smetanově nábřeží na pravém břehu řeky.
- podmínky pro zásobování nových staveb plynem
Ve výkresu B2.b. je koncepčně vyznačen směr a místa napojení vybraných zastavitelných ploch na stávající distribuční plynovodní síť. Plynovodní přípojky budou stanoveny podrobnějšími projektovými dokumentacemi, ve vybraných zastavitelných
plochách a plochách přestavby územními studiemi.
d.2.5. zásobování teplem
Stávající systém centrálního zásobování teplem (CZT) je ponechán, a to včetně rezerv teplovodních vedení. Nefunkční kotelny v prostoru areálu bývalé Masny a na sídlišti Jiráskova jsou navrženy ke zrušení.
Navrženy jsou následující stavby systému CZT:
- tep1
Prodloužení teplovodního vedení z ulice Jůnova do navržené zastavitelné plochy
Bbd1 - Cihelna.
- tep2
Prodloužení teplovodního vedení z ulice Dvorce k navržené ploše přestavby Bsm4 v
prostoru bývalé Masny a k budově městského úřadu.
- podmínky pro zásobování nových staveb teplem
Pro lokální vytápění může být využíván zemní plyn a ekologicky vhodná paliva jako je
dřevní hmota, solární systémy, elektrická energie a tepelná čerpadla.
d.2.6. zásobování elektrickou energií
Stávající systém zásobování elektrickou energií je ponechán. Výhledově se předpokládá realizace dalšího napájecího bodu v řešeném území, a to formou přístavby ke
stávající rozvodně ESAB R110/35 kV.
Koncepčně jsou navrženy nové transformační stanice vybraných zastavitelných ploch
a ploch přestavby, umístění a kapacita jednotlivých transformačních stanic budou
stanoveny podrobnější projektovou dokumentací, případně územní studií. Trafostanice budou pozemní a budou napojeny na stávající nejbližší rozvody VN podzemní VN
přípojkou. Z trafostanic budou provedeny nové podzemní NN rozvody.
Navrženy jsou následující transformační stanice :
ts1 - trafostanice pro zastavitelnou plochu průmyslové výroby a skladování Vp1, Vp2
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ts2 - trafostanice pro zastavitelnou plochu technické infrastruktury Ti1 a plochu průmyslové výroby a skladování Vp3
ts3 - trafostanice pro zastavitelnou plochu občanského vybavení Ov2
ts4 - trafostanice pro zastavitelnou plochu bydlení v rodinných domech Brd1, Brd2
ts5 - trafostanice pro plochu přestavby Ov1 pro občanské vybavení a Bsm4
ts6 - trafostanice pro zastavitelnou plochu bydlení v bytových domech a řadových,
příp. terasových rodinných domech Bbd1
ts7 - trafostanice pro zastavitelnou plochu bydlení v rodinných domech Brd10
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
- podmínky pro zásobování nových staveb elektrickou energií
Nestanovují se.
d.2.7. radiokomunikace, telekomunikace
Nejsou navrhovány žádné změny ve stávající radiokomunikační a telekomunikační síti. Zastavitelné plochy budou v uličních profilech vybaveny podzemními sdělovacími
kabely napojenými na stávající telekomunikační síť.
d.3. občanské vybavení
výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura

d.3.1. občanské vybavení veřejné infrastruktury
Stavby, zařízení a pozemky občanského vybavení veřejné infrastruktury mohou být
umístěny ve vymezených stávajících plochách občanského vybavení a smíšených
obytných plochách městského typu, v navržené zastavitelné ploše Ov2.
d.3.2. další občanské vybavení
Stavby, zařízení a pozemky dalšího občanského vybavení mohou být umísťovány v
souladu se stanovenými podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Zařízení a stavby sloužící sportovně rekreačním aktivitám budou umísťovány zejména na plochách určených pro sportovně rekreační areály a hřiště.
d.4. veřejná prostranství
výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura

Stávající plochy veřejných prostranství zůstávají zachovány. Nově navrženy jsou následující
plochy veřejných prostranství - park, veřejná zeleň:
Pz1 - plocha přestavby pro založení veřejné zeleně, parku
Pz2 - plocha přestavby určená výhledově pro založení veřejné zeleně parkové úpravy
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Pz3 - plocha přestavby pro založení veřejné zeleně, parku
Pz4 - plocha pro zřízení zázemí pro odpočinek a hry u chaty Na Vyhlídce.

e) koncepce uspořádání krajiny
výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura

e.1. vymezení ploch krajiny
Vymezené plochy krajiny jsou vyznačeny ve výkresu B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura.
Plochami krajiny jsou:
- plochy zemědělské - orná půda, v nichž jsou zahrnuty pozemky intenzivně zemědělsky obhospodařovaných orných půd
- plochy smíšené nezastavěného území, v nichž jsou zahrnuty pozemky orných půd, trvalých
travních porostů, zahrad a ovocných sadů v nezastavěném území, plochy krajinné zeleně na
pozemcích ostatních ploch a drobné neevidované vodní toky, mokřiny a prameniště
- plochy lesní, v nichž jsou zahrnuty pozemky určené k plnění funkcí lesa
- plochy vodní a vodohospodářské, v nichž jsou zahrnuty pozemky vodních toků a ploch.
e.2. územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územním plánem se dle zákresu ve výkresu B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce,
uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura, vymezují následující prvky a plochy ÚSES:
- regionální biocentra:
RBC 1768 - Doudleby, RBC 496 - Pekelec
- regionální biokoridor:
RBK 813
- lokální biocentra:
LBC 32, LBC 36, LBC 40, LBC 42, LBC 48, LBC 54, LBC 55, LBC 56, LBC 57, LBC 69, LBC
71, LBC 92
- lokální biokoridory:
LBK 35, LBK 37, LBK 41, LBK 46, LBK 49, LBK 59, LBK 70, LBK 93, LBK 94
V ploše funkčních prvků ÚSES je chráněna přirozená dřevinná skladba, která bude postupně
obnovována novou výsadbou. Prvky ÚSES navržené k založení budou realizovány formou
zatravnění a výsadby zeleně. Minimální šířka biokoridorů navržených k založení bude 20 m.
Vymezené prvky ÚSES jsou doplněny návrhem systému interakčních prvků v krajině. Navržené linie interakčních prvků jsou vyznačeny podél stávajících nebo zaniklých cest a mezí
nebo na blocích orných půd v místě stávajících nebo zaniklých hranic pozemků. Realizace a
doplnění interakčních prvků je možné zatravněním a výsadbou alejové zeleně. Maximální šířka zatravňovacích pásů bude 10 m.

e.3. prostupnost krajiny
Nejsou navrhovány změny v systému prostupnosti krajiny. Návrhy místních komunikací, pěších cest, cyklistických tras a stezek pro pěší a cyklisty jsou vedeny po stávajících komunikacích, příp. polních a lesních cestách.
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e.4. protierozní opatření
Vymezují se následující plochy pro protierozní opatření, vyznačené ve výkresu B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura:
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.
e.5. ochrana před povodněmi
Nejsou vymezeny plochy pro opatření proti povodním.
e.6. další opatření k obnově a zvýšení ekologické stability krajiny
Nejsou vymezena další opatření k obnově a zvýšení ekologické stability krajiny.
e.7. koncepce rekreačního využívání krajiny
Rekreační využívání krajiny se nemění.
Nově navrženy jsou drobné zastavitelné plochy rekreace, které jsou vymezeny ve stávajících
lokalitách zastavěných rekreačních území.
Hradisko - zastavitelné plochy pro stavby chat a rekreačního bydlení Rch1, Rch2, Rch3
Kulhavův kopec - zastavitelná plocha pro stavbu chat Rch4.
Zastavitelné plochy určené pro sportovně rekreační aktivity a sportovní hřiště nejsou ve volné
krajině navrhovány.
e.8. dobývání nerostů
Vymezuje se plocha pro dobývání nerostů dle vyznačení ve výkresu B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura :
Tn1 - pro povrchovou těžbu stavebního kamene.

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura

1. PLOCHY BYDLENÍ ČISTÉHO - RODINNÉ DOMY / Brd
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
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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:
v ploše Brd2, Brd8 a Brd10 dle stanovených specifických podmínek využití (viz. kapitola c.2. Vymezení zastavitelných ploch)
Nepřípustné využití:
nové stavby bytových domů
nové stavby pro rodinnou rekreaci
hotely, motely a ostatní ubytovací zařízení - zejména ubytovny, kempy a skupiny chat
nebo bungalovů
2
stavby občanského vybavení o zastavěné ploše větší než 200 m
stavby pro výrobu a skladování
zemědělské stavby
nové stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot
stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nejvýše tři nadzemní podlaží včetně podkroví
intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami
k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše, bude maximálně 0,2; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celkové ploše pozemků
jednoho vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,6
2. PLOCHY 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
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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
3. PLOCHY BYDLENÍ - BYTOVÉ DOMY / Bbd
Hlavní využití:
Bydlení v bytových domech.
Přípustné využití:
bytové domy
řadové a terasové rodinné domy
občanské vybavení a služby lokálního významu, které nesnižují kvalitu prostředí a
pohodu bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením
doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních, např.: garáže, řadové garáže, přístřešky pro auta, skleníky, kůlny
související dopravní a technická infrastruktura
veřejná prostranství, veřejná zeleň, veřejná parkoviště
dětská hřiště a hřiště sloužící obyvatelům ve vymezené ploše
Podmíněně přípustné využití:
v ploše Bbd1 dle stanovených specifických podmínek využití (viz. kapitola c.2. Vymezení zastavitelných ploch)
Nepřípustné využití:
rodinné domy neuvedené v přípustném využití
stavby pro rodinnou rekreaci
hotely, motely a ubytovací zařízení - zejména ubytovny, kempy a skupiny chat nebo
bungalovů
stavby pro výrobu a skladování
zemědělské stavby
stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot
stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nestanovuje se
intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami
k celé ploše, bude maximálně 0,4; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a
nezpevněné k celé ploše, bude minimálně 0,4
4. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - MĚSTSKÉ / Bsm
Hlavní využití:
Bydlení a občanské vybavení.
Přípustné využití:
bytové domy
řadové rodinné domy
občanské vybavení a služby, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením
hotely, penziony
doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních, např.: přístřešky pro auta, bazény
garáže integrované do budov hlavního využití a hromadné garáže
veřejná prostranství, veřejná zeleň, veřejná parkoviště
dětská hřiště a hřiště sloužící obyvatelům ve vymezené ploše
ploty do výšky 1,8 m
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související dopravní a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:
v ploše přestavby Bsm1 a Bsm2 dle stanovených specifických podmínek využití (viz
kapitola c.3. Vymezení ploch přestavby)
Nepřípustné využití:
rodinné domy neuvedené v přípustném využití
stavby pro rodinnou rekreaci
motely a ostatní stavby ubytovacích zařízení - zejména ubytovny, kempy a skupiny
chat nebo bungalovů
stavby pro výrobu a skladování
zemědělské stavby
stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot
stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nejvýše čtyři nadzemní podlaží včetně podkroví
intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami
k ploše pozemku jednoho vlastníka v této ploše, bude maximálně 0,4; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celkové ploše pozemků jednoho
vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,4
5. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ / Bsv
Hlavní využití:
Bydlení v rodinných domech a rodinná rekreace. Bydlení venkovského typu - stavby
pro bydlení se zázemím pro chov hospodářských zvířat a maloplošné obhospodařování zemědělských půd.
Přípustné využití:
rodinné domy
stavby pro rodinnou rekreaci
stávající venkovské chalupy a zemědělské usedlosti se zázemím pro chov hospodářských zvířat a maloplošné obhospodařování zemědělských půd
stávající bytové domy
související občanské vybavení, které nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše a je slučitelné s bydlením
ubytovací zařízení, penziony a ubytování v soukromí do počtu 12 lůžek
výrobní služby a řemeslná výroba náležející svým charakterem do obytných zón
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
Nepřípustné využití:
bytové domy
hotely, motely a ostatní ubytovací zařízení - zejména ubytovny, kempy a skupiny chat
nebo bungalovů
2
stavby občanského vybavení o zastavěné ploše větší než 200 m
stavby pro výrobu a skladování
zemědělské stavby neuvedené v přípustném využití
stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot
stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí
Podmíněně přípustné využití:
v ploše Bsv12 a Bsv13 dle stanovených specifických podmínek využití (viz. kapitola
c.2. Vymezení zastavitelných ploch)
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na pozemku p.č. 1417 - zahrada, k.ú. Vamberk, jsou přípustné zemědělské stavby a
2
sklady o velikosti zastavěné plochy do 600 m za podmínky kladného projednání v
územním řízení

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží nebo tři nadzemní podlaží
včetně podkroví
intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami
k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše, bude maximálně 0,2; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celkové ploše pozemků
jednoho vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,6
6. PLOCHY REKREACE - SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁLY, HŘIŠTĚ / Rs
Hlavní využití:
Rekreace a relaxace obyvatel.
Přípustné využití:
sportovně rekreační areály, kinologické areály, jezdecké areály, cvičiště
koupaliště, hřiště, sportoviště
související občanské vybavení
stavby ubytovacích zařízení včetně ubytoven a kempů
oplocení areálů
související dopravní a technická infrastruktura
veřejná prostranství
Nepřípustné využití:
stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
2
stavby občanského vybavení o zastavěné ploše větší než 1000 m
ostatní stavby ubytovacích zařízení - zejména skupiny chat nebo bungalovů
stavby pro výrobu a skladování
zemědělské stavby
stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot
stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví
intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami
k celé ploše, bude maximálně 0,15; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a
nezpevněné k celé ploše, bude minimálně 0,6
7. PLOCHY REKREACE - CHATY, REKREAČNÍ LOUKY / Rch
Hlavní využití:
Rekreační bydlení, rekreace.
Přípustné využití:
stavby pro rodinnou rekreaci
doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních, např.: garáže, přístřešky pro auta,
bazény, zimní zahrady, skleníky, kůlny
ploty do výšky 1,8 m
související dopravní a technická infrastruktura
související občanské vybavení
veřejná prostranství
Podmíněně přípustné využití :
v ploše Rch4 dle stanovených specifických podmínek využití (viz. kapitola c.2. Vymezení zastavitelných ploch)
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Nepřípustné využití:
bytové domy
rodinné domy
ubytovací a stravovací zařízení
stavby nesouvisejícího občanského vybavení
stavby pro výrobu a skladování
zemědělské stavby a stavby pro chovatelství
stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot
stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží včetně podkroví
intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami
k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše, bude maximálně 0,2; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celkové ploše pozemků
jednoho vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,6
8. PLOCHY REKREACE - ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE
Hlavní využití:
Zahrádkářské kolonie.
Přípustné využití:
2
stavby zahradních chat do velikosti zastavěné plochy 25 m
doplňkové stavby, např.: altány, přístřešky, skleníky, kůlny
ploty do výšky 1,8 m
související dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
bytové domy
rodinné domy
ubytovací a stravovací zařízení
stavby občanského vybavení
garáže
stavby pro výrobu a skladování
zemědělské stavby a stavby pro chovatelství
stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot
stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí
veřejná prostranství
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - jedno nadzemní podlaží
intenzita využití pozemků - nestanovuje se
9. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ / Ov
Hlavní využití:
Občanské vybavení.
Přípustné využití:
stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury
stavby a zařízení dalšího občanského vybavení a služeb nevýrobního charakteru
integrované bydlení v objektech občanského vybavení
stavby ubytovacích zařízení - hotel, motel, penzion
veřejná prostranství, veřejná zeleň, veřejná parkoviště
dětská hřiště
související dopravní a technická infrastruktura
oplocení areálů
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veřejná prostranství

Podmíněně přípustné využití:
stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot, pokud svým
provozem nebudou snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení přilehlých obytných
ploch
stavby montážních výrobních hal, skladů a stavby pro velkoobchod, pokud svým provozem nebudou snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení přilehlých obytných ploch
v ploše Ov1, Ov2, Ov3, Ov4, Ov5, Ov6 a Ov7 dle stanovených specifických podmínek
využití (viz. kapitola c.2. Vymezení zastavitelných ploch a kapitola c.3. Vymezení
ploch přestavby)
Nepřípustné využití:
nové stavby bytových a rodinných domů bez integrace občanské vybavenosti
ostatní ubytovací zařízení
stavby pro výrobu a skladování neuvedené v přípustném a podmíněně přípustném využití
zemědělské stavby
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nejvýše tři nadzemní podlaží včetně podkroví, velkoprostorové haly do celkové výšky 10 m
intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami
k celé ploše, bude maximálně 1,0; koeficient zeleně se nestanovuje
10. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - HŘBITOV
Hlavní využití:
Veřejné pohřebiště.
Přípustné využití:
stavby a zařízení související s provozem veřejných pohřebišť
související dopravní a technická infrastruktura
oplocení areálů
Nepřípustné využití:
bytové domy
rodinné domy
ubytovací a stravovací zařízení
stavby občanského vybavení
garáže
stavby pro výrobu a skladování
zemědělské stavby
stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot
stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí
veřejná prostranství
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nestanovuje se
intenzita využití pozemků - nestanovuje se

11. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Hlavní využití:
Veřejná prostranství převážně pro shromažďování.
Přípustné využití:
veřejná prostranství, veřejná zeleň, veřejná parkoviště
stavby a zařízení slučitelná s účelem veřejných prostranství
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související dopravní a technická infrastruktura

Nepřípustné využití:
stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
stavby ubytovacích zařízení
stavby občanského vybavení
stavby pro výrobu a skladování
zemědělské stavby
stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nejvýše jedno nadzemní podlaží do výšky 4 m
intenzita využití pozemků - koeficient zastavění a koeficient zeleně se nestanovuje
12. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - PARK, VEŘEJNÁ ZELEŇ / Pz
Hlavní využití:
Veřejná prostranství převážně pro relaxaci obyvatel.
Přípustné využití:
veřejná prostranství - veřejná zeleň, park
plochy a zařízení pro relaxaci obyvatel
veřejně přístupné přístřešky
dětská hřiště
související dopravní a technická infrastruktura
tyto plochy jsou ve smyslu zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, určeny k náhradní výsadbě
Nepřípustné využití:
stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
stavby ubytovacích zařízení
stavby občanského vybavení, sportoviště
stavby pro výrobu a skladování
zemědělské stavby
stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nejvýše jedno nadzemní podlaží do výšky 4 m
intenzita využití pozemků - koeficient zastavění se nestanovuje; koeficient zeleně, tj.
poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celé ploše, bude minimálně 0,8
13. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNICE / Ds
Hlavní využití:
Pozemní komunikace, autobusová stání (index b), řadové garáže (index g).
Přípustné využití:
silnice I. - III. třídy
součásti komunikace - např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační
zeleň
stavby a zařízení související s provozem na pozemních komunikacích
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
ve vymezených plochách označených indexem "b" také autobusová stání, autobusové nádraží
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ve vymezených plochách označených indexem "g" také řadové garáže, garáže, hromadné garáže
v ploše přestavby Ds-p1 a Ds-b1 také veřejné parkoviště

Podmíněně přípustné využití:
v ploše přestavby Ds-b1 a Ds-p1 dle stanovených specifických podmínek využití (viz.
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 dopravní a technické infrastruktury
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nestanovuje se
intenzita využití pozemků - nestanovuje se
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
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
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15. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - DRÁŽNÍ DOPRAVA
Hlavní využití:
Železniční doprava.
Přípustné využití:
železniční dráha
součásti železniční dráhy - např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, tunely, kolejiště,
doprovodná a izolační zeleň
stavby a zařízení související s drážní dopravou - např. stanice, zastávky, nádražní
budovy, nástupiště, železniční depa, opravny, vozovny, překladiště
stavby provozních a správních budov
stavby a zařízení související s křížením drážní dopravy a technické infrastruktury
Nepřípustné využití:
stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
stavby občanského vybavení
autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot
stavby pro výrobu a skladování
zemědělské stavby
nesouvisející stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury
veřejná prostranství
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nestanovuje se
intenzita využití pozemků - nestanovuje se
16. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY / Ti
Hlavní využití:
Technické vybavení území.
Přípustné využití:
stavby a zařízení technické infrastruktury
oplocení
související dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
v ploše Ti1 dle stanovených specifických podmínek využití (viz. kapitola c.2. Vymezení zastavitelných ploch
Nepřípustné využití:
stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
stavby občanského vybavení
autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot
stavby pro výrobu a skladování
zemědělské stavby
veřejná prostranství
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nestanovuje se
intenzita využití pozemků - nestanovuje se
17. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - VÝROBNÍ SLUŽBY, ŘEMESLNÁ VÝROBA / Vs
Hlavní využití:
Výrobní služby, řemeslná výroba, skladování.
Přípustné využití:
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stavby a zařízení pro výrobu a skladování, tj. stavby určené pro řemeslnou výrobu a
služby mající charakter výroby, pro skladování výrobků, hmot a materiálů
stavby autoopraven, autoservisů, čerpacích stanic pohonných hmot
související stavby občanského vybavení, např. administrativa, podnikový obchodní prodej
garáže a řadové garáže
integrovaný byt
oplocení areálu
související dopravní a technická infrastruktura

Nepřípustné využití:
stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
stavby ubytovacích zařízení
nesouvisející stavby občanského vybavení
zemědělské stavby
veřejná prostranství
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží do celkové výšky 10 m
intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami
k celé ploše, bude maximálně 0,4; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a
nezpevněné k ploše pozemku jednoho vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,2
18. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - PRŮMYSLOVÁ VÝROBA / Vp
Hlavní využití:
Výroba, výrobní služby a skladování.
Přípustné využití:
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
související dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
stavby ubytovacích zařízení vyjma ubytoven
stavby občanského vybavení neuvedené v přípustném využití
zemědělské stavby
veřejná prostranství
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nejvýše tři nadzemní podlaží do celkové výšky 12 m
intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami
k celé ploše, bude maximálně 0,4; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a
nezpevněné k ploše pozemku jednoho vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,2
19. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA / Vz
Hlavní využití:
Zemědělské stavby a areály.
Přípustné využití:
zemědělské stavby, tj. stavby pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a
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posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby,
související stavby občanského a dopravního vybavení - např. administrativa, podnikový obchodní prodej, servisy a opravny zemědělských strojů, neveřejné čerpací stanice
pohonných hmot
integrovaný byt správce
oplocení areálu
související dopravní a technická infrastruktura

Nepřípustné využití:
stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
stavby ubytovacích zařízení
nesouvisející stavby občanského vybavení
veřejné autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot
stavby pro výrobu a skladování neuvedené v přípustném využití
veřejná prostranství
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží do celkové výšky 10 m
intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami
k celé ploše, bude maximálně 0,4; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a
nezpevněné k celé ploše, bude minimálně 0,2
20. PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ / Tn
Hlavní využití:
Povrchová těžba stavebního kamene.
Přípustné využití:
povrchové doly a lomy
plochy pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů z výroby kameniva
stavby a technologická zařízení související s těžbou nerostů
související stavby občanského vybavení - administrativa, zázemí zaměstnanců
oplocení areálu
související dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
stavby ubytovacích zařízení
nesouvisející stavby občanského vybavení
autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot
stavby pro výrobu a skladování nesouvisející s těžbou nerostů
zemědělské stavby
veřejná prostranství
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nestanovuje se
intenzita využití pozemků - nestanovuje se
21. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA
Hlavní využití:
Zemědělské využití pozemků.
Přípustné využití:
plochy pro extenzivní a intenzivní pěstování zemědělských plodin a hospodaření se zemědělskou půdou, orná půda, trvalé travní porosty
zařízení a opatření související s pěstováním zemědělských plodin a hospodařením se
zemědělskou půdou
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Podmíněně přípustné využití:
související dopravní infrastruktura
vedení technické infrastruktury
zalesnění
Pro celé podmíněně přípustné využití je podmínkou pro uskutečnění záměrů a staveb,
v jejich konkrétní podobě a konkrétním umístění, odsouhlasení příslušným orgánem
ochrany zemědělského půdního fondu.
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
stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury neuvedené v přípustném a podmíněně přípustném využití
veřejná prostranství
golf a s ním související stavby
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nestanovuje se
intenzita využití pozemků - nestanovuje se
22. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hlavní využití:
Zemědělské využití pozemků, prvky ekologické stability území.
Přípustné využití:
zemědělský půdní fond - orná půda, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty
přirozené a přírodě blízké ekosystémy
stavby, zařízení a opatření související s hospodařením se zemědělskou půdou
opatření ke zvýšení retence krajiny, protierozní opatření
Podmíněně přípustné využití:
související dopravní infrastruktura
vedení technické infrastruktury
zalesnění
na pozemku p.č. 1420 - trvalý travní porost, k.ú. Vamberk, jsou přípustné zemědělské
2
stavby a sklady o velikosti zastavěné plochy do 600 m za podmínky kladného projednání v územním řízení
Pro celé podmíněně přípustné využití je podmínkou pro uskutečnění záměrů a staveb,
v jejich konkrétní podobě a konkrétním umístění, odsouhlasení příslušným orgánem
ochrany zemědělského půdního fondu.
Nepřípustné využití:
stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
stavby občanského vybavení
autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot
stavby pro výrobu a skladování
zemědělské stavby neuvedené v přípustném využití
stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury neuvedené v přípustném a podmíněně přípustném využití
veřejná prostranství
golf a s ním související stavby
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nestanovuje se
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-

intenzita využití pozemků - nestanovuje se
tyto plochy jsou ve smyslu zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, určeny k náhradní výsadbě

23. PLOCHY LESNÍ
Hlavní využití:
Lesní půda.
Přípustné využití:
plochy určené k plnění funkcí lesa
stavby a zařízení lesního hospodářství
související dopravní a technická infrastruktura
využití lesních komunikací a cest jako turistických a cyklistických tras
vedení technické infrastruktury
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
stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury neuvedené v přípustném využití
veřejná prostranství
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nestanovuje se
intenzita využití pozemků - nestanovuje se
24. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Hlavní využití:
Vodní toky a plochy.
Přípustné využití:
vodní plochy a koryta vodních toků
zařízení pro vodohospodářské využití
stavby, zařízení a opatření sloužící k obsluze vodních ploch a toků
vodohospodářské stavby
stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury
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
stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury neuvedené v přípustném využití
veřejná prostranství
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby - nestanovuje se
intenzita využití pozemků - nestanovuje se
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Obecné podmínky prostorového uspořádání platné pro veškeré stavby v území:
- rozmístění, technické a dispoziční řešení jednotlivých staveb v území bude splňovat podmínky možnosti zajištění ochrany obyvatelstva
- stavby velkokapacitních skladů nebezpečných látek nejsou v řešeném území povoleny
- stavby komunikací budou vyhovovat příjezdu a přístupu techniky jednotek integrovaného
záchranného systému včetně hasičských záchranných sborů
- v nově navržených rozvojových lokalitách budou v dostatečné míře rozmístěny hydranty požární
vody, nové vodovodní řady budou v maximální možné míře řešeny jako vodovody požární
- v lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze stávajících odběrných míst ani z požárních vodovodů, je nutné zajistit a udržovat jiné zdroje požární vody (požární nádrže, studny, odběrná místa z vodních ploch)

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
výkres B3. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou vyznačeny na výkrese B3. Veřejně prospěšné
stavby, opatření, asanace. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou
v řešeném území vymezeny.

druh
stavby / opatření

VPS DI –
místní komunikace

označení
(výkres B3)

předkupní
právo

možnost
vyvlastnění

katastrální
území

dotčené pozemky

Dk-k1

Město
Vamberk

ano

Vamberk

943/3, 1816/2, 945/2, 944/1,
944/3, 1816/1, 943/7
1031/46, 1031/45, 1031/39,
1031/31, 1031/30, 1031/29,
1031/25, 1031/24, 1031/20,
1031/17, 1031/11, 1031/10,
1031/9, 1016, 1031/4
1031/46, 1031/40, 1031/39,
1031/38, 1031/31, 1031/14,
1031/13, 1031/8, 1031/1,
1824/1
538/6, 538/5, 528/5, 528/1,
535, 516/4, 2290/10, 1779/4,
525/10, 525/9, 525/6, 525/5,
531
522/1, 522/2, 522/3, 513,
525/3, -470/33, -1624,
-470/24, -470/6, -205,
-479/2, 395, 2227/3, 525/8,
1778/1, 515/1, 2290/1, 2224/4,
2290/2, 2290/3, 520, 2290/4,
2388, 524
1285/1, 1462/5, 1459/6,
1459/5, 1459/4, 1285/2,
1462/6, 1462/1, 1771/11, 1286

VPS DI –
místní komunikace

Dk-k2

Město
Vamberk

ano

Vamberk

VPS DI –
místní komunikace

Dk-k3

Město
Vamberk

ano

Vamberk

VPS DI –
místní komunikace

Dk-k4

Město
Vamberk

ano

Vamberk

VPS DI místní komunikace

k5

Město
Vamberk

ano

Vamberk

VPS DI místní komunikace

Dk-k6

Město
Vamberk

ano

Vamberk

VPS DI místní komunikace

Dk-k7

Město
Vamberk

ano

Vamberk

336/2, 336/5

VPS DI místní komunikace

Dk-k8

Město
Vamberk

ano

Vamberk

541/1, 539/3, 470/1, 543/2,
470/3
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druh
stavby / opatření

VPS DI místní komunikace

označení
(výkres B3)

k9

předkupní
právo

Město
Vamberk

možnost
vyvlastnění

katastrální
území

dotčené pozemky

Vamberk

1900/13, 1900/11, 1900/8,
1900/7, 1900/5, 1900/3,
1900/1, 2293, 2292

Peklo n. Zd.

179/1, 179/2, 182/1, 188,
184/3, 782, 783, 784, 758/2

ano

VPS DI místní komunikace

Dk-k10

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1400/1, 1400/2, 1406, 1408,
1407, 1401/1, 1401/5, 1849/2,
-385, 1849/1, 1401/4, 1401/3

VPS DI místní komunikace

k11

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1764/1, 360, 1775, 2280,
1869/1

VPS DI místní komunikace

Dk-k12

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1070/12, 1070/13

VPS DI místní komunikace

k13

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1104/3, 1104/1
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,
1808/1, 1808/3
702/28, 702/30, 702/3, -98/1,
679/3, 679/2, 679/1, 671/1,
702/20, 702/29, 702/16,
702/15, 702/14

VPS DI místní komunikace

k14

Město
Vamberk

ano

Vamberk

VPS DI místní komunikace

k15

Město
Vamberk

ano

Vamberk

VPS DI místní komunikace

k16

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1812/2, 1862/4, 954/3

VPS DI místní komunikace

k17

Město
Vamberk

ano

Vamberk

423/11, 423/12

VPS DI místní komunikace

k18

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1469/4, 1469/18

VPS DI místní komunikace

k19

Město
Vamberk

ano

Peklo n. Zd.

770/1

VPS DI místní komunikace

k20

Město
Vamberk

ano

Peklo n. Zd.

765, 797/1, 796/1

VPS DI místní komunikace

k21

Město
Vamberk

ano

Peklo n. Zd.

834

VPS DI místní komunikace

Dk-k22

Město
Vamberk

ano

Peklo n. Zd.

486, 507, 820, 474, 475/1, 472,
471/4, 280, 281/1, 321, 336/1,
379/6, 392, 379/2, 379/8, 379/3

VPS DI místní komunikace

k23

Město
Vamberk

ano

Merklovice

341, 822/1, 825, 826/2

VPS DI místní komunikace

k24

Město
Vamberk

ano

Merklovice

797

VPS DI místní komunikace

k25

Město
Vamberk

ano

Merklovice

675/2, 675/1, -88/2

VPS DI místní komunikace

k26

Město
Vamberk

ano

Merklovice

851
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druh
stavby / opatření

označení
(výkres B3)

předkupní
právo

možnost
vyvlastnění

katastrální
území

dotčené pozemky

VPS DI parkoviště

Ds-p1

Město
Vamberk

ano

Vamberk

84, -1133, -1132, -1131, -999,
-998, -997, -996, -995, -994,
-993, -992, -991, -990, -1140,
-1139, 2337/1, 2337/2, 2337/3,
2337/4, 1765/4, 1765/3

VPS DI parkoviště

Dk-p2

Město
Vamberk

ano

Vamberk

38/4, 38/1, -120/2

VPS DI parkoviště

Dk-p3

Město
Vamberk

ano

Vamberk

98/4, -1355, 980/1

VPS DI parkoviště

Dk-p5

Město
Vamberk

ano

Vamberk

-565

VPS DI parkoviště

Dk-p6

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1484/5, 1483/2, 1484/1,
1483/1, 1500/2, 1484/6,
1484/2, 2396/38, 2396/37,
2396/36

VPS DI parkoviště

p7

Město
Vamberk

ano

Vamberk

360, 1764/1, -1577

Ds-b1

Město
Vamberk

ano

Vamberk

469/2, -1610, -1272, -1271,
-1270, -1345, -1346, -1282,
-1281, -1280, -1279, -1278,
-1269, -1268, -1267, -1266
-1265, -1264, -1263, -1262,
-1261, -1260, -1259, 2321,
2306/1, 2306/2

b2

Město
Vamberk

ano

Vamberk

85, 86/1, 91

b3

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1048/4, -51/1, 1768/6

b5

Město
Vamberk

ano

Vamberk

990/1

VPS DI lávka pro pěší

s1

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1776/4, 2368, -147/3, 1869/1

VPS DI cyklostezka

s2

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1863, 954/38, 921/3, 1811,
1810

VPS TI městská ČOV

Ti1

Město
Vamberk

ano

Vamberk

702/1, 830/5

VPS TI kanalizace

kan A

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1785/1, 1804/2, 1776/4, 679/1,
679/2, 679/3, 1804/1, 1775, 2280

VPS TI kanalizace

kan B

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1869/1, 1871/1, -1579, -147/3,
-147/1, 1761/1, 360, 2368

VPS TI kanalizace

kan C

Město
Vamberk

ano

Vamberk

702/23, 702/3, 1805/3, 2305,
1804/1, 1806/2, 1803, 763/6

VPS DI autobusová stání

VPS DI autobusová zastávka

VPS DI autobusová zastávka

VPS DI autobusová zastávka

VPS TI kanalizace

kan D

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1814 , 1815/1, 954/39, 954/32,
954/26, 954/24, 954/1, 954/20,
1812/3, 1812/4, 1812/1,
1812/5, 1812/2, 954/25,
954/33, 954/3, 26/6, 1862/3,
2/1, 1863, -97/1, -1560

VPS TI kanalizace

kan E

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1772, 1771/4, 1771/8, 1771/9,
2395, 237, 239
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druh
stavby / opatření

označení
(výkres B3)

předkupní
právo

možnost
vyvlastnění

katastrální
území

dotčené pozemky

VPS TI kanalizace

kan F

Město
Vamberk

ano

Vamberk

2217, 522/1, 522/3, 526/3,
525/2, 2216, 2224/1, -430/1,
395, 2282/1, 2308, 1778/1,
515/1, 2290/1, 2224/4, 2290/2,
2290/3, 524

VPS TI kanalizace

kan G

Město
Vamberk

ano

Merklovice

863

VPS TI plynovod

plyn2

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1754/1, 1754/2, 1842/1, 1842/2

VPS TI plynovod

plyn3

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1785/6, 1777/3, 1785/3,
1785/1, 1785/4, 1804/1,
1776/4, 1776/6, 406/7, 1785/2,
1776/1, 1784/1

VPS TI plynovod

plyn4

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1804/1, 1806/2, -591/7

VPS TI plynovod

plyn5

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1827/1

Merklovice

863

VPS TI plynovod

plyn6

Město
Vamberk

ano

Vamberk

1860/1

Peklo n. Zd.

767/1

VPS TI teplovod

tep1

Město
Vamberk

ano

Vamberk

993/2, 1031/46, 1044/2, 1820

VPS TI teplovod

tep2

Město
Vamberk

ano

Vamberk

84, -1, 117/20, 1768/2, 1768/3,
117/21, 117/22, 2337/1,
1765/4, 1765/3, 1765/2, 117/33

označení
(výkres B3)

předkupní
právo

možnost
vyvlastnění

katastrální
území

dotčené pozemky

Vamberk

1571/12, 1544/5, 1544/4,
1544/2, 1544/1, 1571/15,
1571/13, 1571/7, 1571/5,
1571/4, 1571/1, 1847/5,
1847/8, 1847/4, 1847/12,
1847/11, 1847/3

Vamberk

2062/13, 2062/12, 2062/11,
2062/10, 2062/9, 2062/6, 2259

Peklo n. Zd.

144, 775

druh
stavby / opatření

VPO Ú biocentrum

VPO Ú biokoridor

U1

Město
Vamberk

U2

Město
Vamberk

ano

ano

VPO Ú biokoridor

U3

Město
Vamberk

ano

Peklo n. Zd.

136

VPO Ú biocentrum

U4

Město
Vamberk

ano

Merklovice

764/5

A - odstranění
stavby silnice

A1

ne

Město
Vamberk

Vamberk

2144/12, 2157/1, 2290/11,
2290/12, 2290/10, 2290/2
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h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,
pro které lze uplatnit předkupní právo
výkres B3. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace
označení
(výkres B3)

předkupní
právo

možnost
vyvlastnění

katastrální
území

dotčené pozemky

VP - veřejná zeleň

Pz1

Město
Vamberk

ne

Vamberk

26/7, 26/9, -1535, 26/3, 1524/2, -1525/2, 26/4, -1523,
26/10, 1862/7, 41/1

VP - veřejná zeleň

Pz2

Město
Vamberk

ne

Vamberk

469/1, -157/2, -157/1, 469/3

VP - veřejná zeleň

Pz3

Město
Vamberk

ne

Vamberk

149/2, 155

VP - zázemí pro
odpočinek a hry

Pz4

Město
Vamberk

ne

Merklovice

283/13

VPS OV

Ov2

Město
Vamberk

ne

Vamberk

VPO R

R1

Město
Vamberk

ne

Vamberk

VPO R

R2

Město
Vamberk

ne

Vamberk

RBC
496

Město
Vamberk

ne

druh
stavby / opatření

VPO Ú - regionální
biocentrum

Peklo n. Zd.

938/1, 943/7, 943/6, 943/5,
943/1, 943/3, 943/2, 940/2,
940/1
1231/3, 1354/3, 1354/2,
1231/1, 1229/2, 1231/2,
1359/1, 1359/2, 1229/1, 1357,
1355
1410/5, 1409, 1410/1, 1413/4,
1311/6, 1311/5, 1413/3,
1413/2, 1413/1, 1416/2,
1415/2, 1401/6, 1401/1,
1410/4, 1850/3, 1850/1, 1850/2
568, 566, 565, 559, 550/2, 550/3,
586, 583, 570, 564, 562, 561/3,
561/2, 561/1, 558, 557/2, 557/1,
551, 554, 539/2, 541/1, 539/3,
469/2, 469/3, 469/4, 469/5,
469/6, 469/7, 469/8, 539/1,/1,
543/2, 588/1, 588/2, 603/2, 596,
597, 581, 588/3, 580, 576, 530/1,
470/2, 844, 845, -177, -176,
-175, -174, -173, -172, -171,
-240, -170, -178, -179, -180,
-181, -182, -187, -189, -238,
-186, -183, -185, -188, -190,
-191, -192, -218, -193, -217,
-195, -115, -114, -194, -156,
-184, -196, -197, -199, -200,
-198, -252, -201, -203, -202,
-205, -206, -207, -204, -208,
-219, -168, -169, -220, -221,
-222, -223, 543/1, 530/2, 850,
849, 827/1, 588/4, 827/3, 826/2,
826/1, 825, 584/2, 544, 563/2,
578/3, 578/4, 824, 822/2, 848,
545, 561/5, 578/1, 563/1, 578/5,
561/4, 851, 550/1, 552, 470/3,
469/1

Merklovice

785/1, 861, 862

VPO Ú – regionální biocentrum

RBC
1768

Město
Vamberk

ne

Vamberk

859/2, 856/22, 860/7, 856/3, 858,
860/3, 859/1, 857/1, 860/15,
860/2

VPO Ú – regionální biokoridor

RBK
813

Město
Vamberk

ne

Merklovice

859, 765/1, 853/1, 764/5, 764/7,
764/1, 764/3, 864

LBC 32

Město
Vamberk

ne

Vamberk

2016, 2017/2, 2014/1, 2014/2,
2025/1, 2025/2, 1864, 1498/1,
1480/1, 2024/1, 2024/2

VPO Ú – lokální
biocentrum

Územní plán Vamberk - opatření obecné povahy

35

druh
stavby / opatření

označení
(výkres B3)

předkupní
právo

možnost
vyvlastnění

VPO Ú - lokální
biocentrum

LBC 36

Město
Vamberk

ne

katastrální
území

Peklo n. Zd.

dotčené pozemky

134, 121/3, 132, 122
192/3, 195, 683/1, 680, 678, 690,
691, 692/2, 194/1, 212, 194/3,
194/4, 683/3, 683/2, 216, 702,
192/7, 695/1, 695/3, 695/4,
695/5, 841, 692/1, 843, 692/3,
-216, 2314, 787/1, 197, 828,
695/6, 695/2, 858, 834
1706/6, 1706/4, 1706/2, 1424,
1532/3, 1532/4, 1532/2, 1532/1,
1559/3, 1559/2, 1559/1, 1598/1,
1530/2, 1531/2, 1530/5, 1599,
1530/1, 1719/3, 1719/2, 1866/1,
1527/2, 1858/5, 1858/4, 1566/5,
1566/3, 1527/3, 1527/1, 1847/11,
1858/1, 1566/1, 1851/5, 1724/5,
1858/2, 1724/2, 2312, 2328
429/4, 424, 447/1, 446/1, 436,
437/1, 433/1, 399/1

VPO Ú - lokální
biocentrum

LBC 40

Město
Vamberk

ne

Peklo n. Zd.

VPO Ú - lokální
biocentrum

LBC 42

Město
Vamberk

ne

Vamberk

ne

Peklo n. Zd.

ne

Merklovice

765/1

VPO Ú - lokální
biocentrum
VPO Ú - lokální
biocentrum

LBC 48
LBC 54

Město
Vamberk
Město
Vamberk

VPO Ú - lokální
biocentrum

LBC 56

Město
Vamberk

ne

Merklovice

764/1

VPO Ú - lokální
biocentrum

LBC 57

Město
Vamberk

ne

Merklovice

764/3, 764/1, 864

VPO Ú - lokální
biocentrum

LBC 69

Město
Vamberk

ne

Merklovice

764/3, 622/1, 623/1, 641/1,
642/2, 839/1

VPO Ú - lokální
biocentrum

LBC 71

Město
Vamberk

ne

Merklovice

524, 527/3, 831, 584/4, 584/2,
584/1, 764/3

VPO Ú - lokální
biocentrum

LBC 92

Město
Vamberk

ne

Vamberk

830/3, 1869/1, 879/3, 882, 867/4,
879/5, 884, 893/1, 893/2, 879/4,
900/1, 899/1, 898, 896

VPO Ú - lokální
biokoridor

LBK 37

Město
Vamberk

ne

Peklo n. Zd.

135, 121/4, 28/2, 28/1, 26/1,
22/1, 23/1, 23/2, 767/4, 2, 767/7

Vamberk

1731/17, 1988/2, 1731/16,
1731/12, 1990/3, 1967, 1750/2,
1744/1, 1744/2, 1990/4, 2024/1,
1950/3, 1950/2, 1950/1, 1991,
1990/2, 1949/1, 1865/2, 1865/1,
1864, 1866/1, -789, -469,
1513/4, 1513/2, 1513/1, 1527/1,
1724/4, 1860/1, 1990/1, 1724/2,
1851/1, 1450/3, 1509/4, 1450/1,
1498/1, 1523/1, 1856, 1571/12,
1571/10, 1571/6, 1544/3,
1571/14, 1682, 1680, 1565,
1687/3, 1683/1, -401, 1847/6,
1847/10, 1858/3, 1708/2, 1708/1,
1566/4, 1847/12, 1847/9, 1847/7,
1858/1, 1847/1, 1859, 787/2

Peklo n. Zd.

194/5, 787/1, 787/2, 195, -210,
843

VPO Ú - lokální
biokoridor

LBK 41

Město
Vamberk
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druh
stavby / opatření

VPO Ú - lokální
biokoridor

označení
(výkres B3)

LBK 46

předkupní
právo

Město
Vamberk

možnost
vyvlastnění

katastrální
území

dotčené pozemky

Peklo n. Zd.

?848, 678, 645/1, 647/1, 690,
692/2, 643, 642, 603/1, 702,
707/2, 841, 843, 844, 645/2, 831,
833, 713/2, 713/1, 848

Merklovice

786/3, 861, 862, 785/6

ne

VPO Ú - lokální
biokoridor

LBK 49

Město
Vamberk

ne

Peklo n. Zd.

446/20, 446/1, 399/1, 447/1,
448/1, 805, 447/5, 446/28

VPO Ú - lokální
biokoridor

LBK 59

Město
Vamberk

ne

Merklovice

764/3

VPO Ú - lokální
biokoridor

LBK 70

Město
Vamberk

ne

Merklovice

367, 373, 368/1, 366, 372, 426,
431, 432, 470, 429, 427, 428,
430, 523, 524, 860/1, 860/2, 369,
829, 830

VPO Ú - lokální
biokoridor

LBK 93

Město
Vamberk

ne

Vamberk

867/3, 867/4, 830/17, 830/18,
830/3, 879/6, 879/3, 879/7,
879/1, 1869/1, 1873/1, 1873/2

Vamberk

954/23, 702/25, 702/5, 702/27,
702/26, 680/28, 962, 921/1,
830/22, 830/21, 830/20, 830/19,
830/16, 830/15, 921/2, 830/3,
830/4, 888, 884, 924/3, 924/2,
924/1, 919, 958, 2/1, 2/2, 965,
925/2, 887, 882, 1869/1, -591/2 ,
-98/1, -97/1, -466, 679/2, 680/30,
671/1, 1863, 964/3, 964/2,
1871/2, 886, 9, 5/1, -147/1, -110,
-748, -101/1, -98/2 , 1776/4,
671/2, 1761/1, 2368, 2172/1,
323, 268, 237, 239, 1771/10,
260/2, 260/1, 257, 254, 1480/1,
1480/2, 255, 2025/1, 1869/5,
1864, 1871/1, -1227, -439 ,
-470/4, -297, -147/3 , -782,
-228/1, 2309/1, 2396/30,
2396/29, 2396/31, 2025/3,
2025/2, 1775, 2395, 2280, 1772,
2311/1, 273/2, 273/1, 274, 278,
281, 284, 287, 288, 1764/1, 326,
360, 1771/8, 1771/9

VPO Ú - lokální
biokoridor

LBK 94

Město
Vamberk

ne

pozn.: zkratky druhu veřejně prospěšné stavby nebo opatření použité v tabulkách pod písm. g), h)
VPS DI - veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury
VPS TI - veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury
VPO R - veřejně prospěšné opatření ke zvyšování retenčních schopností území
VPO Ú - veřejně prospěšné opatření k založení a ochraně prvků územního systému ekologické stability
A - asanace území
VP - veřejné prostranství
VPS OV - veřejně prospěšná stavba občanského vybavení

i) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření
výkres B1. Základní členění území
výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura

Územní plán Vamberk - opatření obecné povahy

37

Vymezené plochy a koridory územních rezerv jsou vyznačeny ve výkresu B1. Základní členění území a B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura.

budoucí využití

podmínky prověření budoucího využití

Brd-r1

čisté bydlení v rodinných domech

Koncepční výhledová plocha rozvoje bydlení ve
městě Vamberk, ve které je budoucí využití podmíněno vyčerpáním navržených zastavitelných ploch
pro čisté bydlení Brd1 a Brd2.
Do navrhovaného řešení územního plánu může být
tato plocha uplatněna až po uplatnění územních
rezerv Brd-r2, Brd-r3 a spodní části Brd-r4 (bez
nutnosti použití ATS pro vodovod).

Brd-r2

čisté bydlení v rodinných domech

Podmínkou budoucího využití je vyčerpání návrhových ploch pro čisté bydlení a realizace veřejně
prospěšné stavby komunikace k2.

Brd-r3

čisté bydlení v rodinných domech

Podmínkou budoucího využití je vyčerpání návrhových ploch pro čisté bydlení a dožití stávající zahrádkářské kolonie.

Brd-r4

čisté bydlení v rodinných domech

Podmínkou budoucího využití je vyčerpání návrhových ploch pro čisté bydlení a prověření možnosti
zásobování staveb v této ploše pitnou vodou.

sportovně rekreační areál

Podmínkou budoucího využití je vyčerpání volných
ploch pro sportovně rekreační areály ve vymezené
stávající ploše areálu městského koupaliště a vyčerpání navržené plochy Rs1; budou prověřeny a
následně zajištěny odtokové poměry povrchové
vody, vhodné pro budoucí využití plochy.

označení

Rs-r1

j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování
B1. Základní členění území

Dle zákresu ve výkresu B1. základní členění území se vymezují následující plochy a koridory,
ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování s následujícími lhůtami pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této
studii do evidence územně plánovací činnosti :
Brd2 - lhůta pro pořízení studie: prosinec 2010
Brd10 - lhůta pro pořízení studie: prosinec 2018
Bbd1 - lhůta pro pořízení studie: prosinec 2018
Bsm1 - lhůta pro pořízení studie: prosinec 2012
Bsm4 - lhůta pro pořízení studie: prosinec 2012

k) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Počet listů územního plánu v textové části...................................42
Počet výkresů grafické části...........................................................5
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2. Grafická část územního plánu:
Grafickou část tvoří:
2.1. Výkres „Základní členění území“ B1, který je nedílnou součástí ÚPn Vamberk
2.2. Hlavní výkres, který je nedílnou součástí ÚPn Vamberk
B2 a. urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, veřejná infrastruktura
B2 b. technická infrastruktura- elektro, plyn, teplo
B2.c. technická infrastruktura - vodovod a kanalizace
2.3. Výkres „Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace B3, který je nedílnou součástí
ÚPn Vamberk

3. Ukončení platnosti územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ)
Vamberk:
3.1. Ukončuje se platnost ÚPSÚ Vamberk schváleného 16.09.1992 a zrušuje se Obecně
závazná vyhláška města Vamberk o schválení ÚPSÚ Vamberk číslo 13/92
z 16.09.1992.
Ukončuje se platnost Změny č. 1 ÚPSÚ Vamberk schválené 24.05.1995 a zrušuje se
Obecně závazná vyhláška města Vamberk o schválení Změny č. 1 ÚPSÚ Vamberk číslo 4/95 ze dne 24.05.1995.
Ukončuje se platnost Změny č. 2 ÚPSÚ Vamberk schválené 28.05.1998 a zrušuje se
Obecně závazná vyhláška městské rady města Vamberk o schválení Změny č. 2 ÚPSÚ
Vamberk číslo 3/98 ze dne 01.06.1998.
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Odůvodnění
Odůvodnění ÚPn Vamberk obsahuje textovou a grafickou část.

A. Textová část
1. Postup při pořízení územního plánu:
1.1. Schválení pořízení územního plánu města:
V souladu s § 17 odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, bylo schváleno pořízení ÚPM Vamberk v zastupitelstvu města Vamberk dne 03.02.2003 /§ 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon)/. V souladu s § 53 odst. 1) stavebního zákona zastupitelstvo města Vamberk zvolilo dne 02.07.2007 určeného zastupitele, a to pana starostu Ing. Jiřího Mazúcha.
1.2. Žádost o pořízení územního plánu města:
Město Vamberk požádalo podle § 14 odst. 1) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dne 18.03.2003 o pořízení
ÚPM Vamberk Městský úřad, odbor regionálního rozvoje, Havlíčkova 136, 516 01
Rychnov n. Kn., který byl příslušným orgánem územního plánování dle zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Od 01.01.2007 je příslušným úřadem územního plánování /§ 6 odst. 1) písm. c) stavebního zákona/.
1.3. Zpracování průzkumů a rozborů:
Na základě výsledků poptávkového řízení byl vybrán projektant ARCHTEAM s.r.o.,
Weyrova 3, 547 01 Náchod, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo dne 12.06.2003.
Následně byla smlouva o dílo změněna na projektanta: Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod. Průzkumy a rozbory z dubna 2004 byly
předány 30.04.2004.
1.4. Zpracování zadání:
Odbor regionálního rozvoje – Ing. Milan Jasanský, na základě průzkumů a rozborů,
zpracoval dne 07.05.2004 návrh zadání ÚPM Vamberk.
1.5. Projednání zadání:
Dne 17.05.2004 bylo oznámeno projednání návrhu zadání ÚPM Vamberk. K tomu byl
návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí od 19.05.2004 do 18.06.2004. Dotčené
orgány státní správy, sousední obce (orgány územního plánování sousedních územních
obvodů) a Město Vamberk byly obeslány jednotlivě. Veřejná vyhláška byla vyvěšena
na úřední desce Města Vamberk od 19.05.2004 do 21.06.2004 a na úřední desce Městského úřadu Rychnov n. Kn. od 17.05.2004 do 07.07.2004.
Návrh zadání byl veřejnoprávně projednán a s dotčenými orgány státní správy, které
uplatnily připomínky byl návrh zadání dohodnut ve smyslu § 20 odst. 3) zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Žádné podněty sousedních obcí nebyly uplatněny. Vyjádřila se pouze Obec Potštejn a
to bez připomínek. Připomínky uplatněné právnickými a fyzickými osobami byly pořizovatelem vyhodnoceny. Návrh na jejich řešení byl zapracován do návrhu zadání. Pořizovatel zpracoval vyhodnocení stanovisek, připomínek a podnětů dne 07.07.2004. Ve
stejný den též provedl úpravu a doplnění návrhu zadání. Krajský úřad Královéhradeckého kraje na základě žádosti pořizovatele ze dne 08.07.2004 vydal stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání dne 02.08.2004, zn.
20301/RR/2004/Bř.
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1.6. Schválení zadání:
Zadání ÚPM Vamberk bylo schváleno zastupitelstvem města Vamberk dne 13.09.2004,
usnesením č. 14.
1.7. Zpracování konceptu řešení územního plánu města:
Na základě schváleného zadání zpracoval projektant koncept územního plánu města
Vamberk v březnu 2005.
1.8. Projednání konceptu územního plánu města:
Veřejnoprávní projednání konceptu bylo oznámeno dne 14.03.2005. Oznámení bylo zasláno dotčeným orgánům státní správy, orgánům s přenesenou působností a správcům
sítí jednotlivě. Koncept byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 18.03.2005 do
28.04.2005. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Města Vamberk od
17.03.2005 do 31.05.2005 a na úřední desce Městského úřadu Rychnov n. Kn. od
15.03.2005 do 28.04.2005.
Na základě veřejnoprávního projednání konceptu zpracoval pořizovatel Vyhodnocení
stanovisek, připomínek a námitek ke konceptu ÚPM Vamberk dne 13.06.2005 s doplněním a upřesněním dne 29.06.2005 a 23.08.2005. Ve vyhodnocení byl obsažen i návrh
na řešení připomínek a námitek občanů a organizací. Vzhledem ke značnému rozsahu
připomínek a námitek požádal pořizovatel o projednání vyhodnocení v zastupitelstvu
města Vamberk a učinění závěrů zastupitelstva na řešení. Bez jasného názoru zastupitelstva města Vamberk nebylo možné zpracovat smysluplné souborné stanovisko. Starosta města Ing. Jiří Mazúch vyhodnocení připomínek a námitek zastupitelstvu nepředložil a zastupitele neseznámil. Pořizovatel se následně pokusil řešit problém předložením vlastního stručného návrhu na rozhodnutí sporných řešení konceptu ÚPM Vamberk
vyplývajících z veřejnoprávního projednání a to na jednání zastupitelstva města Vamberk dne 12.12.2005. Materiál byl předán zastupitelům. Na jednání zastupitelstva města
se zastupitelé rozhodli materiálem nezabývat. Dne 10.02.2006 dostal pořizovatel ústní
příkaz od tajemníka Městského úřadu Rychnov n. Kn. Ing. Ladislava Pyskatého
k připravení předání celé agendy pořizování ÚPM Vamberk. Následně byla dokumentace předána starostovi Města Vamberk Ing. Jiřímu Mazúchovi, který sám z pozice samosprávného orgánu dokončil projednání konceptu.
Souborné stanovisko ke konceptu ÚPM Vamberk bylo zpracováno dne 22.03.2006 pod
hlavičkou „Město Vamberk“ a podepsáno starostou města Vamberk Ing. Jiřím
Mazúchem. Dohodnutí se všemi dotčenými orgány státní správy a orgány s přenesenou
působností je doloženo. Součástí souborného stanoviska byl i návrh rozhodnutí o podaným námitkách vlastníků. Řešením připomínek občanů se souborné stanovisko nezabývalo.
Spisový materiál k projednání konceptu a souborného stanoviska byl předán Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje k vydání vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování. Kladné vyjádření bylo vydáno Městu Vamberk dne 28.11.2006, zn. 24554/UP/
2006/Du.
1.9. Schválení souborného stanoviska:
Souborné stanovisko ke konceptu ÚPM Vamberk bylo schváleno zastupitelstvem města
Vamberk dne 18.12.2006 usnesením číslo 12 a 13. Při schvalování požadovalo zastupitelstvo města řešit následující problémy: „a) řešit nedostatek parkovacích míst ve městě,
b) vyhovět připomínkám občanů ulic Fibichova, Főrstrova a Dvořákova, c) zachovat
lokalitu pro podnikání v prostoru u cihelny, d) rozšířit lokalitu pro bydlení na spojnici
Jůnova, Merklovice, e) zapracovat do územního plánu cyklostezky.“ Současně odsouhlasilo souborné stanovisko ke konceptu za podmínky zohlednění výše uvedených požadavků. Schválené souborné stanovisko je datováno 18.12.2006.
Schválené souborné stanovisko bylo předáno projektantovi s tím, že návrh bude zpraÚzemní plán Vamberk - opatření obecné povahy
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cován dle nového stavebního zákona /zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon)/.
V návaznosti na § 21 odst. 5) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v posledním platném znění, měli být seznámeni vlastníci s rozhodnutím zastupitelstva města Vamberk o jejich námitkách a potažmo ostatní občané
s řešením jejich připomínek do 30 dnů od schválení souborného stanoviska. Bohužel
došlo k přibližně půlročnímu zpoždění. Doklady jsou u Ing. Jiřího Mazúcha – starosty
města Vamberk.
1.10. Zpracování návrhu územního plánu:
V souvislosti s nabytím účinnosti nového stavebního zákona požádalo Město Vamberk
dne 31.07.2007 Městský úřad Rychnov n. Kn., odbor regionálního rozvoje, o dokončení
pořízení územního plánu Vamberk.
V souladu s § 53 odst. 1) stavebního zákona zastupitelstvo města Vamberk zvolilo dne
02.07.2007 určeného zastupitele, a to pana starostu Ing. Jiřího Mazúcha.
Návrh ÚPn Vamberk zpracovala autorizovaná architektka Ing. arch. Iveta Raková, –
číslo autorizace: 02250, v lednu 2008.
1.11. Společné jednání k návrhu:
Oznámením ze dne 09.01.2008 bylo svoláno společné jednání k návrhu ÚPn Vamberk
na 29.01.2008. Dotčeným orgánům, sousedním obcím a Městu Vamberk bylo oznámení
zasláno jednotlivě. Současně byl návrh řešení vystaven k nahlédnutí od 14.01.2008 do
28.02.2008. Společného jednání se zúčastnili zástupci pořizovatele, Města Vamberk,
orgánu ochrany ZPF, orgánů ochrany přírody a krajiny, sousedního Městysu Doudleby
n. Orl. a projektant, který vyložil řešení jednotlivých částí územního plánu.
Dotčené orgány většinou uplatnily stanoviska bez připomínek. Připomínky byly uplatněny ze strany odboru životního prostředí Městského úřadu Rychnov n. Kn. – vodní
hospodářství a ochrana přírody, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje z hlediska ochrany ZPF, HZS Královéhradeckého kraje
v oblasti požární ochrany a civilní ochrany a ze strany Ředitelství silnic a dálnic Praha.
Městský úřad Rychnov n. Kn. – odbor životního prostředí – vodní hospodářství uplatnil
požadavek na upřesnění způsobu odkanalizování u sběračů D a E - umístění a technické
parametry čerpacích stanic, které umožní překonat konkrétní výškové rozdíly. Dále nedoporučil zástavbu parc. č. 1706/2 v k.ú. Vamberk (v Pekle) - záplavové území Q100,
ohrožení rozlivem z Pekelského potoka.
Městský úřad Rychnov n. Kn. – odbor životního prostředí – ochrana přírody doporučil
vyjmutí návrhu parkoviště Dk-p4 a ponechání pozemku ve stávajícím stavu pro zachování vzrostlých dřevin – návrh na registraci jako VKP.
Krajský úřad – odbor životního prostředí a zemědělství – ochrana ZPF uplatnil následující požadavky:
- Požadavek na vypuštění lokalit: v k.ú. Vamberk - lokality Brd15, Bsv9, Bsv10, Bsv11,
Dk-p6 a Dk-k6, v k.ú. Merklovice – lokality Bsv1 a Bsv2 a v k.ú. Peklo nad Zdobnicí –
lokalitu Bsv16.
- Požadavek na vypuštění ploch územních rezerv Brd-r1, Brd-r2, Brd-r3, Brd-r4 a Rsr1.
- Požadavek na zařazení plochy Brd10 do ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.
- U protierozních opatření R1 a R2 se suchými poldry je třeba zakreslit hráze a vyhodnotit zábory ZPF.
- Opravit v tabulce 5 (ZPF) v k.ú. Vamberk u lokality Ds-p1 celkovou výměru
v zastavěném území na 0,2420 ha (uvedeno 0,1005 ha).
HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n. Kn. – požární ochrana dopoÚzemní plán Vamberk - opatření obecné povahy
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ručil doplnění řešení požární bezpečnosti – zdroje požární vody (požární vodovody,
zdroje požární vody), zajištění příjezdů a přístupů pro vedení požárního zásahu, umístění a stav požárních zbrojnic.
HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n. Kn. – civilní ochrana požadoval dopracování návrhu v oblasti CO:
- ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
- evakuace obyvatel, nouzové ubytování a stravování
- skladování materiálu CO a humanitární pomoci
- plochy pro přechodné skládkování kontaminovaného materiálu
- plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací
- nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou a elektrickou energií.
Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha:
- Nesouhlas s komunikací Dk-k4.
- Nesouhlas s návrhem lokalit v ochranném pásmu silnice I/11 a I/14 – Ov3, Ov4, Ov5,
Ov6 a Ov7.
- Požadavek na respektování OP silnice I/14 (stávající i navrhované) pro lokality Ov2 a
Brd4.
- U lokality Bbd1 souhlas za podmínky, že výstavba obytných objektů bude umožněna
až po zprovoznění přeložky silnice I/14.
Většina výše uvedených připomínek a nesouhlasů byla pořizovatel zohledněna do důsledku. S Krajským úřadem – odborem životního prostředí a zemědělství – ochranou
ZPF vedl pořizovatel jednání o přehodnocení stanoviska. Stanovisko bylo přehodnoceno dne 18.06.2008, zn. 3900/ZP/2008-Mo, tak, že byl dán souhlas s lokalitami Brd15
(pouze pozemek p.č. 194/4), Bsv9, Bsv11, Dk-p6, Dk-k6 v k.ú. Vamberk a Bsv16 v k.ú.
Peklo n. Zd. Dále byl potvrzen nesouhlas k lokalitám Bsv1 a Bsv2 v k.ú. Merklovice.
S Ministerstvem dopravy ČR byla dne 06.03.2008 učiněna dohoda ve smyslu ponechání
lokalit OV2, OV3, OV4, OV5 a OV7 za podmínky, že zde budou pouze zařízení občanské vybavenosti, která nevyžadují splnění hygienických limitů pro obtěžování hlukem
ze silniční dopravy. Pro lokality OV2 až OV6 jsou nepřípustná veškerá připojení na silnici I/11 a přeložku silnice I/14. Lokalita Bbd1 bude nadále podmíněna realizací přeložky silnice I/14. Komunikace Dk-k4 bude ponechána jako náhrada za stávající nevyhovující připojení kotelny ESAB, které se navrhuje ke zrušení.
1.12. Posouzení návrhu krajským úřadem:
Pořizovatel zpracoval Zprávu o projednání návrhu ÚPn Vamberk v souladu s § 12 vyhl.
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, a předložil návrh ÚPn Vamberk s touto
zprávou k posouzení krajskému úřadu podle § 51 odst. 1) stavebního zákona
(10.03.2008).
Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydal posouzení návrhu
ÚPn Vamberk ve smyslu ustanovení § 51 stavebního zákona, dne 27.03.2008, pod zn.
4702/UP/2008/Du.
1.13. Úprava návrhu pro veřejné projednání:
Na základě projednání a dohodnutí s dotčenými orgány zpracoval pořizovatel dne
01.07.2008 pokyn pro úpravu návrhu ÚPn Vamberk pro veřejné projednání. Pokyn byl
doplněn dne 15.07.2008. Upravený návrh byl předán v září 2008.
1.14. Veřejné projednání návrhu územního plánu:
Pořizovatel oznámil dne 22.09.2008 veřejné projednání návrhu. K tomu byl upravený a
posouzený návrh ÚPn Vamberk vystaven k veřejnému nahlédnutí od 10.10.2008 do
11.11.2008 a svoláno projednání na 11.11.2008 v 10,00 hod. do kanceláře starosty Města Vamberk. Veřejná vyhláška k oznámení byla vyvěšena na úřední desce Města VamÚzemní plán Vamberk - opatření obecné povahy
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berk od 23.09.2008 do 11.11.2008 a na úřední desce Městského úřadu Rychnov n. Kn.
od 23.09.2008 do 11.11.2008. Dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu
a Městu Vamberk bylo oznámení veřejného projednání zasláno jednotlivě 30 dnů před
vlastním jednáním a to s upozorněním, že dotčené orgány uplatňují na závěr veřejného
projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám a že se k později uplatněným
stanoviskům nepřihlíží /§ 52 odst. 3) stavebního zákona/.
Veřejného projednání návrhu změny se z dotčených orgánů zúčastnili zástupci: Krajské
hygienické stanice, životního prostředí Městského úřadu Vamberk, stavebního úřadu
Městského úřadu Vamberk, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – odboru životního prostředí a zemědělství – ochrany ZPF. Další dotčené orgány a sousední obce se
nedostavily. Dále se dostavilo 17 zástupců právnických a fyzických osob.
Výsledkem veřejného projednání je protokol ze dne 11.11.2008.
Rozhodnutí o připomínkách a námitkách, u kterých nebylo uplatněno zamítavé stanovisko přítomných dotčených orgánů je uvedeno v následných samostatných částech
odůvodnění.
Následuje přehled všech připomínek a námitek:
Pavel a Marcela Semrádovi, K Tabulkám 1452, 517 41 Kostelec n. Orl.:
Obsah: Žádost o změnu funkčního využití u pozemků parc. č. 517/13 a st. 286 v k.ú. Peklo n. Zd. z „ploch rekreace – chaty, rekreační louky“ na „plochy smíšené obytné – venkovské“
Návrh na řešení: Pořizovatel doporučuje akceptovat v plném rozsahu požadavek nových
vlastníků, kteří chtějí využít objekt k trvalému bydlení („plochy smíšené obytné – venkovské“).
Závěr: Řešení bylo odsouhlaseno všemi přítomnými zástupci dotčených orgánů.
Alena Veverková, Mírová 1536, 516 01 Rychnov n. Kn.:
Obsah: Žádost o zařazení části pozemku parc. č. 1706/1 v k.ú. Peklo n. Zd. pro technické
vybavení – fotovoltaickou elektrárnu.
Návrh na řešení: Možnost doplnění návrhu o „plochu technické infrastruktury – fotovoltaická elektrárna“ s vlastními regulativy, případně zařazení do použité „plochy technické infrastruktury“.
Závěr: Zamítnuto dotčeným orgánem, tj. orgánem ochrany ZPF. Připomínku tak nelze akceptovat.
Anna a Jaroslav Luňáčkovi, Peklo čp. 55, 516 01 Rychnov n. Kn.:
1. Obsah: Připomínka k vypuštění pozemků, které jsou v platném ÚPSÚ Vamberk určeny
k zastavění (stav), a požadavek na jejich vrácení do zastavěného území nebo do zastavitelných ploch pro bydlení. Jedná se o pozemky parc. č. 17/2 a PK 34/1, PK 35, PK 38/4
v k.ú. Peklo n. Zd.
Návrh na řešení: Pozemek parc. č. 17/2 v k.ú. Peklo n. Zd. se nachází v intravilánu, tedy
zastavěném území. Jeho vypuštění z možnosti zástavby pořizovatel doporučuje napravit.
Pozemky PK 34/1, PK35, PK 38/4 v k.ú. Peklo n. Zd. jsou mezi intravilánem ze severu a
plánovanou zástavbou dle vydaného územního rozhodnutí na jihu. Nemožnost jejich zastavění by tak postrádala urbanistickou logiku, proto pořizovatel doporučuje tyto pozemky
zařadit do zastavitelných ploch (plochy smíšené obytné – venkovské).
Závěr: Dotčenými orgány odsouhlaseno.
2. Obsah: Požadavek na zařazení pozemku PK 412 v k.ú. Peklo n. Zd. do zastavitelných
ploch pro bydlení.
Návrh na řešení: Zařazení tohoto pozemku do zastavitelných ploch je na zvážení dotčených orgánů a zastupitelstva města. Pořizovatel nepovažuje tento návrh za důležitý. Možnost oboustranného obestavění komunikace (návrh) by bylo vhodné.
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Závěr: Zamítnuto dotčeným orgánem, tj. orgánem ochrany ZPF. Připomínku tak nelze akceptovat.
Miroslav Bartoš, Jůnova 293, 517 54 Vamberk:
Obsah: Požadavek na zařazení části pozemku PK 413 v k.ú. Peklo n. Zd. do zastavitelných ploch pro bydlení.
Návrh na řešení: Záměr je podložen zájmem příbuzných vlastníka (zeť a dcera) na stavbu
rodinného domu. Předjednáno s ochranou ZPF. Pořizovatel doporučuje požadavek akceptovat v rozsahu pro 1 RD.
Závěr: Dotčenými orgány odsouhlaseno.
Marie Koblásová, Sokolovská 1115, 516 01 Rychnov n. Kn.:
Obsah: Připomínka k vypuštění pozemků, které jsou v platném ÚPSÚ Vamberk určeny
k zastavění (stav), a požadavek na jejich vrácení do zastavěného území nebo do zastavitelných ploch pro bydlení. Jedná se o pozemky parc. č. 10/1 a 10/2 v k.ú. Peklo n. Zd.
Návrh na řešení: Pozemky parc. č. 10/1 a 10/2 v k.ú. Peklo n. Zd. se nachází v intravilánu,
tedy zastavěném území. Jejich vypuštění z možnosti zástavby pořizovatel doporučuje napravit.
Závěr: Dotčenými orgány odsouhlaseno.
Petr Diblík, Nádražní 823, 564 01 Žamberk:
Obsah: Připomínka k vypuštění pozemků, které jsou v platném ÚPSÚ Vamberk určeny
k zastavění (stav). Na zastavění pozemků bylo vydáno územní rozhodnutí. Požadavek na
jejich vrácení do zastavěného území nebo do zastavitelných ploch pro bydlení. Jedná se o
pozemky (parc. č. 796/1 – cesta), PK 38/1, PK 38/2 a PK 34/3 v k.ú. Peklo n. Zd.
Návrh na řešení: Vzhledem k vydanému a platnému územnímu rozhodnutí (č.j. SÚŘ
845/286/08-Ha z 1.7.2008) je třeba stav řešení v ÚP Vamberk napravit, tj. zařadit celé
území (zahrnuta jen část) do zastavitelných ploch pro „plochy smíšené obytné – venkovské“.
Závěr: Dotčenými orgány odsouhlaseno.
Jiří Ptáček, Janáčkova 1096, 516 01 Rychnov n. Kn.:
Obsah: Jako vlastník pozemku parc. č. 990/5 v k.ú. Vamberk uplatnil námitku ve smyslu
změny charakteristiky využití plochy Bbd1 tak, že se do přípustného využití doplní, mimo
řadových rodinných domů a terasových domů, rodinné domy. V nepřípustném využití se
vypustí „ostatní rodinné domy“.
Návrh na řešení: Pořizovatel doporučuje smírné řešení v tom smyslu, že se vypustí v nepřípustném využití „ostatní rodinné domy“ a „rodinné domy“ se vloží do podmíněně přípustného využití s podmínkou, že jsou možné max. na 10 % plochy v místech, kde by nebylo vhodné stavět řadové či terasové rodinné domy.
Závěr: Dotčenými orgány odsouhlaseno.
Karel Bačina, Lidická 512 517 54 Vamberk:
1. Obsah: Požadavek umožnit výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 938/1 v k.ú.
Vamberk.
Návrh na řešení: Jedná se o změnu ze zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost Ov2
na „plochu bydlení čistého – rodinné domy“. Návrh lze doporučit. Hluk z přeložky silnice
I/14 bude na řešení stavebníkem rodinného domu.
Závěr: Dotčené orgány neuplatnily zásadní připomínky.
2. Obsah: Požadavek umožnit výstavbu rodinného domu na části pozemku parc. č. 943/7
v k.ú. Vamberk.
Návrh na řešení: Jedná se o změnu ze zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost Ov2
na „plochu bydlení čistého – rodinné domy“. Hluk z přeložky silnice I/14 bude na řešení
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stavebníkem rodinného domu. Pořizovatel návrh doporučuje.
Závěr: Dotčenými orgány odsouhlaseno.
3. Obsah: Stávající stavebniny na pozemku parc. č. 946/12 v k.ú. Vamberk. Nesouhlas s
návrhem zeleně Pz3 a veřejně prospěšné stavby autobusové zastávky s dopadem do předkupního práva pro Město Vamberk.
Návrh na řešení: Rozhodnutí bude zřejmě na zastupitelstvu města. Návrhy autobusových
zastávek jsou nevyvážené. Na bývalé silnici I/11 není navrhována žádná a po stávající silnici I/14 jsou 2 těsně za sebou. Zřejmě by stačila jedna u kulturního domu. Výstavbou 3.
etapy obchvatu přejde i stávající silnice I/14 do místních komunikací či silnic nižší třídy.
Závěr: Dotčené orgány neuplatnily zásadní připomínky.
Milan Daníček, Jiráskova 816, 517 54 Vamberk v zastoupení vlastníka: LDZ, s.r.o. Na
Kameni 116, 517 54 Vamberk:
Obsah: Připomínka k ponechání stávajícího funkčního využití u „dolního závodu masny“
(st.p.č. 97/1, 682, 683, 1137, 1166, 1169, 1222, 1356, 1559, 1560, 1561 a 1564; p.p.č. 11
a 17/2 v k.ú. Vamberk) a požadavek na návrh pro „plochy smíšené obytné“ pro bydlení a
občanskou vybavenost (domov pro seniory), řemesla, služby.
Návrh na řešení: Zřejmě jde o návrh pro „plochy smíšené obytné - městské“. Zájem vlastníka v tomto smyslu není důvod nepodpořit. Pořizovatel doporučuje návrh „plochy smíšené obytné - městské“.
Závěr: Dotčenými orgány odsouhlaseno.
Ing. Zdeněk Laube, Anatola Provazníka 526, 516 01 Rychnov n. Kn. v zastoupení Maso a
uzeniny Vamberk spol. s r.o., Radniční 315, 517 54 Vamberk:
Obsah: Námitka proti navrhovanému využití části bývalého areálu masny jako Pz1 –
„plochy veřejných prostranství – park, veřejná zeleň“.
Požadavek na stanovení navrhovaného využití jako „plochy smíšené obytné - městské“.
Umístění občanského vybavení, sportovních ploch, bytového fondu pro seniory, obchodních objektů.
Návrh na řešení: Zájem vlastníka považuje pořizovatel za vhodnější řešení, než sice zajímavý, ale prakticky nerealizovatelný záměr městského parku. Pořizovatel doporučuje návrh „plochy smíšené obytné – městské“ akceptovat.
V případě podpoření tohoto záměru zřejmě nemá význam ponechání min. jedné ze zbylých částí plochy Pz1. Pořizovatel doporučuje i jednu zbylou plochu Pz1 navrhnout jako
„plochy smíšené obytné – městské“. Tento závěr je v souladu s požadavkem pana Ladislava Kapuciána, Záměl 171, ke konceptu řešení a k tomuto návrhu.
Zbylé pozemky a stavby jsou ve vlastnictví ČR – Pozemkového fondu a ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Zde je možnost ponechání Pz1 jako parku.
Závěr: Dotčené orgány neuplatnily zásadní připomínky.
Ladislav Kapucián, Záměl 171, 517 43 Potštejn:
Obsah: Námitka proti návrhu Pz1 /parku/ na pozemcích v jeho vlastnictví.
Návrh na řešení: Zájem vlastníka považuje pořizovatel za vhodnější řešení, než sice zajímavý, ale prakticky nerealizovatelný záměr městského parku. Pořizovatel doporučuje zahrnout do návrhu „plochy smíšené obytné - městské“.
Závěr: Dotčené orgány neuplatnily zásadní připomínky.
Vlastníci řadových rodinných domů ve Fibichově ulici, Vamberk:
Obsah: Připomínka k zakreslení pouze stavebních parcel s řadovými rodinnými domy do
„plochy bydlení čistého – rodinné domy“ a zbylých částí zaplocených pozemků do „plochy smíšené nezastavěného území“. Požadavek na zakreslení i zbylých pozemků pod
oplocením do „plochy bydlení čistého – rodinné domy“. Důvodem je znemožnění možÚzemní plán Vamberk - opatření obecné povahy
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nosti jakéhokoliv rozšíření stávajících domů, např. přístavba terasy, stavba garáží.
Návrh na řešení: Řešení bude zřejmě na zastupitelstvu města. Pořizovatel již v minulosti
navrhoval předmětné území pojmout jako „plochy bydlení - neperspektivní“ (včetně přidružených pozemků ke stavbě RD), kde by vlastník nebyl zbytečně omezen ve zvelebování svého bydlení, ale současně upozorněn na nevhodné území pro bydlení. Pro budoucí
možnost průmyslové zástavby pořizovatel doporučuje definovat podmíněně přípustné využití, které by umožňovalo stavby pro průmysl a skladování za podmínky, že investor vykoupí všechny řadové rodinné domy a jejich příslušenství.
Závěr: Dotčené orgány neuplatnily zásadní připomínky.
Vlastníci řadových rodinných domů a přilehlých pozemků ve Főrstrově ulici, Vamberk:
Obsah: Připomínka k zakreslení pouze stavebních parcel s řadovými rodinnými domy do
„plochy bydlení čistého – rodinné domy“ a zbylých částí zaplocených pozemků do „plochy smíšené nezastavěného území“. Požadavek na zakreslení i zbylých pozemků pod
oplocením do „plochy bydlení čistého – rodinné domy“. Důvodem je znemožnění možnosti jakéhokoliv rozšíření stávajících domů a zamezení omezování novým územním plánem.
Návrh na řešení: Řešení bude obdobně na zastupitelstvu města. Pořizovatel již v minulosti
navrhoval předmětné území pojmout jako „plochy bydlení – neperspektivní“ (včetně přidružených pozemků ke stavbě RD), kde by vlastník nebyl zbytečně omezen ve zvelebování svého bydlení, ale současně upozorněn na nevhodné území pro bydlení. Pro budoucí
možnost průmyslové zástavby pořizovatel doporučuje definovat podmíněně přípustné využití, které by umožňovalo stavby pro průmysl a skladování za podmínky, že investor vykoupí všechny řadové rodinné domy a jejich příslušenství.
Závěr: Dotčené orgány neuplatnily zásadní připomínky.
Jaroslav a Ludmila Valáškovi, Fibichova 540, 517 54 Vamberk; Jaroslav Divíšek, Fibichova 552, 517 54 Vamberk, Lubomír provazník, (Fibichova 531), Medkova 1318/27,
Hradec Králové:
Obsah: Připomínka k zakreslení pouze stavebních parcel s rodinnými domy do „plochy
bydlení čistého – rodinné domy“ a přilehlých pozemků a zahrad do „plochy smíšené nezastavěného území“. Požadavek na zakreslení i souvisejících pozemků (pod oplocením) do
„plochy bydlení čistého – rodinné domy“. Důvodem je znemožnění možnosti přístaveb a
drobných staveb.
Návrh na řešení: Řešení bude zřejmě na zastupitelstvu města. Pořizovatel nevidí důvod
k předmětnému omezení. Jiné využití trojúhelníku mezi železniční tratí a vlečkou je bezpředmětné. Omezení stávajících vlastníků je tak zbytečné a nedůvodné a tím nepřípustné.
Pořizovatel jednoznačně doporučuje vyhovět všem vlastníkům v této lokalitě.
Závěr: Dotčené orgány neuplatnily zásadní připomínky.
Václav Držmíšek, Dvořákova 613, 517 54 Vamberk:
Obsah: Připomínka k zakreslení pouze stavební parcely č. 454/1 v k.ú. Vamberk
s rodinným domem čp. 613 do „plochy bydlení čistého – rodinné domy“ a přilehlých pozemků (454/3, 677/2, 680/8, 2338/2) do „plochy smíšené nezastavěného území“. Požadavek na zakreslení i souvisejících pozemků do „plochy bydlení čistého – rodinné domy“,
jak je tomu i u ostatních nemovitostí ve Vamberku.
Návrh na řešení: Řešení bude opět na zastupitelstvu města. Pořizovatel nevidí důvod
k předmětnému omezení. Omezení vlastníka považuje pořizovatel za zbytečné. Pořizovatel tak jednoznačně doporučuje vyhovět vlastníkovi v jeho požadavcích.
Závěr: Dotčené orgány neuplatnily zásadní připomínky.
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Jan Dvořák, Durychova 1392/4, 500 12 Hradec Králové 12:
1. Obsah: Námitka ke komunikaci k10 – rozšíření a úpravy místní komunikace na Helousce. Dotčené pozemky vlastníka: 1403/2, 1403/3, st. 386, 917, 1252 v k.ú. Vamberk. Důvodem je následné zvětšení zatížení této komunikace a přilehlého území dopravou.
Návrh na řešení: Pořizovatel doporučuje námitku zamítnout. Důvodem zamítnutí je potřeba zajištění normových parametrů komunikace. Případnou potřebu omezení provozu je
možno řešit dopravními značkami mimo územní plán.
Závěr: Přítomné dotčené orgány nemají k řešení ÚP Vamberk v této části připomínky.
2. Obsah: Námitka proti protieroznímu opatření R2. Dotčené pozemky vlastníka: 1410/1 a
1410/4 v k.ú. Vamberk. Důvodem je požadavek dalšího využívání pozemků pro zemědělskou malovýrobu.
Návrh na řešení: Pořizovatel doporučuje námitku zamítnout. Vypuštění poldru není možné, protože nebylo odsouhlaseno vodohospodářským orgánem. Obecně lze plochu suchého poldru (mimo hráze) využívat k zemědělským účelům.
Závěr: Přítomné dotčené orgány nemají k řešení ÚP Vamberk v této části připomínky.
Vodohospodářský orgán nebyl přítomen, změnu jeho stanoviska v této věci nelze předpokládat.
Jaroslav Pavlišta, Helouska 229, 516 01 Rychnov n. Kn.:
1. Obsah: Nesouhlas s omezením vlastnických práv návrhem VPS DK-k10 (p.č. 1400/1 a
1400/2 v k.ú. Vamberk).
Návrh na řešení: Rozhodnutí bude na zastupitelstvu města. Vlastnická práva nejsou bezprostředně omezena. Jejich omezení je pouze z hlediska předkupního práva pro Město
Vamberk (bohužel na celé pozemky) a vzhledem k možnosti vyvlastnění pouze části pro
komunikaci. V souvislosti se zabezpečením parametrů místní komunikace je nutno ponechat navržené řešení a námitku zamítnout.
Závěr: Přítomné dotčené orgány nemají k řešení ÚP Vamberk v této části připomínky.
2. Obsah: Nesouhlas s VPO R2 (poldr) na pozemku p.č. 1409 v k.ú. Vamberk. Omezení
vlastnických práv.
Návrh na řešení: Vypuštění poldru není možné, protože nebylo odsouhlaseno vodohospodářským orgánem. Námitku je tak třeba jednoznačně zamítnout.
Závěr: Přítomné dotčené orgány nemají k řešení ÚP Vamberk v této části připomínky.
Vodohospodářský orgán nebyl přítomen, změnu jeho stanoviska v této věci nelze předpokládat.
3. Obsah: Nesouhlas s LBC 42 na pozemcích p.č. 1530/5, 1531/1 a 1532/2 v k.ú. Vamberk z hlediska stanovení předkupního práva pro Město Vamberk.
Návrh na řešení: Vznik předkupního práva je automaticky dán § 101 odst. 1) stavebního
zákona bez připuštění jakýchkoli jiných možností. Pořizovatel doporučuje, aby se Město
Vamberk současně se schválením územního plánu vzdalo předkupního práva k ÚSES.
Námitku je však třeba zamítnout.
Závěr: Přítomné dotčené orgány nemají k řešení ÚP Vamberk v této části připomínky.
4. Obsah: Nesouhlas s LBK 41 na pozemcích p.č. 1571/10 a 1847/9 v k.ú. Vamberk
z hlediska stanovení předkupního práva pro Město Vamberk.
Návrh na řešení: Vznik předkupního práva je automaticky dán § 101 odst. 1) stavebního
zákona bez připuštění jakýchkoli jiných možností. Pořizovatel doporučuje, aby se Město
Vamberk současně se schválením územního plánu vzdalo předkupního práva k ÚSES.
Námitku je však třeba zamítnout.
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Závěr: Přítomné dotčené orgány nemají k řešení ÚP Vamberk v této části připomínky.
5. Obsah: Nesouhlas s VPO-U1 biocentrum na pozemcích p.č. 1571/1, 1544/1, 1544/2,
1544/5, 1571/4, 1571/5, 1571/7 v k.ú. Vamberk z hlediska stanovení předkupního práva
pro Město Vamberk.
Návrh na řešení: Vznik předkupního práva je automaticky dán § 101 odst. 1) stavebního
zákona bez připuštění jakýchkoli jiných možností. Pořizovatel doporučuje, aby se Město
Vamberk současně se schválením územního plánu vzdalo předkupního práva k ÚSES.
Námitku je však třeba zamítnout.
Závěr: Přítomné dotčené orgány nemají k řešení ÚP Vamberk v této části připomínky.
6. Obsah: Nesouhlas s RBC 496 - biocentrum na pozemcích p.č. 580 – les a 581 – les
v k.ú. Peklo n. Zd. z hlediska stanovení předkupního práva pro Město Vamberk.
Návrh na řešení: Vznik předkupního práva je automaticky dán § 101 odst. 1) stavebního
zákona bez připuštění jakýchkoli jiných možností. Pořizovatel doporučuje, aby se Město
Vamberk současně se schválením územního plánu vzdalo předkupního práva k ÚSES.
Námitku je však třeba zamítnout.
Závěr: Přítomné dotčené orgány nemají k řešení ÚP Vamberk v této části připomínky.
Anna a Jiří Duškovi, Struha 788, 517 54 Vamberk:
Obsah: Námitka proti biocentru RBC 496, které zasahuje na pozemek v jejich vlastnictví
– p.č. 550/3, st. 156 v k.ú. Peklo n. Zd. a zakládá předkupní právo pro Město Vamberk.
Návrh na řešení: Vznik předkupního práva je automaticky dán § 101 odst. 1) stavebního
zákona bez připuštění jakýchkoli jiných možností. Pořizovatel doporučuje, aby se Město
Vamberk současně se schválením územního plánu vzdalo předkupního práva k ÚSES.
Námitku je však třeba zamítnout.
Závěr: Přítomné dotčené orgány nemají k řešení ÚP Vamberk v této části připomínky.
František Tobiška, Rybná n. Zd. 119, 517 55:
Obsah: Námitka proti biocentru RBC 496, které zasahuje na velké množství pozemků
v jeho vlastnictví v k.ú. Peklo n. Zd. a zakládá předkupní právo pro Město Vamberk.
Návrh na řešení: Vznik předkupního práva je automaticky dán § 101 odst. 1) stavebního
zákona bez připuštění jakýchkoli jiných možností. Pořizovatel doporučuje, aby se Město
Vamberk současně se schválením územního plánu vzdalo předkupního práva k ÚSES.
Námitku je však třeba zamítnout.
Závěr: Přítomné dotčené orgány nemají k řešení ÚP Vamberk v této části připomínky.
Miroslav Halaška, Kollárova 601, 517 54 Vamberk:
Obsah: Námitka proti návrhu autobusového nádraží u vlakového nádraží na pozemku řadové garáže p.č. 1263 v k.ú. Vamberk v jeho vlastnictví.
Návrh na řešení: Rozhodnutí bude zřejmě na zastupitelstvu města. Pořizovatel již
v minulosti upozorňoval na nevhodnost umístění autobusového nádraží mimo obytnou zástavbu a vzhledem k minimálnímu přestupu z vlaku na autobus (přestupní terminál je
v Doudlebách n. Orl.).
Závěr: Přítomné dotčené orgány nemají k řešení ÚP Vamberk v této části připomínky.
Blanka Jedlinská, Draha 314, 517 54 Vamberk:
Obsah: Opakovaná žádost o zařazení pozemku p.č. 1706/2 v k.ú. Vamberk pro možnost
výstavby rodinného domu. Doloženo umožnění zástavby v záplavovém území z hlediska
Povodí Labe , s.p.
Návrh na řešení: Vzhledem k předchozímu zápornému stanovisku vodohospodářského orgánu není možné žádosti vyhovět. Povodí Labe, s.p. nemůže rozhodovat za vodohospoÚzemní plán Vamberk - opatření obecné povahy
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dářský orgán.
Závěr: Nevyhovuje se z důvodu zamítnutí vodohospodářským orgánem a orgánem ochrany ZPF. Připomínka je tak zamítnuta.
Ivo Jiřele, Struha 863, 517 54 Vamberk:
Obsah: Žádost o zařazení pozemků p.č. 1166, 1190/3, 1190/42 a 1190/21 v k.ú. Vamberk
pro možnost výstavby rodinných domů – Brd.
Návrh na řešení: Jedná se o novou zastavitelnou plochu v rezervní ploše Brd-r4. Zástavba
bude umožněna až se vyčerpají stávající zastavitelné plochy po provedení změny územního plánu.
Závěr: Řešení v návrhu ÚP Vamberk bylo zamítnuto orgánem ochrany ZPF. Připomínka
je tak zamítnuta.
Lubomír a Zdeněk Pešek, Roští 658, 516 01 Rychnov n. Kn.:
Obsah: U pozemků p.č. 134/1 a 117/28 v k.ú. Vamberk nesouhlasí s veřejným parkem
z hlediska:
- veřejné přístupnosti,
- potřeby zpevnění komunikace,
- vyhlášením VKP není dána veřejná přístupnost
Návrh na řešení: Pořizovatel doporučuje následující řešení:
- Část plochy zahrnující VKP ponechat ve stávajícím návrhu „plochy veřejných prostranství – park, veřejná zeleň“ (lepší by bylo definování „plochy sídelní zeleně“, které nebylo
projektantem učiněno) s tím, že do definice plochy bude vloženo, že toto předmětné území je veřejně nepřístupné.
- Pruh o šířce cca 5 m podél severní hranice pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Vamberk zakreslit
jako stav „plochy dopravní infrastruktury – komunikace, parkoviště, manipulační plochy“
nebo jako stav „plochy bydlení čistého – rodinné domy“, která je zakreslena v sousedství.
Závěr: Navržené řešení bylo dotčenými orgány odsouhlaseno, respektive nebylo připomínkováno. Výsledné rozhodnutí je na zastupitelstvu města.
Odbor správy majetku a rozvoje města – životní prostředí, Městský úřad Vamberk, Marie
Kořízková:
Obsah: Požadavek na změnu plochy Rs3 na „plochy veřejných prostranství – park, veřejná zeleň“. Město má vyhotoven projekt na sanaci ČOV s následnými sadovými úpravami
–cesta, výsadba okrasných dřevin a keřů, lavičky. Veřejná zeleň je vhodnější než hřiště.
Návrh na řešení: Pořizovatel návrh doporučuje k odsouhlasení. Plochy sídelní zeleně je
třeba řešit v návaznosti na obytnou zástavbu a přiblížit ji tak lidem (na převážné části plochy je stávající vysoká zeleň). Tato zeleň nahradí část Pz1 doporučené k vypuštění. (Rušení stávající zeleně na plochách navazujících na bydlení a navrhování zeleně na betonových plochách bez úzké návaznosti na bydlení nepovažuje pořizovatel za smysluplné.)
Závěr: Navržené řešení bylo dotčenými orgány odsouhlaseno, respektive nebylo připomínkováno. Výsledné rozhodnutí je na zastupitelstvu města.
Odbor stavební úřad, Městský úřad Vamberk:
Obsah: Předložení platného územního rozhodnutí na zahradnictví u kruhového objezdu.
Návrh na řešení: Platné územní rozhodnutí doporučuje pořizovatel zapracovat do výsledného řešení ÚP Vamberk. Návrh plochy „výroby a skladování - výrobní služby, řemeslná
výroba“.
Závěr: Navržené řešení nebylo dotčenými orgány připomínkováno. Je třeba zabezpečit
doplnění návrhu ÚP Vamberk.
Maso uzeniny Vamberk spol. s r.o., Radniční 315, 517 54 Vamberk:
1. Obsah: Námitka – nesouhlas s využitím pozemků a staveb v jejich vlastnictví jako
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„Pz1“, včetně celé definice regulativů, které s tímto návrhem souvisí. Návrh na využití jako „plochy smíšené obytné – městské“ s možností využití stávajících objektů jako podnikatelské inkubátory mimo stávající využití pro výrobu a skladování – průmysl i řemeslná
výroba. Nesouhlas s vymezením jako VPO s předkupním právem pro Město Vamberk.
Návrh na řešení: Řešení stejné jako u námitky uplatněné v zastoupení Ing. Zdeňkem Laubem.
Závěr: Dotčené orgány neuplatnily zásadní připomínky k původnímu i navrhovanému řešení.
2. Obsah: Další nesouhlasy s návrhy ploch, které nejsou v jejich vlastnictví. Jedná se o:
- Ov1, Bbd2, Brd1, Bsm1.
Důvodem je porušení zásad územního plánování, které jsou dány jako cíle územního plánování v § 18 stavebního zákona a jako úkoly územního plánování dle § 19 stavebního
zákona.
Návrh na řešení: Plochy Ov1 a Bbd2 byly součástí bývalého průmyslového areálu. Jejich
využití pro občanskou vybavenost a bydlení není problematické.
Řešení areálu bývalých kasáren v Bsm1 je též vhodné.
Řešení ploch Brd1 a dále Brd2 není úplně bezproblémové. Soulad s veřejnými zájmy však
odsouhlasily příslušné dotčené orgány.
Řešení výše uvedených ploch není nutné měnit.
Závěr: Dotčené orgány neuplatnily zásadní připomínky. V návrhu ÚP navržené řešení není nutné měnit.
1.15. Přezkoumání návrhu změny pořizovatelem podle § 53 odst. 4) a 5) stavebního zákona.
Pořizovatel přezkoumal návrh ÚPn Vamberk ohledně souladu s následujícími zákonem
danými materiály a požadavky:
politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace vydaná krajem,
cíle a úkoly územního plánování a to zejména požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
požadavky zvláštních právních předpisů a stanoviska dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů,
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením jak
bylo zohledněno,
vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch.
Výsledek přezkoumání je uveden v následujících samostatných částech odůvodnění.
1.16. Úprava návrhu pro opatření obecné povahy:
Vzhledem k velkému množství námitek a připomínek, o kterých rozhoduje schvalovací
orgán, zpracoval pořizovatel podklad pro rozhodnutí do zastupitelstva města Vamberk.
Zastupitelstvo města Vamberk rozhodlo dne 01.12.2008.
Dne 02.12.2008 zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem pokyn pro
úpravu návrhu pro opatření obecné povahy na základě ustanovení § 53 odst. 1) stavebního zákona. Úpravy zapracoval projektant a předal pořizovateli v digitální podobě dne
26.05.2009.
Dopisem ze dne 27.05.2009 požádal pořizovatel dotčené orgány o prostudování výsledného řešení a jeho odsouhlasení do 30.06.2009. Současně byly seznámeny sousední obce. Dotčené orgány neshledaly žádný nesoulad s jimi hájenými zájmy. Sousední obce
žádné připomínky neuplatnily.
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1.17. Předložení návrhu na vydání ÚPn Vamberk jako opatření obecné povahy zastupitelstvu
města Vamberk:
Na základě zabezpečení potřebných pořizovatelských prací a zpracování podkladů pro
opatření obecné povahy byl ÚPn Vamberk předložen zastupitelstvu města Vamberk k
vydání jako opatření obecné povahy včetně odůvodnění.
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů:
(výkres B4. Koordinační výkres, výkres B5. Širší vztahy)
2.1. Širší územní vztahy:
2.1.1. Vamberk se nachází na jižní hranici Královéhradeckého kraje. Leží na křížení silnic
I.třídy I/11 a I/14. Zátěž tohoto křížení bude vyřešena výstavbou posledního úseku
obchvatu města. Díky poloze na těchto silnicích má město bezkonfliktně dostupná
spádová centra osídlení - Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Hradec Králové.
2.1.2. Charakteristika řešeného území z hlediska širších vztahů:
2.1.2.1. Z hlediska širších vztahů je navržené využívání území koordinováno zejména s nadřazenými sítěmi technické a dopravní infrastruktury a jejich ochrannými pásmy, s limity
ochrany přírody a krajiny včetně koordinace při vymezení územního systému ekologické
stability, a dále s širšími omezeními a limity, které budou ovlivňovat povolování změn v
území - CHOPAV Východočeská křída a vymezení řešeného území jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst.2 zákona o státní památkové péči.
2.1.2.2. Širší vztahy v území jsou vyznačeny ve výkresech B4. Koordinační výkres a B5. Širší
vztahy. Územní plán Vamberk respektuje širší územní vztahy a navržené využívání řešeného území je z hlediska širších vztahů koordinováno.
2.1.2.3. Z hlediska širších vztahů bylo využívání území koordinováno zejména při vymezení
regionálního a lokálního územního systému ekologické stability (ÚSES).
2.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem:
2.2.1. Platnou územně plánovací dokumentací vydanou krajem je Územní plán velkého územního celku Orlické hory a Podhůří, z jehož závazné části vyplývá pro řešené území veřejně
prospěšná stavba:
D_1 - přeložka silnice I/11 - Kostelec nad Orlicí, Vamberk
D_4 - přeložka silnice I/14 - jihovýchodní obchvat města Vamberk.
V územním plánu Vamberk jsou tyto stavby, které zasahují do řešeného území, vyznačeny jako "3. etapa obchvatu města".
2.2.2. V souladu s § 187 stavebního zákona je pro řešení územního plánu dále závazné vymezení
regionálního územního systému ekologické stability a limity využití území nadmístního
významu. Vymezený regionální ÚSES i limity využití území nadmístního významu jsou
územním plánem respektovány.
2.2.3. Územní plán vychází také ze směrných doporučení rozvoje řešeného území vyplývajících
z ÚP VÚC Orlické hory a Podhůří:
1. doporučený přírůstek rekreační lůžkové kapacity - 150 lůžek
Řešeno v rámci stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
- možnost zřizování ubytování v soukromí, staveb pro ubytování a rodinnou rekreaci.
2. doporučený přírůstek lůžkové kapacity v domovech důchodců - 30 lůžek
Řešeno v rámci stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
a specifických podmínek pro využití zastavitelných ploch. Domov důchodců je možné umístit v příslušných plochách občanského vybavení a smíšených obytných plochách městských.
3. doporučené řešení zásobování pitnou vodou ve dvou variantách:
a) připojení na vodovod Potštejn (přes obec Záměl nebo Doudleby n. Orl.)
2.
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b) připojení na vodovod Rychnov nad Kněžnou (přes Dlouhou Ves a Roveň)
Řešeno návrhem propojení skupinového vodovodu Potštejnsko a vodovodu Vamberk přes obec Doudleby (varianta a).
4. doporučení v rámci územního plánu města řešit kolizi na území vojenské posádky
Řešeno stanovením specifických podmínek využití přestavbové plochy Bsm1.
2.2.4. Územní plán je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem.
2.2.5. Návrh územního plánu Vamberk dále vychází ze strategického programu rozvoje Královéhradeckého kraje.
2.3. Soulad s politikou územního rozvoje:
2.3.1. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:
Návrh republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území je v ÚPn Vamberk zabezpečen stanovením konkrétních podmínek odpovídajících poměrům v řešeném území.
2.3.2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy:
Předmětné řešené území se nenachází ani v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose.
2.3.3. Specifické oblasti:
Předmětné řešené území se nenachází v žádné z vyjmenovaných specifických oblastí.
2.3.4. Koridory a plochy dopravy:
Řešené území nezasahuje žádný koridor ani plocha dopravní infrastruktury z hlediska politiky územního rozvoje.
2.3.5. Koridory a plochy technické infrastruktury:
Politika nepředpokládá žádný koridor ani plochu technické infrastruktury v řešeném
území.
2.4. Koordinace z hlediska požadavků ochrany obyvatelstva a protipožární ochrany:
2.4.1. Z hlediska ochrany obyvatelstva patří město Vamberk mezi obce nacházející se
v blízkosti stálého možného ohrožení, především části města nacházející se
v záplavovém území místních vodních toků a ve vodoprávním úřadem stanoveném
záplavovém území vodního toku Zdobnice ze dne 20.4.2006 pod č.j. 5675/ZP/2006.
Z tohoto důvodu se stanoví v návaznosti na § 20 písm. c), d), e), g) a i) vyhlášky MV
č. 380/2002 Sb., v platném znění, následující zabezpečení ochrany obyvatelstva:
- Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, evakuace obyvatel z území
ohroženého mimořádnou událostí, jejich nouzové ubytování a stravování
Evakuovaní obyvatelé budou nouzově ubytováni na chatě Na Vyhlídce a
v Městském klubu Sokolovna. Stravování evakuovaných obyvatel bude zajištěno
v Základní škole Vamberk - jídelně Adeva, v restauraci Na Pětce a v chatě Na Vyhlídce.
- Plochy pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Jako prostor pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci lze využít objekt SDH, Jůnova ul. 36, Vamberk, sklep Městského úřadu Vamberk a sklep
Základní školy Vamberk.
- Plochy pro uskladnění kontaminovaného materiálu vzniklého v důsledku mimořádné události
Pro uskladnění kontaminovaného materiálu bude možné využít část plochy nové
ČOV. Upřednostňovaným řešením je však přistavení kontejnerů do postižených míst
a jejich průběžný odvoz na řízenou skládku odpadů.
- Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací
Pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací bude možné využít plochu technické infrastruktury v prostoru nové ČOV.
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2.4.2.

- Plochy pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií bude zajištěno
přistavením cisteren s pitnou vodou do postižených lokalit. Vzhledem k malému rozsahu možného postižení obytných objektů při povodni se nepředpokládá potřeba
nouzového zásobování elektrickou energií.
Z hlediska požární ochrany budou zabezpečena následující řešení:
- Zajištění řešených lokalit zdroji požární vody
Požární voda v rozvojových lokalitách bude zajištěna z vodovodů splňujících ČSN
73 0873 - požární vodovody.
- Zajištění příjezdů a přístupů pro vedení požárního zásahu
Příjezdy a přístupy do rozvojových ploch budou splňovat podmínky pro přístup a
příjezd techniky integrovaného záchranného systému a v tom HZS.
- Dislokace jednotek požární ochrany
Jednotky SDH jsou umístěny v požárních zbrojnicích ve Vamberku (Jůnova 36) a
v Merklovicích. Oba objekty jsou v dobrém stavebně technickém stavu.

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování:
3.1. Rozvoj území při splnění podmínek udržitelného rozvoje území:
3.1.1. Podmínky pro zajištění příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a pro
soudržnost společenství obyvatel území lze v rámci dopadů ÚPn Vamberk považovat
za vyvážené.
3.1.2. Veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území jsou v řešeném území vyvážené a při
projednávání nedošlo k žádným závažným kolizím mezi jednotlivými zájmy
v území.
3.1.3. Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Vytváří předpoklady
pro výstavbu a udržitelný rozvoj území takovým návrhem vyvážených podmínek pro
příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel,
který odpovídá charakteru, velikosti a postavení řešeného území v systému osídlení.
3.1.4. Řešení územního plánu vychází, respektuje a chrání veškeré hodnoty území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
3.2. Požadavky na ochranu hodnot v území, zejména architektonických a urbanistických:
3.2.1. Řešení územního plánu vychází, respektuje a chrání veškeré hodnoty území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
3.2.2. Ochrana přírodních hodnot:
Ochranu přírodních hodnot zajišťuje územní plán:
- respektováním významných krajinných prvků, hodnotných přírodních území a stromů
- významné krajinné prvky ze zákona: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a
údolní nivy
- vyhlášené významné krajinné prvky:
- VKP Kulhavův kopec - mokřadní společenstva s výskytem vzácných slatinných druhů na pozemku p.č.465 - lesní půda, o rozloze 0,64 ha
- VKP slínovcové skály s paleontologickými nálezy ve Vamberku - paleontologická lokalita nad řekou Zdobnicí na pozemku p.č.2025/1, o rozloze 0,15 ha
- VKP č.j. 268/2008/KO - tři stromy u parkoviště a silnice I/11 na sídlišti Struha
- hodnotná přírodní území, ve kterých nejsou navrhovány stavební zásahy nebo
jsou součástí biocenter ÚSES:
- Pekelská skála - lokalita nad pekelským rybníkem (Zakopanka)
- Pekelec - floristicky bohatá lokalita mokřadních a lučních společenstev
- Hradisko - floristicky bohatá lokalita s chráněnými a ohroženými druhy
- Bačinka – Dolce
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3.2.3.

- okolí chaty Vyhlídka (U Bednářovy chaty)
- Baštovy doly - údolní niva drobného vodního toku
- remízek Dvořákův a Čižinského - přirozený výskyt ohrožené sněženky
podsněžníku
- zvláště chráněná území
- přírodní rezervace Zámělský borek - lokalita nacházející se zčásti na k.ú. Vamberk na lesním pozemku p.č.857/1. Stanovené ochranné pásmo je 50m od hranice
území. Jedná se o území lesostepi s listnatým porostem s převahou habru na slínovcovém opukovém svahu s významným bylinným podrostem.
- krajinná památková zóna Potštejnsko - část připravované krajinné zóny zasahuje
do nezastavěného území Merklovic, v koordinačním výkresu je informativně vyznačena jako návrh budoucího omezení využití území
- památné stromy
- k.ú.Vamberk
- lípa malolistá - 3kusy na pozemku p.č.576 u kapličky
- lípa malolistá - 2kusy na pozemku p.č.1126/3 u sousoší sv.Anny
- stromořadí - v různém druhovém zastoupení, 17kusů u hřbitova a kostela sv. Barbory
- buk lesní - na pozemku p.č.3812 na náměstí dr.Lutzowa
- lípa srdčitá - na pozemku p.č.2003 (2257) v Podřezově
- lípa malolistá - na pozemku p.č.50/1 u hřiště
- k.ú. Peklo nad Zdobnicí
- lípa malolistá - 2kusy na pozemku p.č.304 na poli
-lípa malolistá - na pozemku p.č.10/1 u hospodářské usedlosti čp.7
- vymezením ploch krajiny a stanovením podmínek pro jejich využívání
- vymezením funkčních a navržených prvků ÚSES včetně prvků interakčních
Ochrana kulturních hodnot:
Ochranu kulturních hodnot zajišťuje územní plán:
respektováním ochrany nemovitých kulturních památek
31 515/6 - 2449 areál kostela sv. Prokopa
- 2449/01 kostel sv. Prokopa
- 2449/02 socha – kříž
22 271/6 - 2450 kostel sv. Barbory
13 910/6 - 2451 socha - sloup se sochou Panny Marie (Immaculata)
67 951/6 - 2452 socha - sv. Anna (po GA přiřazeno k areálu kostela sv. Prokopa
r.č. 2449/4)
13 997/6 - 2453 socha - Ecce Homo
47 312/6 - 2454 socha - Mistr Jan Hus
15 789/6 - 2455 boží muka - pilíř s reliéfním obrazem Panny Marie (Pomocné)
67 952/6 - 2456 socha - Kristus u sloupu (po GA přiřazeno k areálu kostela sv.
Prokopa r.č. 2449/3)
24 175/6 - 2457 socha - Panna Maria (Vambeřická)
29 123/6 - 2458 socha - sv. Anna
36 481/6 - 2459 kašna
24 108/6 - 2460 areál mostu se souborem soch
- 2460 a socha - sv. Prokop
- 2460 b socha - sv. Ludmila
- 2460 c socha - krucifix
- 2460 d socha - sv. Cyril
- 2460 e socha - sv. Vojtěch
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- 2460 f socha - sv. Václav
- 2460 g socha - sv. Jan Nepomucký
- 22460 h socha - sv. Metoděj
45 629/6 - 2461 areál židovského hřbitova
- 2461/01 soubor náhrobků
- 2461/02 ohradní zeď
23 505/6 - 2462 dům čp.98
22 300/6 - 2342 stará silnice
30 440/6 - 2340 kříž - smírčí
47 015/6 - 2378 socha - Kalvárie
22 960/6 - 2379 most (věšadlový)
respektováním ochrany objektů v památkovém zájmu
Z/56/01 socha – kříž
Z/56/02 socha krucifix
Z/56/03 smírčí kříž
Z/56/04 radnice čp. 1
Z/56/05 kaple Všech Svatých
Z/56/06 socha sv. Jan Nepomucký
Z/56/07 socha Panna Maria
Z/56/08 socha sv. Jan Nepomucký
Z/56/09 socha Panna Maria
Z/56/10 pomník padlým
Z/56/11 socha - kříž
Z/56/12 kaple
Z/56/13 socha - Spořivost
Z/56/14 dům čp. 154 – hospoda Milenka (zbourána)
Z/56/15 dům čp. 6 - spořitelna
Z/56/16 dům čp. 113 - Kaprlov
Z/56/17 muzeum čp. 88
Z/56/18 Sokolovna čp. 18
Z/56/19 dům čp. 96
Z/56/20 dům čp. 276
Z/56/21 dům čp. 115
Z/56/22 dům čp. 294
Z/56/23 soubor náhrobků starého hřbitova
- Z/56/23/01 náhrobek rodiny Vilímkovy
- Z/56/23/02 náhrobek M. Bednářové
- Z/56/23/03 náhrobek rodiny Procházkovy
- Z/56/23/04 náhrobek F.- Suchánka (J. Dvořáčkové, A. Holoubkové)
- Z/56/23/05 náhrobek rodiny Pavlovy
- Z/56/23/06 náhrobek rodiny Melkovy (Dostálovy)
- Z/56/23/07 náhrobek rodiny Dostálovy
- Z/56/23/08 náhrobek rodiny Fistrových
- Z/56/23/09 náhrobek rodiny Veitovi (Plašilovy)
- Z/56/23/10 náhrobek (J. R.)
- Z/56/23/11 náhrobek (sousoší dětí)
- Z/56/23/12 náhrobek rodiny Sedloňovy (Pavlištovy)
Z/56/24 areál nového hřbitova
- Z/56/24/01 ohradní zeď s branou
- Z/56/24/02 socha - krucifix
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- Z/56/24/03 márnice
- Z/56/24/04 soubor náhrobků
- Z/56/24/05 náhrobek A. Horákové
- Z/56/24/06 náhrobek rodiny Petříčkovy
- Z/56/24/07 náhrobek rodiny Kotyzovy
- Z/56/24/08 náhrobek M. Procházkové (Závodních)
- Z/56/24/09 náhrobek rodiny Dusilovy
Z/56/25 pamětní deska J.V.H. Voříška
Z/56/26 pamětní deska J.R. Vilímka
Z/56/27 pamětní deska T. Hajniše
Z/56/28 pamětní deska A. Vyskočila
Z/56/29 Boží muka
Z/56/30 socha - krucifix
Z/56/31 socha - krucifix
Z/56/32 socha – moderní plastika
Z/56/33 dům čp. 7
Z/56/34 dům čp. 102
Z/56/35 dům čp. 91 - modlitebna
Z/56/36 dům čp. 141
Z/56/37 dům čp. 138
Z/56/b/01 kaple
Z/56/b/02 socha - krucifix
Z/56/b/03 socha – sv. Prokop
Z/56/b/04 Boží muka
Z/56/b/05 smírčí kříž
Z/56/b/06 socha - plastika
Z/56/b/07 turistická chata Vyhlídka
Z/56/c/01 kaplička
Z/56/c/02pomník padlým
archeologické dědictví
- archeologické zóny 1
- lokality s archeologickými nálezy
- archeologická ochrana obvodu středověkého hradu
- archeologická ochrana obvodu opevnění středověkého hradu
Vzhledem k dosavadním archeologickým nálezům, které dokládají historii osídlení již od mladší doby kamenné, je celé řešené území považováno za území s
archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové péči. U větších
stavebních zásahů je proto nutný archeologický dozor.
respektováním návrhu městské památkové zóny
3.2.4. Ochrana civilizačních hodnot:
Ochranu civilizačních hodnot zajišťuje územní plán:
vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich využívání
ochranou a návrhem rozvoje veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktury,
technické infrastruktury, občanského vybavení, veřejných prostranství)
zachováním charakteru jednotlivých sídel v řešeném území.
3.3. Požadavky na ochranu nezastavěného území
Nedojde k závažnému narušení přírodního prostředí a krajinného rázu. Nelze předpokládat dopady na zdraví lidu. Nezvýší se nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
a živelných pohrom.
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4.

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:
Při zpracovávání ÚPn Vamberk projektantem i při pořizovatelských pracích pořizovatelem byla dodržena všechna ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů. Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci ÚPn Vamberk a na
průběhu jeho pořizování.

5.

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:
Předmětným územním plánem jsou dotčeny zemědělské pozemky. Příslušný orgán
ochrany zemědělského půdního fondu vydal k předmětnému ÚPn souhlas podle § 5 odst.
2) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (č.j.
3277/ZP/2008 z 27.02.2008 a č.j. 12092/ZP/2009-Mo z 09.07.2009).
Z hlediska chráněných oblastí přirozené akumulace vod Východočeská křída nebyly příslušným vodohospodářským správním orgánem uplatněny žádné připomínky.
Nedochází ke kolizím s předpisy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší,
ochrany lesní půdy ani s dalšími právními předpisy. Všechna stanoviska dotčených orgánů byla beze zbytku splněna a jejich dopady komplexně zapracovány do dokumentace
územního plánu.
Žádné rozpory nebylo třeba řešit.

6. Vyhodnocení splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu územního plánu:
6.1. Splnění zadání územního plánu:
Dokument Zadání Územního plánu města Vamberk byl schválen zastupitelstvem města
v září 2004 a veškeré jeho požadavky byly v Konceptu řešení zpracovány. Přehled vyhodnocení splnění zadání územního plánu byl proveden v textové části Konceptu řešení
územního plánu.
6.2. Splnění pokynů pro zpracování návrhu územního plánu:
Pokynem pro zpracování návrhu územního plánu je schválené Souborné stanovisko ke
konceptu Územního plánu města Vamberk ze dne 18.12.2006.
V souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, s účinností ode dne 1. ledna 2007, vychází věcné řešení návrhu Územního plánu
Vamberk ze schváleného souborného stanoviska.
Zpracování návrhu bylo upraveno dle nového stavebního zákona a jeho prováděcích
vyhlášek - č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Obsah územního plánu odpovídá příloze č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Pokyny obsažené v Souborném stanovisku byly v návrhu Územního plánu města Vamberk splněny tak, aby byl současně naplněn také nový stavební zákon a jeho prováděcí
vyhlášky.
6.3. Splnění pokynů pro úpravu návrhu územního plánu:
Po projednání návrhu Územního plánu Vamberk s dotčenými orgány zpracoval pořizovatel Pokyn pro úpravu návrhu Územního plánu Vamberk pro veřejné projednání, č.j.
ORR/255/08-Ing.Js, ze dne 1.7.2008. Pokyny pro úpravu byly do návrhu územního plánu zapracovány.
6.4. Po veřejnoprávním projednání upraveného návrhu Územního plánu Vamberk s veřejností zpracoval pořizovatel Pokyn pro opatření obecné povahy Územního plánu VamÚzemní plán Vamberk - opatření obecné povahy
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berk, č.j. ORR-10287/08-Jas ze dne 02.12.2008. Pokyn vyplýval z rozhodnutí zastupitelstva města o námitkách a připomínkách. Veškeré pokyny byly do návrhu územního
plánu zapracovány. Dle tvrzení projektanta až na základě dohody projektanta s Městem
Vamberk o převzetí odpovědnosti za provedené zásahy do Územního plánu, které dle
názoru zpracovatele nejsou v souladu s veřejnými zájmy a jejich zapracování zpracovatel odmítl na základě § 159, odst.1, stavebního zákona. Úřadu územního plánování jako
pořizovateli předmětného územního plánu nebylo doručeno žádné vyjádření s uvedením
konkrétních problémů ani od projektanta ani od Města Vamberk. K posouzení veřejných zájmů ve Městě Vamberk je příslušné zastupitelstvo města Vamberk a dotčené orgány. Žádný rozpor s těmito orgány nenastal.
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků
tohoto řešení:
7.1. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty:
Přijaté řešení je výsledkem procesu projednávání územního plánu. Územní plán nebyl
řešen ve variantách.
7.2. Zdůvodnění urbanistické koncepce a návrhu plošného rozvoje
Důvodem navrženého řešení urbanistické koncepce a plošného rozvoje je dosažení udržitelného rozvoje území.
Urbanistická koncepce i plošný rozvoj území jsou navrženy v souladu s kulturně historickým charakterem území. Hlavní rozvojové plochy jsou soustředěny na území města
Vamberk, kde je komplexní zajištění těchto ploch dopravní, technickou a občanskou infrastrukturou. Na území venkovských sídel Peklo a Merklovice nejsou navrhovány nevhodné satelity rozvojových ploch.
Cílem navržené urbanistické koncepce a plošného rozvoje je podpořit funkci Vamberka
jako městského centra v území, zachovat venkovský charakter sídel Peklo a Merklovice
bez negativních urbanistických zásahů a chránit zemědělskou a rekreační krajinu v
území.
7.3. Zdůvodnění návrhu veřejné infrastruktury:
7.3.1. Dopravní infrastruktura:
Návrh dopravní infrastruktury vychází z celkové koncepce dopravního řešení v území, tj. v převedení průjezdné tranzitní dopravy mimo obytné území města Vamberk
na městský obchvat silnic I/11 a I/14.
Dokončením obchvatu dojde ke zlepšení dopravní zátěže v centru města. Pro možnost vymístění autobusových stání z náměstí je navržena dopravní plocha Ds-b1 v
prostoru stávajícího vlakového nádraží, případně mohou být autobusová stání umístěna na navržené dopravní ploše Ds-p1, příp. Ov1, v prostoru bývalé Masny. Autobusové zastávky na náměstí zůstanou zachovány.
Cílem navrženého řešení je kultivace prostoru vlakového nádraží tak, aby získalo
charakter městského veřejného parteru s autobusovým nádražím, veřejným parkovištěm a veřejnou zelení, a zároveň "vyčištění" prostoru náměstí od "parkujících" autobusů na úkor pěšího pohybu obyvatel.
Z důvodu stávajícího umístění základní školy bez možnosti dalšího územního rozvoje je z prostoru za školou navrženo vyloučení automobilové dopravy, která bude zakončena záchytným parkovištěm (plocha Dk-p2) na začátku ulice Komenského. Dojde tak jednak k vyloučení parkování aut na pěším prostranství před školou a kostelem sv. Prokopa, jednak k bezpečnému propojení budovy základní školy a jejích stávajících sportovišť.
Cílem návrhu souboru záchytných parkovacích ploch je zejména vymístění nevhodně umístěného stávajícího městského parkoviště v navržené ploše přestavby Bsm2 na
7.
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náměstí a dále zajištění dostatečných parkovacích kapacit pro centrum města.
Nově navržené parkoviště Dk-p3 u městského hřbitova bude sloužit jako spádové
záchytné parkoviště pro celou lokalitu koncentrace bydlení, občanského vybavení a
služeb v oblasti kolem hřbitova (Bačinka a Nad cihelnou).
Na sídlišti Jiráskova je navržena parkovací plocha Dk-p5, která může být v případě
potřeby využita pro výstavbu hromadných garáží.
Vzhledem k morfologii terénu, založení dopravní a technické infrastruktury a rozložení stavební struktury města má Vamberk nedostatek kapacitních volných rozvojových ploch pro komerční využití. Plošný rozvoj města je v současné době jasně
ohraničen jeho dopravním obchvatem. Současně podél obchvatu směrem do nitra
města vznikají volné plochy, které jsou nevhodné pro zemědělské obhospodařování.
Z těchto důvodů jsou tyto plochy navrženy k využití pro rozvoj komerčních služeb
občanského vybavení, které nekolidují s negativními dopady automobilové dopravy.
Podmínkou pro reálné využití navržených ploch v severní části města je dopravní
vjezd z městského obchvatu vzhledem k tomu, že odjinud nejsou tyto plochy dopravně přístupné.
Protože stávající dopravní vjezd je umístěn v nepřehledném úseku (zářez a zatáčka)
obchvatu, je navrženo jeho úplné zrušení a přemístění do přehlednějšího úseku blíže
ke stávajícímu kruhovému objezdu. Nově navržený vjezd Dk-k4 by byl dopravně
omezen (zákazy protisměrných odbočení) a sloužil by pro dopravní obsluhu navržených ploch Ov5, Ov6, Ov7 a stávající kotelny ESAB.
7.3.2. Technická infrastruktura:
7.3.2.1. Vodní hospodářství (zásobování pitnou vodou, odkanalizování a ČOV):
7.3.2.1.1.
zásobování pitnou vodou:
Systém skupinového vodovodu, který je v řešeném území provozován, je ucelený a provozně vyhovující. Současná hodnota denního maxima spotřeby pitné
vody je cca 8 l/s. Ztráty způsobené únikem pitné vody zastaralým vodovodním
potrubím jsou cca 6l/s. Využitelná kapacita stávajících zdrojů je 30 l/s, je tedy
dostatečná i pro další rozvoj.
Přijaté řešení výhledového propojení skupinového vodovodu Vamberk s vodárenskou skupinou Potštejnsko přes katastrální území Doudleby nad Orlicí vyplynulo z procesu projednání Konceptu územního plánu, ve kterém bylo navrženo stavebně jednodušší (na trase přijatého řešení je křížení s řekou Zdobnicí,
Divokou Orlicí a železniční tratí, trasa navržená Konceptem vede zemědělskými pozemky podél silnice I/14 ) a tlakově vhodnější připojení skupinového
vodovodu Vamberk přes katastrální území Záměl.
Přijaté řešení je nyní v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. V územním plánu není toto propojení vymezeno jako veřejně prospěšná stavba vzhledem k tomu, že stavba se nenachází v řešeném
území.
7.3.2.1.2.
odkanalizování a čištění odpadních vod:
Systém odkanalizování území je navržen s ohledem na rozhodnutí realizovat
stavbu vlastní městské čistírny odpadních vod a následného odpojení kanalizačního systému města od čistírny odpadních vod na katastrálním území
Doudleby nad Orlicí, která není ve vlastnictví ani správě města Vamberk. Na
kanalizační stoky A, E a G bylo již vydáno územní rozhodnutí. V obci Peklo je
ponechán stávající způsob čištění odpadních vod vzhledem k hustotě zástavby
a struktuře osídlení.
7.3.2.2. Zásobování zemním plynem a teplem:
Zásobování území plynem a teplem je dostačující, stávající systém je pouze doplněn
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o několik plynovodů a teplovodů z důvodu rozšíření možnosti využívání těchto
zdrojů. Kotelny CZT, které jsou navrženy ke zrušení, jsou v současné době již vyřazeny z provozu a nepředpokládá se jejich další využití.
Přeložení vyznačeného úseku průmyslového kolektoru v ulici Jánova až k ulici
Förstrova je navrženo z důvodu návrhu využití území bývalých kasáren Pod městem
a z důvodu zkvalitnění obytných a veřejných ploch, nad kterými kolektor prochází.
Jedná se o obytné domy na Smetanově nábřeží, celou lokalitu Pod městem, prostranství u památkově chráněného mostu přes řeku Zdobnici, obytné domy proti
parku Zářeč a park Zářeč. Trasa přeložení je navržena tak, aby nedocházelo křížení s
řekou Zdobnicí, jak je tomu ve stávající trase vedení kolektoru.
Navržené změny v systému zásobování elektrickou energií jsou pouze dílčí. Jedná
se o dva úseky přeložení vedení VN, a to z důvodu výstavby 3. etapy obchvatu města a z důvodu návrhu využití plochy Brd5 a Brd8 k výstavbě rodinných domů. Navržené trafostanice jsou v lokalitách, kde dojde k předpokládanému navýšení spotřeby
elektrické energie nebo v lokalitách, kde distribuce elektrické energie není zajištěna
trafostanicemi ve vlastnictví ČEZ.
7.3.3. Občanské vybavení veřejné infrastruktury:
Řešené území má založenou vyhovující veřejnou infrastrukturu občanského vybavení, nebylo proto nutné vyhledávat konkrétní lokality pro konkrétní občanské stavby.
Důvodem je také fakt, že ve velmi výhodné poloze v těsné návaznosti na centrum
města vznikly rozsáhlé přestavbové lokality - areál bývalé Masny a areál bývalých
kasáren. Oba tyto areály jsou vhodné k využití pro umístění služeb občanského vybavení.
7.3.4. Veřejná prostranství:
Nově navrženo je několik ploch veřejné zeleně. Důvodem je zvýšení podílu veřejné
zeleně v území.
7.4. Komplexní zdůvodnění řešení uspořádání krajiny:
Navržené řešení uspořádání krajiny vychází z evidence nemovitostí, zjištěného stavu
území a z navrženého územního systému ekologické stability. Nově navržené plochy krajiny byly koordinovány s navazujícími systémy ekologické stability sousedních územních
celků.
Krajina řešeného území je doplněna návrhem liniové zeleně a plochami určenými k zatravnění a zalesnění. Zvýšení podílu krajinných prvků a ploch v území povede zejména
ke zvýšení jeho retenčních schopností a ekologické stability. Návrhem je také zajištěna
vyšší prostupnost krajiny pro zvěř.
7.5. Odůvodnění stanovených ploch s rozdílným způsobem využití:
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
7.5.1. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Územním plánem nebyly stanoveny jiné plochy, než uvádí vyhláška, byly jen podrobněji rozčleněny z důvodů potřeby podrobnějšího vyjádření podmínek pro využití ploch.
7.5.1.1. Podrobnější členění ploch bydlení bylo zvoleno z důvodu účelnější regulace využití
ploch tak, aby byly jednoznačně vymezeny plochy určené pro stavby rodinných
domů a stavby bytových domů.
7.5.1.2. Podrobnější členění ploch smíšených obytných bylo zvoleno z důvodu účelnější
regulace využití ploch tak, aby byly rozlišeny podmínky využití těchto ploch ve
městě a na venkově.
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7.5.1.3. Podrobnější členění ploch rekreace bylo zvoleno z důvodu přesnější regulace rozdílných způsobů rekreačního využití těchto ploch pro sport, chaty nebo zahrádkářské kolonie.
7.5.1.4. Z ploch občanského vybavení byly vyčleněny plochy hřbitovů z důvodů rozdílných
podmínek využití těchto ploch.
7.5.1.5. Podrobnější členění ploch veřejných prostranství bylo zvoleno z důvodu vymezení
systému sídelní zeleně a vymezení centrálních ploch sídel.
7.5.1.6. Podrobnější členění ploch dopravní infrastruktury bylo zvoleno z důvodu přesnějšího vyjádření systému dopravy v území.
7.5.1.7. Podrobnější členění ploch výroby a skladování bylo zvoleno z důvodu přehlednějšího vyjádření jednotlivých druhů výroby a regulace konkrétního umístění průmyslových a zemědělských areálů v území.
7.5.1.8. Specifikace zemědělských ploch na ornou půdu byla zvolena z důvodu přehlednějšího vyjádření ploch krajiny, její ekologické stability a ochrany pozemků orné půdy.
7.6. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území:
Výchozím předpokladem pro rozvoj území je dostatečný prostor pro rozvoj pracovních
míst, který musí být souběžně podložen nabídkou ploch pro bydlení. V případě pozitivního demografického rozvoje bude docházet také k rozvoji občanského vybavení - školství, maloobchodu, sportovně rekreačních služeb, podnikatelských aktivit - a následnému zisku ve formě finančních prostředků pro zpětné investice k podpoře a zajištění rozvoje veřejné infrastruktury, bydlení a ochrany přírody a krajiny. Územní plán proto vymezuje dostatečné množství rozvojových ploch pro výrobu, služby, občanské vybavení
(pracovní místa) a bydlení.
7.6.1. Příznivé životní prostředí:
Návrh územního plánu zabezpečuje ochranu životního prostředí, přírody i krajiny.
Zásadní pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí bude mít dokončení obchvatu
města. Dosažením plynulosti tranzitní dopravy dojde ke snížení emisí i imisí do
ovzduší, a to jak v prostředí zastavěného území, tak v prostředí krajinném.
V územním plánu je navrženo prodloužení stávajících a založení nových plynovodních řadů. V navržených rozvojových lokalitách je předpokladem vytápění čistými
zdroji energie - plynem, elektřinou a dalšími ekologicky vhodnými palivy jako je
dřevní hmota, solární systémy a tepelná čerpadla.
Je navrženo doplnění systému odkanalizování území, které bude mít pozitivní vliv na
kvalitu vodotečí.
Jsou navrženy plochy sídelní i krajinné zeleně.
V lokalitách nepříznivých vlivů povrchové vodní eroze jsou navržena ochranná protierozní opatření.
Je navrženo doplnění a založení liniové alejové zeleně a travnatých pásů jako interakčních prvků územního systému ekologické stability. Jsou navržena opatření na
realizaci místního systému ekologické stability.
7.6.2. Hospodářský rozvoj:
Návrh územního plánu zabezpečuje podporu podnikání, cestovního ruchu a rekreace,
vytváří podmínky pro vytváření nových pracovních míst.
Hospodářský rozvoj území je zajištěn návrhem zastavitelných ploch pro výrobu a
skladování a zastavitelných ploch pro občanské vybavení. Rozvoj občanského vybavení a soukromého podnikání je také umožněn v rámci vymezených ploch bydlení a
smíšených obytných ploch.
7.6.3. Soudržnost společenství obyvatel:
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tel. Zabezpečuje podmínky pro setkávání obyvatel a jejich každodenní relaxaci.
Chrání kulturní a historické hodnoty území, jeho identitu.
Navrženo je dostatečné množství rozvojových ploch pro bydlení. Koncepčně je navržen systém pěších a cyklistických tras. Plochy sídelní zeleně jsou rozšířeny o plochy veřejné zeleně, které budou sloužit k setkávání a relaxaci obyvatel. Jsou rozšířeny plochy určené k rekreaci obyvatel. Jsou vymezena veřejná prostranství.
8.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
V zadání nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí ani vlivu na evropsky významné lokality či ptačí oblasti a proto nebylo zvlášť zpracováváno a projednáváno. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo třeba
vydávat.
Lokality s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy se v řešeném území nenacházejí.
Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území ve všech jeho pilířích.
Navržené podmínky územního rozvoje jsou vyvážené, mají pozitivní dopad i na životní
prostředí.

9.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch:
Zastavěná území jsou využita v maximální možné míře. Většina nově navrhovaných
rozvojových ploch se nachází uvnitř zastavěných území nebo k zastavěným územím
přiléhá.
Část ploch uvnitř zastavěných území je navržena k přestavbě tak, aby využití zastavěných území bylo účelné.
Město Vamberk má relativně silnou hospodářsko ekonomickou základnu v podobě stávajících průmyslových obvodů, chybí mu však volné plochy pro rozvoj bydlení, které
by zajistily stabilizaci a příliv pracovních sil a stabilizovaly klesající tendenci v počtu
trvale bydlícího a stárnoucího obyvatelstva.
Zakládání satelitů městských rodinných domů ve volné krajině venkovských sídel je urbanisticky i ekonomicky nežádoucí. Proto nejsou územním plánem takové lokality nadále
vymezovány, v plošném omezení zůstaly pouze ty, které přetrvaly z minulého nekoncepčního rozvoje (ovlivněno ochranou ZPF). Jedná se o lokality na Podřezově (Bsv7, Bsv8) a
na Pekelské (Bsv14).
Hlavní rozvoj bydlení by měl být soustředěn na území Vamberka. V Pekle a Merklovicích by měly být povolovány ojedinělé stavby rodinných domů, a to zejména venkovského typu, s možností hospodaření tak, aby nové stavby korespondovaly s funkcí sídel
ve struktuře osídlení a aby tato jejich funkce nebyla narušena.
Zatímco venkovská sídla Peklo a Merklovice mají založenou liniovou strukturu zástavby charakteristickou pro sídla tohoto typu, logický plošný vývoj města Vamberk byl
přerušen realizací průmyslového obvodu Masny (Vamberecké maso a uzeniny). Areál
Masny uzavřel stavební rozvoj města v jeho jižní části a nasměroval tak rozvoj zastavitelných ploch do volné krajiny a nevhodných lokalit (Podřezov, Peklo, Merklovice).
S ukončením provozu Masny se otvírá prostor pro možnost navázat na historický vývoj
města a účelně využít plochy přilehlé k jeho zastavěnému území tak, aby byl pokryt deficit
města v nabídce ploch pro soustředěné bydlení městského typu ve spádovém obvodu jeho
centra.
Z výše uvedených důvodů byly vymezeny hlavní, pro město zásadní a nezbytné plochy
pro rozvoj bydlení - Brd1, Brd2 a výhledové plochy územních rezerv Brd-r1 a Brd-r2.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
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Plochy územních rezerv byly v územním plánu vymezeny proto, aby byl koncepčně naznačen směr vývoje města a bylo tak v rámci možných nástrojů územního plánu zabráněno opětovnému nekoncepčnímu rozvoji městských ploch do volné krajiny.
9.8. Vzhledem k poloze již z velké části realizovaného obchvatu města je lokalizace zastavitelných ploch jednoznačně daná. Jedná se o využití volných ploch ležících mezi hranicí
zastavěného území města a stavbou silničního obchvatu.
9.9. Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na potřeby a udržitelný rozvoj řešeného
území a s předpokladem zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel o cca 400 osob.
tabulka vývoje počtu obyvatel
rok sčítání 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991
počet
4049 4353 4586 4057 4382 4744 5183 4995
obyvatel
předpokládaný počet obyvatel - návrh 2015
5000
předpokládaný počet obyvatel - výhled
5200
2025

1995

2001

4887

4815

9.10. Celkový rozsah zastavitelných ploch v řešeném území pro jednotlivá funkční využití
byl vymezen v souladu s cíli územního rozvoje v následujícím rozsahu :
bydlení

rekreace

stav

138 ha

21 ha

občanské
vybavení
12 ha

návrh

32 ha

3 ha

13 ha

výroba

infrastruktura

41 ha

112 ha

7 ha

8 ha

10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a na pozemky určené k plnění funkcí lesa:
10.1. Zemědělský půdní fond:
Výkres B6. Předpokládané zábory půdního fondu.
10.1.1. Dosavadní využití ploch:
Město Vamberk dlouhé období stagnovalo v rozvoji z důvodu nedostatku investičních prostředků a nedostatku účelně vymezených rozvojových ploch. Nemohlo nabídnout žádné ucelené plochy pro bydlení a podnikatelské aktivity. Bydlení se rozvíjelo v naprosto nevhodných lokalitách ve volné krajině venkovských sídel bez možnosti zajištění těchto staveb veřejnou infrastrukturou.
Situování navržených zastavitelných ploch ovlivnila následující východiska:
- vyhledání ploch přilehlých k vymezenému zastavěnému území
- stavba silničního obchvatu města, která oddělila strukturu města od volné krajiny,
včetně části nezastavěných zemědělských pozemků
- uvolnění areálu bývalé Masny (Vamberecké maso a uzeniny) a otevření rozvoje
města jižním směrem v těsné blízkosti centra města
- urbanistická koncepce rozvoje jednotlivých sídel ve struktuře osídlení, kdy je žádoucí podporovat především stavební aktivity ve městě Vamberk a obcím Peklo a
Merklovice ponechat charakter venkovských sídel se zemědělským hospodařením.
Vzhledem k rozdělení zemědělských pozemků silničním obchvatem města a jejich
přiřazení ke struktuře zástavby města, jsou tyto pozemky pro intenzivní zemědělské
obhospodařování neperspektivní a jsou proto navrženy k využití pro rozvoj města.
Tak jako celé zastavěné území Vamberka, i tyto navržené zastavitelné plochy se nacházejí na zemědělské půdě třídy ochrany 1 - 3. Důvodem je poloha města na řece
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Zdobnici, v jejíž údolní nivě je nejkvalitnější zemědělská půda. Pro rozvoj města
Vamberk nelze v blízkosti jeho centra vyhledat pozemky nižší kvality ZPF.
Cílem řešení návrhu zastavitelných ploch je zamezit výstavbě ve volné krajině a soustředit výstavbu do blízkosti zastavěných území, zejména centra města Vamberk. V
Pekle a Merklovicích jsou navrženy pouze dílčí zastavitelné plochy menšího rozsahu.
Zastavitelné plochy, které se nacházejí v těsné blízkosti obchvatu města, nelze využít
pro bydlení, jsou proto navrženy pro občanské vybavení a výrobu, u nichž se nebudou projevovat negativní dopady silniční dopravy. Pro koncepční městskou výstavbu
bydlení tak zůstává pouze jediná vhodná lokalita v jižní části města Bačinka - Brd2.
Pro tuto zastavitelnou lokalitu musí být před povolováním změn zpracována územní
studie, stejně jako pro navrhované zastavitelné plochy Brd10, Bbd1, Bsm1 a Bsm4.
10.1.2. Zastavěné území:.
Vymezení zastavěného území vychází z hranice intravilánu z roku 1966 a ze současně zastavěných stavebních pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako stavební parcely, spolu s přilehlými pozemkovými parcelami tvořícími souvislý celek s
budovami. Zastavěné území bylo vymezeno ke dni 1.5.2009 na základě Pokynů pro
úpravu Návrhu územního plánu Vamberk pro opatření obecné povahy.
10.1.3. Předpokládané důsledky na zemědělský půdní fond:
Předpokládané důsledky na zemědělský půdní fond jsou graficky vyznačeny na
výkresu B6. Předpokládané zábory půdního fondu. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch, podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o
druhu pozemků, zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů
přednosti v ochraně půd jsou uvedeny v tabulkách 1 - 15.
Po projednání návrhu územního plánu s dotčenými orgány byly provedeny následující
změny:
- plocha R2 zmenšena o pozemek orné půdy velikosti 0,0620 ha
- oprava názvu komunikace k10 (Dk-k10) a úprava trasy přes jiný pozemek trvalého
travního porostu; změna ve výměře záboru : zvýšení záboru o 0,0002 ha
- vypuštěny plochy Bsv1, Bsv2, Bsv10
- vypuštěna plocha parkoviště Dk-p4
- plocha Rs2 a část plochy Pz1 (konkrétně pozemek trvalého travního porostu o
velikosti 0,1358 ha) byly změněny na plochu Bbd2 - bydlení v bytových domech, o celkové výměře 0,6001 ha
- nově zařazena komunikace Dk-k22 (k.ú. Peklo n. Zd.), která v území existuje, není
však evidována v katastru nemovitostí; komunikace je vedena na pozemcích lesní
půdy
- plocha Tn1 byla přesunuta z tabulky výkazu výměr k.ú. Vamberk do tabulky výkazu výměr k.ú. Merklovice
- nově zařazena plocha Pz4 u chaty Na Vyhlídce (k.ú. Merklovice), která je vymezena na pozemku trvalého travního porostu; uváděná BPEJ má číslo 26 (les); na ploše
bude zřízeno zázemí pro odpočinek a hry k chatě Na Vyhlídce
- nově zařazena plocha Vs4 v lokalitě Libštejn (k.ú. Peklo n.Zd.), v níž již bylo vydáno vynětí ze ZPF v rozsahu 0,1500 ha
- u plochy Ds-p1 byla opravena chybně uváděná výměra
- část plochy T3, která se nacházela v k.ú. Merklovice, byla vypuštěna z důvodu vypuštění zastavitelných ploch Bsv1 a Bsv2
- bylo doplněno označení Ds-k1 pro 3. etapu obchvatu města Vamberk.
Po projednání upraveného návrhu územního plánu s veřejností byly provedeny následující změny:
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- upravena hranice zastavěného území v k.ú. Peklo nad Zdobnicí. Trvalé travní porosty (louky) uvnitř upravené hranice vymezeny jako zastavěné plochy smíšené venkovské.
- zastavitelná plocha Bsv19 zvětšena na okolní trvalé tavní porosty (louky) a spojena
se zastavitelnou plochou Bsv20 do jediné plochy. Plocha záboru zvětšena o 0,9948
ha.
- zastavitelná plocha Bsv20 přesunuta severním směrem na trvalý travní porost (louka) přiléhající k zastavěnému území, vymezena pro stavbu jednoho rodinného domu.
Plocha záboru zmenšena o 0,2961 ha.
- vypuštěna plocha veřejné zeleně Pz3
- v ploše Ov2 vymezeny plochy pro výstavbu rodinných domů. Nově vymezena plocha Brd3a o velikosti 0,0874 ha. Původní zastavitelná plocha Brd3 zvětšena o 0,0936
ha a označena jako Brd3b.
- nově vymezena plocha přestavby Bsm3 - změna funkčního využití ploch výroby a
skladování na plochy smíšené obytné městské. Nedochází k záborům zemědělské
půdy.
- vypuštěna plocha navrženého městského veřejného parku Pz1. Nahrazena návrhem
veřejné zeleně (zachováno označení Pz1) a vymezením plochy přestavby smíšené
obytné městské (označení Bsm4).
- plocha rekreace, sportu a zeleně Rs3 nahrazena plochou veřejné zeleně (označení
Pz3). Nedochází k záborů zemědělské půdy.
- vymezena plocha výroby a skladování - výrobní služby, řemeslná výroba s označením Vs5, o velikosti 0,1445 ha se záborem zemědělské půdy (zahrada).
10.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa:
Výkres B6. Předpokládané zábory půdního fondu.
10.2.1. Řešené území náleží do přírodní lesní oblasti č. 26 - Předhoří Orlických hor. Pro tuto
lesní přírodní oblast je zpracován Oblastní plán rozvoje lesů, který je promítnut do
Územního plánu velkého územního celku Orlické hory a podhůří. Územní plán města Vamberk respektuje následující požadavky:
- ochranné pásmo lesa 50 m od hranice lesa
- zachování rozsahu přístupových a lesních cest
- nenarušení půdoochranné a vodoochranné funkce lesa.
tabulka vlastnických vztahů
k.ú. Vamberk

k.ú. Merklovice

k.ú. Peklo n.
Zdobnicí

vlastník Město Vamberk

0,3

104,4

1,1

vlastník Lesy ČR

1,2

228,8

35,0

soukromý vlastník

20,9

378,3

43,2

výměra lesů celkem

22,4

711,5

79,3

10.2.2. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa jsou navrženy následující změny:
- Dk-k7, Dk-k8, Dk-k22 (k.ú. Peklo)
přístupové komunikace do lokalit Kulhavův kopec a Hradisko, které reálně již existují, nejsou však evidovány v katastru nemovitostí a nebylo na ně vydáno stavební
povolení.
- Ds-k1 - 3. etapa obchvatu města (k.ú. Vamberk)
stavba, na kterou je již vydáno územní rozhodnutí.
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- Tn1 (k.ú. Merklovice)
plocha o výměře 7,88 ha pro těžbu nerostů, která je vymezena v souladu se stanoveným chráněným ložiskovým územím.
- D1 (k.ú. Vamberk)
Plocha delimitace lesní půdy na půdu zemědělskou (zahrada). Pozemek o výměře
0,22 ha v lokalitě Forberk - Popluží, který je bez lesního porostu, funkci lesa neplní a
je udržován jako zahrada.
10.2.3. Lesní cestní síť není územním plánem dotčena. Navržené turistické a cyklistické
trasy jsou vedeny po stávajících komunikacích.
11. Rozhodnutí o námitkách právnických a fyzických osob a jejich odůvodnění:
11.1. Námitky proti návrhu ve smyslu § 52 odst. 2) stavebního zákona, tj. námitky vlastníků
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a zastavitelných ploch a námitky zástupce veřejnosti nebyly uplatněny.
12. Vyhodnocení připomínek:
12.1. Žádné připomínky ze strany sousedních obcí v rámci projednávání návrhu územního
plánu nebyly uplatněny.
12.2. Připomínky (respektive námitky /dotčení vlastnických vztahů/) uplatněné právnickými
a fyzickými osobami k návrhu územního plánu a jejich řešení. Zpracováno dle výsledku
jednání zastupitelstva města Vamberk dne 01.12.2008.
12.2.1. Pavel a Marcela Semrádovi, K Tabulkám 1452, 517 41 Kostelec n. Orl.:
Obsah: Žádost o změnu funkčního využití u pozemků parc. č. 517/13 a st. 286 v k.ú.
Peklo n. Zd. z „ploch rekreace – chaty, rekreační louky“ na „plochy smíšené obytné
– venkovské“.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města souhlasí se zapracováním do výsledného znění ÚP
Vamberk.
12.2.2. Anna a Jaroslav Luňáčkovi, Peklo čp. 55, 516 01 Rychnov n. Kn.:
Obsah: Připomínka k vypuštění pozemků, které jsou v platném ÚPSÚ Vamberk určeny k zastavění (stav), a požadavek na jejich vrácení do zastavěného území nebo do
zastavitelných ploch pro bydlení. Jedná se o pozemky parc. č. 17/2 a PK 34/1, PK
35, PK 38/4 v k.ú. Peklo n. Zd.
Rozhodnutí: Pozemek parc. č. 17/2 v k.ú. Peklo n. Zd. se nachází v intravilánu, tedy
zastavěném území. Jeho vypuštění z možnosti zástavby bude napraveno (plochy
smíšené obytné – venkovské).
Pozemky PK 34/1, PK35, PK 38/4 v k.ú. Peklo n. Zd. budou zařazeny do zastavitelných ploch (plochy smíšené obytné – venkovské).
12.2.3. Miroslav Bartoš, Jůnova 293, 517 54 Vamberk:
Obsah: Požadavek na zařazení části pozemku PK 413 v k.ú. Peklo n. Zd. do zastavitelných ploch pro bydlení.
Rozhodnutí: Požadavek bude akceptován v rozsahu pro 1 RD.
12.2.4. Marie Koblásová, Sokolovská 1115, 516 01 Rychnov n. Kn.:
Obsah: Připomínka k vypuštění pozemků, které jsou v platném ÚPSÚ Vamberk určeny k zastavění (stav), a požadavek na jejich vrácení do zastavěného území nebo do
zastavitelných ploch pro bydlení. Jedná se o pozemky parc. č. 10/1 a 10/2 v k.ú. Peklo n. Zd.
Rozhodnutí: Pozemky parc. č. 10/1 a 10/2 v k.ú. Peklo n. Zd. se nacházejí v intravilánu, tedy zastavěném území. Jejich vypuštění z možnosti zástavby bude napraveno
(plochy smíšené obytné – venkovské).
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12.2.5. Petr Diblík, Nádražní 823, 564 01 Žamberk:
Obsah: Připomínka k vypuštění pozemků, které jsou v platném ÚPSÚ Vamberk určeny k zastavění (návrh). Na zastavění pozemků bylo vydáno územní rozhodnutí.
Požadavek na jejich vrácení do zastavěného území nebo do zastavitelných ploch pro
bydlení. Jedná se o pozemky (parc. č. 796/1 – cesta), PK 38/1, PK 38/2 a PK 34/3
v k.ú. Peklo n. Zd.
Rozhodnutí: Vzhledem k vydanému a platnému územnímu rozhodnutí (č.j. SÚŘ
845/286/08-Ha z 1.7.2008) bude stav řešení v ÚP Vamberk napraven, tj. zařazeno
celé území (zahrnuta jen část) do zastavitelných ploch pro „plochy smíšené obytné –
venkovské“.
12.2.6. Jiří Ptáček, Janáčkova 1096, 516 01 Rychnov n. Kn.:
Obsah: Jako vlastník pozemku parc. č. 990/5 v k.ú. Vamberk uplatnil námitku ve
smyslu změny charakteristiky využití plochy Bbd1 tak, že se do přípustného využití
doplní, mimo řadových rodinných domů a terasových domů, rodinné domy. V nepřípustném využití se vypustí „ostatní rodinné domy“.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města nesouhlasí s doporučeným smírným řešením v tom
smyslu, že se vypustí v nepřípustném využití „ostatní rodinné domy“ a „rodinné domy“ se vloží do podmíněně přípustného využití s podmínkou, že jsou možné max. na
10 % plochy v místech, kde by nebylo vhodné stavět řadové či terasové rodinné domy. Námitka se tak zamítá.
Odůvodnění: Podle názoru zastupitelů je pro dané území vhodnější zástavba bytovými domy, které by měly v tomto území převažovat. Zástavbu samostatnými rodinnými domy, i v omezeném množství, považují zastupitelé za nepřijatelnou.
12.2.7. Karel Bačina, Lidická 512 517 54 Vamberk:
12.2.7.1. Obsah: Požadavek umožnit výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 938/1
v k.ú. Vamberk.
Rozhodnutí: Jedná se o změnu ze zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost
Ov2 na „plochu bydlení čistého – rodinné domy“. Zastupitelstvo města souhlasí se
zapracováním návrhu s tím, že řešení hluku z dopravy bude na stavebníkovi rodinného domu.
Odůvodnění: Není důvod pro nevyhovění.
12.2.7.2. Obsah: Požadavek umožnit výstavbu rodinného domu na části pozemku parc. č.
943/7 v k.ú. Vamberk.
Rozhodnutí: Jedná se o změnu ze zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost
Ov2 na „plochu bydlení čistého – rodinné domy“. Zastupitelstvo města souhlasí se
zapracováním návrhu s tím, že řešení hluku z dopravy bude na stavebníkovi rodinného domu.
Odůvodnění: Není důvod pro nevyhovění.
12.2.7.3. Obsah: Stávající stavebniny na pozemku parc. č. 946/12 v k.ú. Vamberk. Nesouhlas
s návrhem zeleně Pz3 a veřejně prospěšné stavby autobusové zastávky s dopadem
do předkupního práva pro Město Vamberk.
Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje v plném rozsahu, tj. zakreslí se stav „ploch výroby a skladování – výrobní služby, řemeslná výroba“ (Vs) a vypustí se veřejně prospěšná stavba autobusové zastávky.
Odůvodnění: Vzhledem ke stávající „ploše výroby a skladování – výrobní služby,
řemeslná výroba“ (Vs) – uhelné sklady, na druhé straně stávající silnice I/14 není
důvod pro nevyhovění. Přechodem silnice I/14 do místních komunikací po realizaci
3. etapy obchvatu města nebudou mít smysl zálivy pro autobusovou zastávku.
12.2.8. Milan Daníček, Jiráskova 816, 517 54 Vamberk v zastoupení vlastníka: LDZ, s.r.o.
Na Kameni 116, 517 54 Vamberk:
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Obsah: Připomínka k ponechání stávajícího funkčního využití u „dolního závodu
masny“ (st.p.č. 97/1, 682, 683, 1137, 1166, 1169, 1222, 1356, 1559, 1560, 1561 a
1564; p.p.č. 11 a 17/2 v k.ú. Vamberk) a požadavek na návrh pro „plochy smíšené
obytné“ pro bydlení a občanskou vybavenost (domov pro seniory), řemesla, služby.
Návrh na řešení: Zastupitelstvo města souhlasí se zapracováním návrhu „plochy smíšené obytné - městské“.
12.2.9. Ing. Zdeněk Laube, Anatola Provazníka 526, 516 01 Rychnov n. Kn. v zastoupení
Maso a uzeniny Vamberk spol. s r.o., Radniční 315, 517 54 Vamberk:
Obsah: Námitka proti navrhovanému využití části bývalého areálu masny jako Pz1 –
„plochy veřejných prostranství – park, veřejná zeleň“.
Požadavek na stanovení navrhovaného využití jako „plochy smíšené obytné - městské“. Umístění občanského vybavení, sportovních ploch, bytového fondu pro seniory, obchodních objektů.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města souhlasí se zapracováním návrhu „plochy smíšené
obytné – městské“. Pro novou plochu se doplňuje požadavek na zpracování územní
studie jako podmínky pro následné rozhodování v území.
Pozemky a stavby, které jsou ve vlastnictví ČR – Pozemkového fondu a ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových budou ponechány v Pz1 jako park.
Odůvodnění: Zastupitelstvo města nemá realizaci parku v předmětné lokalitě zařazenou do priorit pro realizaci v dohledné době. Jiného investora než Město Vamberk u
parku nelze předpokládat. Nereálná řešení nepatří do územního plánu. Není tak žádný důvod pro nevyhovění. Doplnění podmínky zpracování územní studie před dalším rozhodováním v území je vzhledem k velikosti plochy vhodné.
12.2.10. Ladislav Kapucián, Záměl 171, 517 43 Potštejn:
Obsah: Námitka proti návrhu Pz1 /parku/ na pozemcích v jeho vlastnictví.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města souhlasí se zapracováním návrhu „plochy smíšené
obytné – městské“. Pro novou plochu se doplňuje požadavek na zpracování územní
studie jako podmínky pro následné rozhodování v území.
Odůvodnění: Námitce nebylo vyhověno v plné míře. Návrh „plochy smíšené obytné
– městské“ umožňuje realizaci, mimo jiné, služeb, které nesnižují kvalitu prostředí.
Stávající stav, tj. výroba a skladování může být ponechán do doby realizace návrhu
dle schváleného územního plánu. Zastupitelstvo města nemá realizaci parku
v předmětné lokalitě zařazenou do priorit pro realizaci v dohledné době. Jiného investora než Město Vamberk u parku nelze předpokládat. Nereálná řešení nepatří do
územního plánu. Doplnění podmínky zpracování územní studie před dalším rozhodováním v území je vzhledem k velikosti plochy vhodné.
12.2.11. Vlastníci řadových rodinných domů ve Fibichově ulici, Vamberk:
Obsah: Připomínka k zakreslení pouze stavebních parcel s řadovými rodinnými domy do „plochy bydlení čistého – rodinné domy“ a zbylých částí zaplocených pozemků do „plochy smíšené nezastavěného území“. Požadavek na zakreslení i zbylých
pozemků pod oplocením do „plochy bydlení čistého – rodinné domy“. Důvodem je
znemožnění možnosti jakéhokoliv rozšíření stávajících domů, např. přístavba terasy,
stavba garáží.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města souhlasí se zapracováním návrhu jako „plochy
bydlení - neperspektivní“ (včetně přidružených pozemků ke stavbě RD), kde nebude
vlastník zbytečně omezen ve zvelebování svého bydlení, ale současně upozorněn na
nevhodné území pro bydlení. Pro budoucí možnost průmyslové zástavby bude definováno podmíněně přípustné využití, které bude umožňovat stavby pro průmysl a
skladování za podmínky, že investor vykoupí všechny řadové rodinné domy a jejich
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příslušenství. Výsledné řešení se bude skládat z definice „plochy bydlení čistého –
rodinné domy“ doplněné o výše uvedené podmíněně přípustné využití.
12.2.12. Vlastníci řadových rodinných domů a přilehlých pozemků ve Főrstrově ulici, Vamberk:
Obsah: Připomínka k zakreslení pouze stavebních parcel s řadovými rodinnými domy do „plochy bydlení čistého – rodinné domy“ a zbylých částí zaplocených pozemků do „plochy smíšené nezastavěného území“. Požadavek na zakreslení i zbylých
pozemků pod oplocením do „plochy bydlení čistého – rodinné domy“. Důvodem je
znemožnění možnosti jakéhokoliv rozšíření stávajících domů a zamezení omezování
novým územním plánem.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města souhlasí se zapracováním návrhu jako „plochy
bydlení - neperspektivní“ (včetně přidružených pozemků ke stavbě RD), kde nebude
vlastník zbytečně omezen ve zvelebování svého bydlení, ale současně upozorněn na
nevhodné území pro bydlení. Pro budoucí možnost průmyslové zástavby bude definováno podmíněně přípustné využití, které bude umožňovat stavby pro průmysl a
skladování za podmínky, že investor vykoupí všechny řadové rodinné domy a jejich
příslušenství. Výsledné řešení se bude skládat z definice „plochy bydlení čistého –
rodinné domy“ doplněné o výše uvedené podmíněně přípustné využití.
12.2.13. Jaroslav a Ludmila Valáškovi, Fibichova 540, 517 54 Vamberk; Jaroslav Divíšek,
Fibichova 552, 517 54 Vamberk, Lubomír Provazník, (Fibichova 531), Medkova
1318/27, Hradec Králové:
Obsah: Připomínka k zakreslení pouze stavebních parcel s rodinnými domy do „plochy bydlení čistého – rodinné domy“ a přilehlých pozemků a zahrad do „plochy smíšené nezastavěného území“. Požadavek na zakreslení i souvisejících pozemků (pod
oplocením) do „plochy bydlení čistého – rodinné domy“. Důvodem je znemožnění
možnosti přístaveb a drobných staveb.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města souhlasí se zapracováním návrhu jako „plochy
bydlení - neperspektivní“ (včetně přidružených pozemků ke stavbě RD), kde nebude
vlastník zbytečně omezen ve zvelebování svého bydlení, ale současně upozorněn na
nevhodné území pro bydlení. Pro budoucí možnost průmyslové zástavby bude definováno podmíněně přípustné využití, které bude umožňovat stavby pro průmysl a
skladování za podmínky, že investor vykoupí všechny řadové rodinné domy a jejich
příslušenství. Výsledné řešení se bude skládat z definice „plochy bydlení čistého –
rodinné domy“ doplněné o výše uvedené podmíněně přípustné využití.
12.2.14. Václav Držmíšek, Dvořákova 613, 517 54 Vamberk:
Obsah: Připomínka k zakreslení pouze stavební parcely č. 454/1 v k.ú. Vamberk
s rodinným domem čp. 613 do „plochy bydlení čistého – rodinné domy“ a přilehlých
pozemků (454/3, 677/2, 680/8, 2338/2) do „plochy smíšené nezastavěného území“.
Požadavek na zakreslení i souvisejících pozemků do „plochy bydlení čistého – rodinné domy“, jak je tomu i u ostatních nemovitostí ve Vamberku.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města souhlasí se zapracováním návrhu jako „plochy
bydlení - neperspektivní“ (včetně přidružených pozemků ke stavbě RD), kde nebude
vlastník zbytečně omezen ve zvelebování svého bydlení, ale současně upozorněn na
nevhodné území pro bydlení. Pro budoucí možnost průmyslové zástavby bude definováno podmíněně přípustné využití, které bude umožňovat stavby pro průmysl a
skladování za podmínky, že investor vykoupí všechny řadové rodinné domy a jejich
příslušenství. Výsledné řešení se bude skládat z definice „plochy bydlení čistého –
rodinné domy“ doplněné o výše uvedené podmíněně přípustné využití.
12.2.15. Jan Dvořák, Durychova 1392/4, 500 12 Hradec Králové 12:
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12.2.15.1.
Obsah: Námitka ke komunikaci k10 – rozšíření a úpravy místní komunikace na
Helousce. Dotčené pozemky vlastníka: 1403/2, 1403/3, st. 386, 917, 1252 v k.ú.
Vamberk. Důvodem je následné zvětšení zatížení této komunikace a přilehlého
území dopravou.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města námitku zamítá.
Odůvodnění: Důvodem zamítnutí je potřeba zajištění normových parametrů komunikace. Případnou potřebu omezení provozu je možno řešit dopravními značkami
mimo územní plán.
12.2.15.2.
Obsah: Námitka proti protieroznímu opatření R2. Dotčené pozemky vlastníka:
1410/1 a 1410/4 v k.ú. Vamberk. Důvodem je požadavek dalšího využívání pozemků pro zemědělskou malovýrobu.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města námitku zamítá.
Odůvodnění: Vypuštění poldru není možné, protože nebylo odsouhlaseno vodohospodářským orgánem. Obecně lze plochu suchého poldru (mimo hráze) využívat
k zemědělským účelům.
12.2.16. Jaroslav Pavlišta, Helouska 229, 516 01 Rychnov n. Kn.:
12.2.16.1.
Obsah: Nesouhlas s omezením vlastnických práv návrhem VPS DK-k10 (p.č.
1400/1 a 1400/2 v k.ú. Vamberk).
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města námitku zamítá.
Odůvodnění: Vlastnická práva nejsou bezprostředně omezena. Jejich omezení je
pouze z hlediska předkupního práva pro Město Vamberk (bohužel na celé pozemky)
a vzhledem k možnosti vyvlastnění pouze části pro komunikaci. V souvislosti s potřebou zabezpečení parametrů místní komunikace je nutno ponechat navržené řešení.
12.2.16.2.
Obsah: Nesouhlas s VPO R2 (poldr) na pozemku p.č. 1409 v k.ú. Vamberk.
Omezení vlastnických práv.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města námitku zamítá.
Odůvodnění: Vypuštění poldru není možné, protože nebylo odsouhlaseno vodohospodářským orgánem.
12.2.16.3.
Obsah: Nesouhlas s LBC 42 na pozemcích p.č. 1530/5, 1531/1 a 1532/2 v k.ú.
Vamberk z hlediska stanovení předkupního práva pro Město Vamberk.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města námitku zamítá.
Odůvodnění: Vznik předkupního práva je automaticky dán § 101 odst. 1) stavebního
zákona bez připuštění jakýchkoli jiných možností. Město Vamberk se může současně se schválením územního plánu vzdát předkupního práva k ÚSES.
12.2.16.4.
Obsah: Nesouhlas s LBK 41 na pozemcích p.č. 1571/10 a 1847/9 v k.ú. Vamberk z hlediska stanovení předkupního práva pro Město Vamberk.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města námitku zamítá.
Odůvodnění: Vznik předkupního práva je automaticky dán § 101 odst. 1) stavebního
zákona bez připuštění jakýchkoli jiných možností. Město Vamberk se může současně se schválením územního plánu vzdát předkupního práva k ÚSES.
12.2.16.5.
Obsah: Nesouhlas s VPO-U1 biocentrum na pozemcích p.č. 1571/1, 1544/1,
1544/2, 1544/5, 1571/4, 1571/5, 1571/7 v k.ú. Vamberk z hlediska stanovení předkupního práva pro Město Vamberk.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města námitku zamítá.
Odůvodnění: Vznik předkupního práva je automaticky dán § 101 odst. 1) stavebního
zákona bez připuštění jakýchkoli jiných možností. Město Vamberk se může současně se schválením územního plánu vzdát předkupního práva k ÚSES.
12.2.16.6.
Obsah: Nesouhlas s RBC 496 - biocentrum na pozemcích p.č. 580 – les a 581 –
les v k.ú. Peklo n. Zd. z hlediska stanovení předkupního práva pro Město Vamberk.
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Rozhodnutí: Zastupitelstvo města námitku zamítá.
Odůvodnění: Vznik předkupního práva je automaticky dán § 101 odst. 1) stavebního
zákona bez připuštění jakýchkoli jiných možností. Město Vamberk se může současně se schválením územního plánu vzdát předkupního práva k ÚSES.
12.2.17. Anna a Jiří Duškovi, Struha 788, 517 54 Vamberk:
Obsah: Námitka proti biocentru RBC 496, které zasahuje na pozemek v jejich vlastnictví – p.č. 550/3, st. 156 v k.ú. Peklo n. Zd. a zakládá předkupní právo pro Město
Vamberk.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města námitku zamítá.
Odůvodnění: Vznik předkupního práva je automaticky dán § 101 odst. 1) stavebního
zákona bez připuštění jakýchkoli jiných možností. Město Vamberk se může současně se schválením územního plánu vzdát předkupního práva k ÚSES.
12.2.18. František Tobiška, Rybná n. Zd. 119, 517 55:
Obsah: Námitka proti biocentru RBC 496, které zasahuje na velké množství pozemků v jeho vlastnictví v k.ú. Peklo n. Zd. a zakládá předkupní právo pro Město Vamberk.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města námitku zamítá.
Odůvodnění: Vznik předkupního práva je automaticky dán § 101 odst. 1) stavebního
zákona bez připuštění jakýchkoli jiných možností. Město Vamberk se může současně se schválením územního plánu vzdát předkupního práva k ÚSES.
12.2.19. Miroslav Halaška, Kollárova 601, 517 54 Vamberk:
Obsah: Námitka proti návrhu autobusového nádraží u vlakového nádraží na pozemku
řadové garáže p.č. 1263 v k.ú. Vamberk v jeho vlastnictví.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo města námitku zamítá.
Odůvodnění: Zastupitelstvo města trvá na předmětném umístění autobusového nádraží.
12.2.20. Lubomír a Zdeněk Pešek, Roští 658, 516 01 Rychnov n. Kn.:
Obsah: U pozemků p.č. 134/1 a 117/28 v k.ú. Vamberk nesouhlasí s veřejným parkem z hlediska:
- veřejné přístupnosti,
- potřeby zpevnění komunikace,
- vyhlášením VKP není dána veřejná přístupnost
Rozhodnutí:
- Část plochy zahrnující VKP bude zapracována jako „plochy smíšené nezastavěného území“.
- Pruh o šířce cca 5 m podél severní hranice pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Vamberk zakreslit jako stav „plochy bydlení čistého – rodinné domy“, která je zakreslena
v sousedství.
12.2.21. Odbor správy majetku a rozvoje města – životní prostředí, Městský úřad Vamberk,
Marie Kořízková:
Obsah: Požadavek na změnu plochy Rs3 na „plochy veřejných prostranství – park,
veřejná zeleň“. Město má vyhotoven projekt na sanaci ČOV s následnými sadovými
úpravami –cesta, výsadba okrasných dřevin a keřů, lavičky. Veřejná zeleň je vhodnější než hřiště.
Rozhodnutí: ZM souhlasí s návrhem.
Odůvodnění: Plochy sídelní zeleně je třeba řešit v návaznosti na obytnou zástavbu a
přiblížit ji tak lidem (na převážné části plochy je stávající vysoká zeleň). Tato zeleň
nahradí část Pz1, která bude vypuštěna.
12.2.22. Maso uzeniny Vamberk spol. s r.o., Radniční 315, 517 54 Vamberk:
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12.2.22.1.
Obsah: Námitka – nesouhlas s využitím pozemků a staveb v jejich vlastnictví
jako „Pz1“, včetně celé definice regulativů, které s tímto návrhem souvisí. Návrh na
využití jako „plochy smíšené obytné – městské“ s možností využití stávajících objektů jako podnikatelské inkubátory mimo stávající využití pro výrobu a skladování
– průmysl i řemeslná výroba. Nesouhlas s vymezením jako VPO s předkupním právem pro Město Vamberk.
Rozhodnutí: Řešení stejné jako u námitky uplatněné v zastoupení Ing. Zdeňkem
Laubem. (odst. 9.)
12.2.22.2.
Obsah: Další nesouhlasy s návrhy ploch, které nejsou v jejich vlastnictví. Jedná
se o: - Ov1, Bbd2, Brd1, Bsm1.
Důvodem je porušení zásad územního plánování, které jsou dány jako cíle územního plánování v § 18 stavebního zákona a jako úkoly územního plánování dle § 19
stavebního zákona.
Rozhodnutí: Připomínky se zamítají.
Odůvodnění:
Plochy Ov1 a Bbd2 byly součástí bývalého průmyslového areálu. Jejich využití pro
občanskou vybavenost a bydlení není problematické.
Řešení areálu bývalých kasáren v Bsm1 jako „plochy smíšené obytné – městské“ je
vhodné.
Soulad s veřejnými zájmy u plochy Brd1 potvrdily příslušné dotčené orgány.
Řešení výše uvedených ploch není nutné měnit.
12.2.23. Připomínky, respektive námitky, které byly uplatněny po veřejném jednání dne
11.11.2008 nejsou uváděny, protože se k nim dle § 52 odst. 3) stavebního zákona
nepřihlíží.
13. Uložení dokumentace:
13.1. Vydaný ÚPn Vamberk bude uložen na Obecním úřadu Vamberk, na odboru stavební
úřad Městského úřadu Vamberk (stavební úřad) a na odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Rychnov n. Kn. (úřad územního plánování).
13.2. Vydaný ÚPn Vamberk dále obdrží Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor
územního plánování a stavebního řádu, Hradec Králové.
B. Grafická část
Grafickou část tvoří:
1. Koordinační výkres B4 v měřítku 1 : 5 000, který je nedílnou součástí odůvodnění ÚPn
Vamberk.
2. Výkres „Širší vztahy“ B5, v měřítku 1 : 50 000, který je nedílnou součástí odůvodnění
ÚPn Vamberk.
3. Výkres „Předpokládané zábory půdního fondu“ B6 v měřítku 1 : 5 000, který je nedílnou
součástí odůvodnění ÚPn Vamberk.
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Účinnost:
Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Vamberk nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky /§ 173 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění/.
Poučení:
Proti územnímu plánu Vamberk vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek /§ 173 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění/.
Nedílnou součástí odůvodnění je:
Příloha č. 1: Tabulky záborů ZPF (tab. 1 až tab. 15)

Ve Vamberku dne 22.07.2009

Ing. Jiří Mazúch
starosta města

Květoslava Krpačová
místostarostka města

Tato veřejná vyhláška k opatření obecné povahy musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední
desce:
Vyvěšeno dne: 23.07.2009

Sejmuto dne: 07.08.2009

Razítko a podpis orgánu
potvrzujícího vyvěšení a sejmutí:
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Příloha č. 1 – Tabulky záborů ZPF
tab.1 - k.ú. Vamberk
výkaz výměr

z toho v území
celkem

zast.

mimo zast.

BPEJ

výměra v ha
z toho zemědělské půdy dle kultur
z toho v území
druh
tř. ochr.
celkem
pozemku
zast.
mimo zast.

nezem.
půdy

poznámka

bydlení
Brd1
Brd2

čisté bydlení - rod.domy
Celkem

Brd3b
Brd4
Brd5
Brd6
Brd7

Brd9
Brd10
Brd11

Celkem

4,3150

0,0874

0,0874

54310

54310
0,2758

0,2758

0,1400

0,1400

čisté bydlení - rod.domy
Celkem

54310

čisté bydlení - rod.domy
Celkem

74300
0,2850

Celkem

74300
0,3294

74300
71400
0,6270

1,0948

0,1790

2,3612

2

trv.tr.porost

2

trv.tr.porost

74300

2

orná půda

72514

3

orná půda

72514

3

72514
73816

3
5

73816
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orná půda

orná půda

zahrada

0,1760

čisté bydlení - rod.domy
0,2490

2

trv.tr.porost

2,3612

čisté bydlení - rod.domy

Celkem

2

orná půda

0,1790

čisté bydlení - rod.domy

0,1760

2

orná půda

1,0948

čisté bydlení - rod.domy

Celkem

2

orná půda

0,6270

čisté bydlení - rod.domy

Celkem

1
2

0,3294

čisté bydlení - rod.domy

Celkem

orná půda

0,2850

čisté bydlení - rod.domy

Celkem

Brd12

4,3150

čisté bydlení - rod.domy

Celkem

Brd8

51400
54310

čisté bydlení - rod.domy
Celkem

1

0,8213

čisté bydlení - rod.domy
Celkem

Brd3a

51400
0,8213

0,2490

5

zahrada

0,8213

0,8213

0,8213

0,8213

4,3150

4,3150

4,3150

4,3150

0,0874

0,0874

0,0874

0,0874

0,2758

0,2758

0,2758

0,2758

0,1400

0,1400

0,1400

0,1400

0,2850

0,2850

0,2850

0,2850

0,3294

0,3294

0,3294

0,3294

0,6270

0,6270

0,6270

0,6270

1,0948

1,0948

1,0948

1,0948

0,1790

0,1790

0,1790

0,1790

2,3612

2,3612

2,3612

2,3612

0,1760

0,1760

0,1760

0,1760

0,2490

0,2490

0,2490

0,2490

část plochy v k.ú. Merklovice

na ploše byly povoleny stavby dvou RD

na ploše byla již povolena stavba RD
na části plochy byla povolena stavba
RD s garáží
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Příloha č. 1 – Tabulky záborů ZPF
tab.2 - k.ú. Vamberk
výkaz výměr

z toho v území
celkem

zast.

mimo zast.

BPEJ

výměra v ha
z toho zemědělské půdy dle kultur
z toho v území
druh
tř. ochr.
celkem
pozemku
zast.
mimo zast.

nezem.
půdy

poznámka

bydlení
Brd13
Brd14

čisté bydlení - rod.domy
Celkem

Brd16

Celkem

Brd18

72554
74078
0,1901

74300

Celkem

Bbd1

Bbd2

bydlení - bytové
domy

Celkem

Celkem

Bsm1

bydlení smíšené
městské

Bsm2

Celkem
bydlení smíšené
městské

Bsm3

bydlení smíšené
městské
Celkem

75600
0,1213

5,3645

orná půda

2

zahrada
trv.tr.porost

2

zahrada
trv.tr.porost

1

trv.tr.porost

0,0830

0,0830

0,0830

0,0830

0,1810

0,1810

0,1810

0,1810

0,0300

0,1747

0,1747

0,1747

0,1747

0,1901

0,1901

0,1901

0,1901

0,1168
0,0154

0,1168
0,0154

0,1322

0,1322

0,1718
0,4775

0,1718
0,4775

0,6493

0,6493

0,1358

3,3792

na ploše byla již povolena stavba RD

na části plochy byla již povolena stavba RD

0,1213

0,1213

0,1213

0,1213

0,4643
0,1358

0,4643
0,1358

0,6001

0,1358

0,0262

0,0262

0,0262

0,0262

5,3645

5,3645
2

zahrada
trv.tr.porost

0,4643
75600

3,3792

5

0,1213

54310
0,6001

orná půda

0,6493

čisté bydlení - rod.domy
bydlení - bytové
domy

5

0,1322

čisté bydlení - rod.domy
0,6493

trv.tr.porost

0,1901
74300

0,1322

3
5

0,1747

čisté bydlení - rod.domy

Celkem

Brd19

72554
0,1747

čisté bydlení - rod.domy

Celkem

trv.tr.porost

0,2110

čisté bydlení - rod.domy

Celkem

Brd17

72514
73816
0,2110

5

0,0830

čisté bydlení - rod.domy
Celkem

Brd15

73816
0,0830

1

zahrada

0,4643
plocha přestavby - bývalá kasárna
3,3530
plocha přestavby na náměstí

0,7304
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Příloha č. 1 – Tabulky záborů ZPF

tab.3 - k.ú. Vamberk
výkaz výměr

z toho v území
celkem

zast.

mimo zast.

BPEJ

výměra v ha
z toho zemědělské půdy dle kultur
z toho v území
druh
tř. ochr.
celkem
pozemku
zast.
mimo zast.

nezem.
půdy

poznámka

bydlení
Bsm4

bydlení smíšené
městské
Celkem

Bsv7

72212
0,3558

75600
0,5275

2

trv.tr.porost

2

trv.tr.porost

5

zahrada
orná půda
trv.tr.porost

0,2627

bydlení smíšené
venkovské
Celkem

2

zahrada
orná půda

0,2511
74078

0,2627

trv.tr.porost

0,2922
74300

0,2511

3

0,8378
74300

0,2922

trv.tr.porost
orná půda

0,3558
74300

0,8378

3

0,8898

bydlení smíšené
venkovské
Celkem

Bsv14

0,1520

bydlení smíšené
venkovské
Celkem

Bsv13

1,0418

bydlení smíšené
venkovské
Celkem

Bsv12

72212

bydlení smíšené
venkovské
Celkem

Bsv11

2,0336

bydlení smíšené
venkovské
Celkem

Bsv9

2,0336

bydlení smíšené
venkovské
Celkem

Bsv8

2,0336

1

orná půda

0,5275

0,1520
0,8898

0,1520

1,0418

0,1520

0,8898

plocha přestavby - masna

na části plochy byla povolena stavba RD

0,8898

0,3558

0,3558

0,3558

0,3558

0,2472
0,5906

0,2472
0,5906

0,8378

0,8378

0,2922

0,2922

0,2922

0,2922

0,2511

0,2511

0,2511

0,2511

0,1280
0,1000
0,0347

0,1280
0,1000
0,0347

0,2627

0,2627

0,5275

0,5275

0,5275

0,5275

0,9797

0,9797

0,9797

0,9797

část plochy je v k.ú. Peklo

rekreace a sport
Rs1

sportovně rekreační
areály
Celkem

75600
0,9797
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Příloha č. 1 – Tabulky záborů ZPF
tab.4 - k.ú. Vamberk
výkaz výměr

z toho v území
celkem

zast.

mimo zast.

BPEJ

výměra v ha
z toho zemědělské půdy dle kultur
z toho v území
druh
tř. ochr.
celkem
pozemku
zast.
mimo zast.

nezem.
půdy

poznámka

občanské vybavení a veřejná prostranství
občanské vybavení

72514

3

zahrada

0,1106

0,1106

0,1106

0,1106

plocha přestavby - areál bývalé Masny

Ov1
Celkem

0,5743

0,5743
54310
54700

občanské vybavení

Ov2
Celkem

3,3550

2

orná půda

3,3550

občanské vybavení

51410

2

orná půda

0,4637

3,3550

3,3550

3,3550

3,3550

0,6572

0,6572

0,6572

0,6572

1,0650

1,0650

1,0650

1,0650

2,7850

2,7850

2,7850

2,7850

0,6100

0,6100

0,6100

0,6100

0,2892

0,2892

0,2892

0,2892

3,3550

Ov3
Celkem

0,6572

0,6572

občanské vybavení

51410

2

orná půda

Ov4
Celkem

1,0650

1,0650

občanské vybavení

72212

3

orná půda

Ov5
Celkem

3,1956

3,1956

občanské vybavení

72212

3

orná půda

0,0586

Ov6
Celkem

0,7935

0,7935

občanské vybavení

72212

3

orná půda

0,1835

Ov7
Celkem

0,2892

0,2892
51400
54310
72514

veřejná zeleň

Pz1
Celkem

0,6585

1
2
3

trv.tr.porost

0,6585

veřejná zeleň

55800

1

zahrada

0,4230

0,4230

0,4230

0,4230

0,0618

0,0618

0,0618

0,0618

plocha přestavby v areálu bývalé Masny
0,2355
plocha přestavby - budova statku se zahradou

Pz2
Celkem

0,2118

0,2118

0,4864

0,4864

0,1500

veřejná zeleň

Pz3
Celkem
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plochu rekreace a sportu Rs2
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Příloha č. 1 – Tabulky záborů ZPF
tab.5 - k.ú. Vamberk
výkaz výměr

z toho v území
celkem

zast.

mimo zast.

BPEJ

výměra v ha
z toho zemědělské půdy dle kultur
z toho v území
druh
tř. ochr.
celkem
pozemku
zast.
mimo zast.

nezem.
půdy

poznámka

výroba, skladování, těžba nerostů
Vs1

výrobní služby, řemeslná výroba
Celkem

Vs2

výrobní služby, řemeslná výroba

Vs3

výrobní služby, řemeslná výroba

Celkem

0,2828

Vp1

Celkem

0,3592

Vp3

0,1445

55800

1

trv.tr.porost

52212

4

zahrada

0,1445

1,6494

55800
55600

1

trv.tr.porost

55800

1

trv.tr.porost

1,6494

2,6632

2,6632

průmyslová výroba
Celkem

trv.tr.porost

1,0714

průmyslová výroba
Celkem

1

0,3592

průmyslová výroba
Celkem

Vp2

0,2828
55800

1,0714

Vs5

0,2828

55800
0,8700

1

trv.tr.porost

0,8700

0,3592

0,3592

0,3592

0,3592

1,0714

1,0714

1,0714

1,0714

0,1445

0,1445

0,1445

0,1445

1,6494

1,6494

1,6494

1,6494

2,6632

2,6632

2,6632

2,6632

0,8700

0,8700

0,8700

0,8700

vydáno územní rozhodnutí - zahradnictví

dopravní a technická infrastruktura
Ds-b1
Ds-g1
Ds-g2
Ds-p1
Dk-p2

autobusové nádraží
Celkem

55800
0,2312

0,2312

0,3160

0,2312

0,1079

0,1079

0,2420

0,2420

řadové garáže
Celkem

55800

1

1

zahrada

trv.tr.porost

0,0481

0,0481

0,0481

0,0481

0,2312

0,2312

0,2312

0,2312

0,1831

plocha přestavby řadových garáží

řadové garáže
Celkem
parkoviště
Celkem

72514

parkoviště
Celkem

0,1079

72514
0,0335

Územní plán Vamberk - opatření obecné povahy

0,0335

3

3

zahrada

zahrada

0,2420

0,2420

0,2420

0,2420

0,0258

0,0258

0,0258

0,0258

plocha přestavby řadových garáží a areálu
bývalé masny

0,0077
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tab.6 - k.ú. Vamberk
výkaz výměr

z toho v území
celkem

zast.

mimo zast.

BPEJ

výměra v ha
z toho zemědělské půdy dle kultur
z toho v území
druh
tř. ochr.
celkem
pozemku
zast.
mimo zast.

nezem.
půdy

poznámka

dopravní a technická infrastruktura
parkoviště

74300

2

zahrada

0,0246

0,0246

0,0246

0,0246

plocha přestavby objektu prodejny

Dk-p3
Celkem

0,2217

0,2217

0,3130

0,3130

0,1971

parkoviště

plocha přestavby zrušené kotelny

Dk-p5
Celkem

0,3130

parkoviště

75600

1

trv.tr.porost
orná půda

2

zahrada
trv.tr.porost

Dk-p6
Celkem

0,8500

0,8500

místní komunikace

54310
0,0890

0,0695

0,0195

místní komunikace

0,4558
0,2807

0,7365

Dk-k1
Celkem

0,4558
0,2807

74300

2

orná půda

0,7365

0,0152
0,0428

0,0152
0,0233

0,0195

0,0580

0,0385

0,0195

0,4017

0,4017

0,4017

0,4017

0,0796

0,0796

0,0796

0,0796

0,1000

0,1000

0,1000

0,1000

0,1135

0,0310

Dk-k2
Celkem

0,4017

0,4017

místní komunikace

74300

2

orná půda

Dk-k3
Celkem

0,1592

0,1592

místní komunikace

72212

3

orná půda

0,0796

Dk-k4
Celkem

0,1350

0,0350

0,1000

místní komunikace

72212

3

75600
74300

1
2

74300
74710
73816

2
3
5

zahrada

0,0378

0,0378

0,0378

0,0378

0,0350

k5
Celkem

0,2240

0,2240

místní komunikace

Dk-k6
Celkem

0,1859

0,1859

místní komunikace

k9
Celkem

0,0715
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trv.tr.porost

0,0319

0,0396

orná půda
zahrada

0,1862

0,1859

0,1859

0,1859

0,1859

0,0396
0,0319

0,0300

0,0396
0,0019

0,0715

0,0300

0,0415

směrová úprava a rozšíření stávající komunikace

povrchová úprava a lokální rozšíření stávající
komunikace, část komunikace leží v k.ú. Peklo
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tab.7 - k.ú. Vamberk
výkaz výměr

z toho v území
celkem

zast.

mimo zast.

BPEJ

výměra v ha
z toho zemědělské půdy dle kultur
z toho v území
druh
tř. ochr.
celkem
pozemku
zast.
mimo zast.

nezem.
půdy

poznámka

dopravní a technická infrastruktura
74300
72514
74078

místní komunikace

Dk-k10

2
3
5

orná půda
zahrada
trv.tr.porost

0,0552

0,0282
0,0044
0,0542

0,0044
0,0272

0,0282
0,0270

0,0868

0,0316

0,0552

povrchová úprava a lokální rozšíření stávající
komunikace

Celkem

0,0868

0,0316

Celkem

0,0080

0,0080

0,0080

0,0700

0,0700

0,0700

most

k11
místní komunikace

povrchová úprava komunikace

Dk-k12
Celkem

Ti1

technická infrastruktura,
ČOV
Celkem

Ds-k1

3. etapa obchvatu
města

most přes řeku Zdobnici pro automobilovou
dopravu

55600
1,9844

1,9844

1,3704

1,3704

1

orná půda
trv.tr.porost

0,2741
1,7103

0,2741
1,7103

1,9844

1,9844

na část navržené plochy vydáno stavební
povolení na stavbu ČOV
SÚŘ
2399/700/05 - R ze dne 9.1.2006

protierozní opatření, zatravnění, ÚSES
74078
72514
72504

protierozní opatření

R1
Celkem

1,9656

72514
74300

R2
0,7925

trv.tr.porost

1,9656

protierozní opatření
Celkem

5
3
2

3
2

orná půda
trv.tr.porost
zahrada

0,7925

biocentrum

75600

1

orná půda

1,8535

1,8535

1,8535

1,8535

0,3538
0,2192
0,1335

0,3538
0,2192
0,1335

0,7065

0,7065

2,0252

2,0252

2,0252

2,0252

0,9684

0,9684

0,9684

0,9684

předpokládaný zábor pro hráz poldru z celkové
plochy cca 0,0600 ha
0,1121
předpokládaný zábor pro hráz poldru z celkové
plochy cca 0,0600 ha
0,0240

U1
Celkem

2,0252

2,0252

biokoridor

74300

2

orná půda

část plochy je v k.ú. Peklo

U2
Celkem

0,9684

0,9684

0,2237

0,2237

delimitace LP / ZPF

delimitace lesní půdy na zemědělskou půdu

D1
Celkem
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0,2237
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tab.8 - k.ú. Vamberk
výkaz výměr

z toho v území
celkem

zast.

mimo zast.

BPEJ

výměra v ha
z toho zemědělské půdy dle kultur
z toho v území
druh
tř. ochr.
celkem
pozemku
zast.
mimo zast.

nezem.
půdy

poznámka

protierozní opatření, zatravnění, ÚSES
51400
54310

zatravnění

T1
Celkem

14,3862

1
2

orná půda

14,3862

zatravnění

74300

2

orná půda

14,3862

14,3862

14,3862

14,3862

6,6318

6,6318

6,6318

6,6318

0,6008

0,6008

0,6008

0,6008

3,6748

3,6748

3,6748

3,6748

2,1440

2,1440

2,1440

2,1440

T2
Celkem

6,6318

6,6318

zatravnění

74300

2

orná půda

T3
Celkem

0,6008

0,6008
74078
72554

zatravnění

T4
Celkem

4,3114

72212
74300

zatravnění
2,1440
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orná půda

4,3114

T5
Celkem

5

2,1440

3
2

orná půda

0,6366
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tab.9 - k.ú. Merklovice
výkaz výměr

z toho v území
celkem

zast.

mimo zast.

BPEJ

výměra v ha
z toho zemědělské půdy dle kultur
z toho v území
druh
tř. ochr.
celkem
pozemku
zast.
mimo zast.

nezem.
půdy

poznámka

bydlení
Bsv3

bydlení smíšené
venkovské
Celkem

Bsv4

73846
0,7793

71400
0,1015

5

orná půda
trv.tr.porost

5

trv.tr.porost

0,1629

čisté bydlení - rodinné
domy
Celkem

5

zahrada
trv.tr.porost

0,7793
73846

0,1629

zahrada

1,0116

bydlení smíšené
venkovské
Celkem

Brd7

73846
1,0116

5

0,1210

bydlení smíšené
venkovské
Celkem

Bsv6

0,1210

bydlení smíšené
venkovské
Celkem

Bsv5

73846

2

zahrada
trv.tr.porost

0,1015

0,1006

0,1006

0,1006

0,1006

0,1103
0,9013

0,1103
0,9013

1,0116

1,0116

0,6341
0,0223

0,6341
0,0223

0,6564

0,6564

0,1629

0,1629

0,1629

0,1629

0,0203
0,0812

0,0203
0,0812

0,1015

0,1015

0,5018

0,5018

0,5018

0,5018

0,0204

na části plochy byly již povoleny stavby 2 RD
0,1229

část plochy je v k.ú.Vamberk

občanské vybavení a veřejná prostranství
veřejné prostranství

23

0

trv.tr.porost

Pz4
Celkem

0,5018

0,5018

výroba, skladování, těžba nerostů
těžba nerostů

ložiskové území na lesní půdě

Tn1
Celkem

7,8800
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7,8800

7,8800
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tab.10 - k.ú. Peklo n. Zd.
výkaz výměr

z toho v území
celkem

zast.

mimo zast.

BPEJ

výměra v ha
z toho zemědělské půdy dle kultur
z toho v území
druh
tř. ochr.
celkem
pozemku
zast.
mimo zast.

nezem.
půdy

poznámka

bydlení
Bsv14

bydlení smíšené
venkovské
Celkem

Bsv15

75600
73816
0,2928

74710
0,1452

Bsv16

bydlení smíšené
venkovské

Bsv17

bydlení smíšené
venkovské

Bsv18

bydlení smíšené
venkovské
0,5976

Bsv19

Celkem
bydlení smíšené
venkovské
Celkem

1,4307

Bsv20

bydlení smíšené
venkovské

Celkem

Celkem

Celkem

2

trv.tr.porost

3

trv.tr.porost

0,5939
74710

3

trv.tr.porost

0,5976
74710

3

trv.tr.porost

1,4307
74710

0,0937

orná půda

0,6956
74710

0,5939

3

0,1452
74300

0,6956

trv.tr.porost

0,2928

bydlení smíšené
venkovské
Celkem

1
5

3

trv.tr.porost

0,0937

0,2928

0,2928

0,2928

0,2928

0,1452

0,1452

0,1452

0,1452

0,6956

0,6956

0,6956

0,6956

0,5939

0,5939

0,5939

0,5939

0,5976

0,5976

0,5976

0,5976

1,4307

1,4307

1,4307

1,4307

0,0937

0,0937

0,0937

0,0937

0,4320

0,4320

0,4320

0,4320

0,0570

0,0570

0,0570

0,0570

0,1156

0,1156

0,1156

0,1156

0,4929

0,4929

0,4929

0,4929

část plochy je v k.ú.Vamberk

v ploše byla již povolena stavba RD

rekreace a sport
Rch1
Rch2
Rch3
Rch4

rekreace - chaty
Celkem

73816
0,4320

73816
0,0570

73816
0,1156

73846
0,4929
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orná půda

5

orná půda

0,1156

rekreace - chaty
Celkem

5

0,0570

rekreace - chaty
Celkem

trv.tr.porost

0,4320

rekreace - chaty
Celkem

5

0,4929

5

trv.tr.porost

v ploše byly již povoleny stavby dvou chat
v ploše byla již povolena stavba
(sklad zahradního nářadí a přístřešek)
v ploše byla již povolena stavba chaty
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tab.11 - k.ú. Peklo n. Zd.
výkaz výměr

z toho v území
celkem

zast.

mimo zast.

BPEJ

výměra v ha
z toho zemědělské půdy dle kultur
z toho v území
druh
tř. ochr.
celkem
pozemku
zast.
mimo zast.

nezem.
půdy

poznámka

dopravní a technická infrastruktura
místní komunikace

komunikace na lesní půdě

Dk-k7
Celkem

0,1053

0,1053

0,1053

0,0663

0,0663

0,0663

místní komunikace

komunikace na lesní půdě

Dk-k8
Celkem
místní komunikace

komunikace je jako celek vyhodnocena v tabulce pro k.ú. Vamberk

k9
Celkem
místní komunikace

Dk-k22
Celkem

0,2400

0,2400

0,2400

stávající komunikace, která není v evidenci KN,
vedená na lesní půdě

výroba, skladování, těžba nerostů
Vs4

výrobní služby, řemeslná výroba
Celkem

73856
0,4100

5

trv.tr.porost

0,4100

0,4100

0,4100

0,4100

0,4100

0,0473

0,0473

0,0473

0,0473

0,2975

0,2975

0,2975

0,2975

0,1500 ha vyjmuto ze ZPF - č.j. ŽP/1171/07-Sy

protierozní opatření, zatravnění, ÚSES
biokoridor

74300

2

orná půda

U2
Celkem

0,0473

0,0473

biokoridor

74300

2

orná půda

část plochy je v k.ú.Vamberk

U3
Celkem

0,2975
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výměra v ha

tab.12 - k.ú. Vamberk
celkový přehled výkazu výměr ploch

poznámka

z toho zemědělské půdy
celkem
celkem

v zast. území

mimo zast. území

bydlení

28,3503

16,6677

1,7845

14,8832

rekreace a sport

0,9797

0,9797

-

0,9797

občanské vybavení a veřejná prostranství

10,4470

9,1758

0,7312

8,4446

výroba, skladování a těžba nerostů

7,0425

6,7577

1,4306

5,3271

dopravní a technická infrastruktura

5,7308

4,3139

0,7094

3,6045

protierozní opatření, zatravnění, ÚSES

33,9876

32,9912

-

32,9912

výměra v ha

tab.13 - k.ú. Merklovice
celkový přehled výkazu výměr ploch

poznámka

z toho zemědělské půdy
celkem
celkem

v zast. území

mimo zast. území

2,1763

2,0330

-

2,0330

-

-

-

-

občanské vybavení a veřejná prostranství

0,5018

0,5018

-

0,5018

výroba, skladování a těžba nerostů

7,8800

-

-

-

dopravní a technická infrastruktura

-

-

-

-

protierozní opatření, zatravnění, ÚSES

-

-

-

-

bydlení
rekreace a sport
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výměra v ha

tab.15 - město Vamberk
celkový přehled výkazu výměr ploch

poznámka

z toho zemědělské půdy
celkem
celkem

v zast. území

mimo zast. území

bydlení

34,3761

22,5502

1,7845

20,7657

rekreace a sport

2,0772

2,0772

-

2,0772

občanské vybavení a veřejná prostranství

10,9488

9,6776

0,7312

8,9464

výroba, skladování a těžba nerostů

15,3325

7,1677

1,4306

5,7371

dopravní a technická infrastruktura

6,1424

4,3139

0,7094

3,6045

protierozní opatření, zatravnění, ÚSES

34,3324

33,3360

-

33,3360
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