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Pro správní území obce Orličky platí v současnosti územní plán obce Orličky, který byl 
schválen 24. 4. 2006 usnesením Zastupitelstva obce Orličky č. 33/06 a byl změněn změnou č. 
1 a č. 1A - účinnost 24. 10. 2011, změnou č. 2 - účinnost 23. 3. 2015.  
 
Pořízení územního plánu (ÚP) Orličky schválilo zastupitelstvo obce Orličky dne 18. 4. 2016 
usnesením č. 24/2016. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem byl na stejném 
zasedání ZO usnesením č. 26/2016 ustanoven starosta obce Michal Hock. 
 

Důvodem pořízení nového územního plánu bylo zákonné ustanovení vyplývající ze 
stavebního zákona, které určilo územně plánovací dokumentaci, schválenou před 1. 1. 2007 
upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat do 31. 12. 2020, jinak pozbývá 
platnosti.  

 



3 
 

Obsah 
 
 
 

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti 
veřejné infrastruktury; ................................................................................................................ 4 

1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch, .............................................................................................................. 7 

2. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejích změn, ................................................................................... 8 

3. požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 SZ ........................................................................ 9 

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit, ........................................................................................................ 10 

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, ........... 10 

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzavřením dohody o parcelaci, ................................................................................................. 11 

e) případný požadavek na zpracování variant řešení, .............................................................. 11 

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení, ........................................................ 11 

g) v případě hlavního města Prahy vymezení řešeného území, pokud bude územní plán vydán 
pro část území města, ............................................................................................................... 12 

h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území. ....................................................................................................................................... 12 

 
 
 



4 
 

 

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

Základní koncepcí rozvoje území obce je respektování sídelní struktury obce, kulturních a 
přírodních hodnot. Je upřednostňována dostavba proluk v zastavěném území a v případě 
návrhu nových lokalit mimo zastavěné území bude udržována kompatibilita celé obce bez 
výrazných změn a zásahů do volné krajiny. Dosavadní charakter obce a její úloha v sídlení 
struktuře zůstanou zachovány; s ohledem na to bude prověřena možnost dalšího rozvoje 
bydlení a podnikatelských aktivit včetně zemědělského hospodaření.  
 
 

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje  
Podle Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 vydané 
Usnesením Vlády ČR ze dne 15. dubna 2015 č. 276 (dále jen "PÚR ČR"), neleží řešené území 
v rozvojových oblastech, rozvojových osách, specifických oblastech, koridorech a plochách 
dopravy ani koridorech a plochách technické infrastruktury, z těchto důvodů nejsou na jejím 
území kladeny zvýšené požadavky na změny v území. 
 
Řešeného území se dotýkají následující priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, které budou v návrhu územního plánu zohledněny ve vztahu 
k potřebám obce a širším vztahům: 

• ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického a architektonického dědictví - nositelé těchto hodnot (vedle 
nemovitých kulturních památek) se v řešeném území nacházejí (drobné sakrální 
objekty, dominantní dálkové pohledy…) a v rámci ÚP je důležité zachovat, případně 
vytvořit podmínky pro jejich rozvoj; 

• zachovat ráz urbanistické struktury, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice - jejich ochranu provázat s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje;  

• při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohlednit požadavky na zvyšování 
kvality života obyvatel území i s jeho uživateli; 

• hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území a 
zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace; 

• omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti 
krajiny; 

• vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod; 

• vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem 
na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V 
zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků 
povodní; 

• vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí 
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• úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života 
v současnosti i budoucnosti 

• vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při 
zachování a rozvoji hodnot území 

 

Požadavky vyplývající ze ZÚR Pardubického kraje   
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (právní stav po aktualizaci č. 1 ze dne 7. 10. 
2014 (dále jen "ZÚR Pk"), stanovují následující úkoly, požadavky a zásady:  

• vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní-urbanistické a civilizační hodnoty - 
hodnoty na území obce viz níže; 

• vytvářet podmínky pro intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a 
rekreace 

• vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické 
celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném 
území 

• zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny (k vyhlídkovým bodům, k významným 
stavbám, pomníkům a křížkům v nezastavěném území) 

• prověření možnosti doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu 
krajiny a eliminujících erozní poškození 

• zpřesnit vymezení místních biocenter a biokoridorů a nadregionálního biokoridoru (K 
80) v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací 
tak, aby byly dodrženy nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich 
funkčnost 

• zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné 
míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou 
vymezovány na úkor ploch lesa 

• zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby 
technické a dopravní infrastruktury 

•  rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě 
vyhodnocení únosnosti krajiny 

 

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů  
ÚAP ORP Žamberk byly vydány v prosinci 2008 a k 31. 12. 2016 proběhla jejich 4. úplná 
aktualizace.  
 
Územní podmínky obce jsou nevyvážené – pro příznivé životní prostředí jsou hodnoceny jako 
příznivé; pro hospodářský rozvoj jako nepříznivé a pro soudržnost společenství obyvatel 
území jako příznivé. Jedním z cílů bude vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek 
a příležitostí, vyplývajících z Rozboru udržitelného rozvoje: kvalitní přírodní prostředí, 
rekreační atraktivita území, tradice zemědělské činnosti, dostupnost silniční dopravou. Dalším 
cílem bude řešit či zmírnit slabé stránky a hrozby: absence ČOV a kanalizace, nedostatečný 
vodovod, absence plynofikace, existence staré ekologické zátěže, hrozba lokálních záplav. 
 

• budou prověřeny a vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití - dle navržených 
změn ploch dle ÚP; bude prověřen rozsah navržených ploch k bytové zástavbě 
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• prověření možností zmírnění vlivu, případně odstranění staré ekologické zátěže 
• prověření opatření proti ohrožení lokálními záplavami a snížení tak jejich důsledků 
• zpřesnit vymezení regionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES 

a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy nejméně 
jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost  

• prověřit možnosti dobudování kanalizace a rozšíření vodovodu s ohledem na možné 
střety s nově vymezovanými plochami s rozdílným způsobem využití 

• respektovat a brát v potaz veškerou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu; 
• prověřit požadavek na vybudování sportovního hřiště 
• prověřit dostatečnou kapacitu občanského vybavení ve veřejném zájmu, popř. v širších 

územních vztazích návrh na dojížďku do blízkých významných hromadnou dopravou  
• prověřit prostupnost terénu k hodnotám v nezastavěném území - drobné historické 

stavby (pomníky, křížky, ...) - a k vyhlídkovým bodům 
• respektovat a zachovat doprovodnou zeleň v obci 
• respektovat plochy lesa 
• prověřit plochy s možnými investicemi do půdy (odvodňovací areály) 
• prověřit posílení turisticko-rekreační funkce 
• z hlediska širších územních vztahů je třeba zajistit koordinaci s navazujícím územím - 

sousedními katastrálními územími obcí: Jamné nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, 
Těchonín, Čenkovice, Červená Voda, Horní Boříkovice 

 
Hodnoty v území 
 
Kulturní, historické a urbanistické 

- válečné hroby 
- kostel sv. Jakuba, rozhledna na Suchém Vrchu 
- drobné nemovité památky (kaplička, kříž, obrázek, sloup, socha) 
- území s archeologickým nalezištěm 2. zóna 

 
Civilizační hodnoty 

- veřejná prostranství (hasičská zbrojnice, hospoda, kostel, náves, obchod, pošta, škola a 
školka) 

- turistické trasy 
 
Estetické hodnoty 

- významný vyhlídkový bod 
 
Přírodní hodnoty 

- významný krajinný prvek registrovaný (nivní louky s výskytem bledule jarní) 
- územní systém ekologické stability 
- Natura 2000 
- přírodní park 
- bonitovaná půdně ekologická jednotka (I. a II. třída ochrany) 
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1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prov ěření plošného a 
prostorového  uspo řádání zastav ěného území a na prov ěření možných zm ěn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch,  

 
Součástí řešení územního plánu Orličky bude návrh plošného a prostorového uspořádání 
území formou vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením základního 
prostorového uspořádání těchto ploch. Při řešení návrhu plošného a prostorového uspořádání 
je nutno zohlednit všechny limity využití území a podmínky vyplývající z PÚR a ZÚR. 
 

- v územním plánu Orličky bude dodržen základní princip urbanistické koncepce, 
tzn. celkového funkčního a prostorového uspořádání stávající i nové zástavby, 
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru s ohledem na přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty území 

- bude navržen způsob využití ploch v jednotlivých lokalitách a funkční využití 
řešeného území bude navrženo způsobem, který bude respektovat začlenění lokalit do 
struktury sídla 

- budou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího způsobu využití (hlavní využití), přípustné využití, nepřípustné využití, 
případně podmínečně přípustného využití, podle potřeby stanovit podmínky 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek pro výškovou hladinu zástavby 
s ohledem na okolní budovy a konfiguraci terénu a intenzitu využití pozemků 
v plochách (% zastavění) 

- nové zastavitelné plochy budou vymezovány v návaznosti na zastavěné území obce, 
popř. budou vyplňovat proluky mezi rozvolněnou zástavbou v obci, nové zastavitelné 
plochy budou stanoveny pouze v odůvodněných případech, stávající zastavitelné 
plochy budou prověřeny z hlediska jejich rozsahu 

- v územním plánu Orličky budou prověřeny a navrženy zejména: plochy bydlení, 
plochy výroby, plochy občanské vybavenosti, plochy rekreace, plochy smíšené obytná 
a plochy veřejné zeleně 

- při navrhování zastavitelných ploch a v zastavěném území budou zohledněny 
pozemky s platným územním rozhodnutím 

- při řešení územního plánu Orličky budou respektovány a chráněny hodnoty v území 
(viz výše) 

- nepřipustit rozšiřování a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci 
- ekonomický rozvoj obce územně podpořit umožněním podnikání v obytném území 

obce a návrhem ploch pro rozvoj drobné výroby a podnikání a to v takové míře, aby 
nedocházelo k nepříznivému ovlivňování obytné zástavby ani přírodních hodnot 
území 

- návrh prověří možnost zapracování požadavků občanů a obce podaných před zahájením 
pořizování  
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2. požadavky na koncepci ve řejné infrastruktury, zejména na prov ěření uspo řádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejích zm ěn  

 
Vzhledem k rozsahu navrhovaných rozvojových ploch v řešeném území budou odborným 
odhadem stanoveny bilance potřeb energií a médií, na základě kterých bude navržena 
koncepce řešení sítí veřejné infrastruktury, zejména s ohledem na podmínky pro příznivé 
životní prostředí a ekonomické řešení vzhledem ke kapacitám stávajících sítí technické 
infrastruktury a potřebám rozvoje v území. Součástí řešené veřejné infrastruktury bude i 
posouzení možnosti využití obnovitelných zdrojů energie. 
 

Požadavky na veřejnou infrastrukturu jsou detailně popsány v jednotlivých odstavcích. 
 

DOPRAVA 
- prověřit trasy vedoucí k autobusové zastávce Orličky; návaznost pěší, cyklisté, 

automobilové dopravy na dopravu autobusovou 
- prověřit řešitelnost komunikací, prověřit nutnost zařazení případných změn 

komunikační sítě do veřejně prospěšných staveb 
- prověřit a případně navrhnout trasy turistických stezek, cyklostezek a cyklotras 
- navrhnout podmínky pro realizaci komunikací pro chodce podél silničních průtahů a 

místních komunikací. 
- mimo zastavěné území připustit zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových 

komunikací, stezek a pěšin  
 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

- provést bilanci potřeby pitné vody s ohledem na vymezené zastavitelné plochy, posoudit 
kapacitu akumulace a tlakové poměry, navrhnout potřebná opatření 

- navrhnout koncepci technické infrastruktury v zastavěném území a zastavitelných 
plochách (zásobování energiemi, pitnou vodou, komunikační vedení, likvidace 
odpadních a dešťových vod) 

- bude prověřena možnost rozšíření stávajícího vodovodu - bude vymezena plocha pro 
nový vodovodní vrt 

-  bude prověřeno riziko radonové zátěže z podloží 
- bude prověřena možnost vybudování kanalizace s ČOV 
- bude prověřena možnost vybudování plynofikace  
- technická infrastruktura mimo zastavěné území a zastavitelné plochy bude prověřena a 

případně navržena jako veřejně prospěšná stavba 
- respektovat plán Rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje  

 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

- sběr a likvidaci pevného domovního odpadu řešit v souladu se stávající koncepcí, 
veškerý tuhý komunální odpad bude likvidován na řízené skládce mimo k.ú. Orličky  

 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

- prověřit stávající koncepci funkčních ploch občanského vybavení, prověřit kapacity 
stávajících objektů občanského vybavení i v souvislosti s novými zastavitelnými 
plochami. 
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
- vymezit plochy veřejných prostranství, členit podle potřeby na veřejná prostranství s 

převládajícím zpevněným povrchem (náves, místní komunikace sloužící jako veřejná 
prostranství, atp.) a na plochy veřejné zeleně  

 
 

3. požadavky na koncepci uspo řádání krajiny, zejména na prov ěření plošného a 
prostorového uspo řádání nezastav ěného území a na prov ěření možných zm ěn, 
včetně prov ěření, ve kterých plochách je vhodné vylou čit umís ťování staveb, 
zařízení a jiných opat ření pro ú čely uvedené v § 18 odst. 5 SZ 

 
- prověřit možnosti obnovení doprovodné zeleně při polních cestách, remízků a dalších 

prvků zeleně v zemědělské krajině, v řešeném území prověřit plochy pro opatření 
v krajině vedoucí ke zvýšení ekologické stability a zlepšení retenční schopnosti krajiny 

- v řešeném území je nutné prověřit plochy ohrožené erozí (jedno bodové sesuvné území 
viz ÚAP) a umožnit realizaci protierozních opatření na svažitých pozemcích a zároveň 
ochránit zastavěné území 

- podporovat opatření k posilování retenční schopnosti území 
- minimalizovat zásahy do lesních porostů a prověřit možnosti jejich rozšíření či 

rekultivace, zastavitelné plochy vymezit mimo pozemky určené k plnění funkce lesa, 
respektovat ochranné pásmo lesa  

- upřesnit vymezení prvků územního systému ekologické stability v území obce dle ZÚR, 
prověřit především navrhované úseky ÚSES a možné střety ÚSES s rozvojovými 
záměry v území, v návaznosti na nadregionální a regionální biocentra a biokoridory 
územního systému ekologické stability vyhodnotit a následně upřesnit a vymezit 
biocentra a biokoridory na lokální úrovni včetně prověření návazností na území 
sousedící s řešeným územím 

- vyřešit střet silnice I. třídy s navrhovanými prvky ÚSES (NRBK 80) 
- prověřit lokality, ve kterých bude zákaz měnit kultury (např. louky v údolní nivě) Viz 

ÚAP 
- v návrhu územního plánu respektovat stávající plochy veřejné a ochranné zeleně a 

navrhnout jejich rozšíření na vhodné plochy a navrhnout podmínky využití těchto ploch, 
navrhnout u vybraných ploch s rozdílným způsobem využití území minimální podíl 
zeleně - u ploch pro bydlení, občanské vybavenosti, výroby a skladování 

- navrhnout opatření, která umožní sanaci staré skládky v jižní části území (Viz ÚAP) 
- při navrhovaných úpravách zachovat prostupnost krajiny pro turistiku, cykloturistiku a 

zemědělskou účelovou dopravu 
- prověřit možnost vyloučení umisťování ploch fotovoltaických elektráren a větrných 

elektráren do volné krajiny. Směřovat zřizování fotovoltaických elektráren do ploch 
vymezených pro výrobu a podporovat instalaci fotovoltaických zařízení na stávající 
objekty 

- klást důraz na zachování prostupnosti krajiny a dochovaného krajinného rázu, jakož i 
oplocování rybníků a vodních toků k zajištění stupně jejich ekologické stability 

- podél vodního toku bude zachován průchodný pás 
- v řešeném území se nachází CHOPAV Žamberk - Králíky, jejich omezení je třeba 

respektovat 
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- navrhnout hospodaření s dešťovými vodami, navrhnout opatření pro zlepšení retence 
vody v krajině 

- pro nezemědělské účely budou přednostně využity nezastavěné a nedostatečně využité 
pozemky v zastavěném území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých 
budov a zařízení 

 

 

 

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

 
V návrhu ÚP Orličky v případě potřeby stanovit plochy a koridory územních rezerv se 
stanovením jejich využití, které bude nutné prověřit. 

 
 
 

c) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanací, 
pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

 
1. Zpřesnit požadavky na VPS ze ZÚR 

• U07 -  nadregionální biokoridor K 80 ÚSES 
2. Prověřit a vymezit veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo, pro které lze uplatnit předkupní právo, 
popřípadě obojí. 

3. Návrh ÚP prověří jako VPS navržené plochy dopravní infrastruktury a sítě veřejné 
technické infrastruktury v nezastavěném území, zejména  

• plochu pro výstavbu vodojemu 

• plochy pro rozšíření vodovodu 

• trasa středotlakého plynovodu z Orliček do Čenkovic 

• hlavní řad kanalizace a plocha pro ČOV 

• vybudování chodníku podél silnice v zastavěném území obce 

4. Prověřit a zpřesnit požadavek na provedení asanace staré ekologické zátěže Skládka 
Orličky, viz ÚAP. 
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d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním 
územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

 
1. Prověřit plochy, pro které bude požadováno vydání regulačního plánu nebo uzavření 
dohody o parcelaci. 

2. Prověřit plochy, kde bude požadováno zpracování územní studie. Pořizovatel 
doporučuje lokalitu „Nad kostelem“. 

 

e) Požadavek na zpracování variant 

 
Není nutné zpracování variant, protože záměry mají za cíl udržení stávající koncepce.   

 

f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu Orličky a na 
uspořádání obsahu jeho odůvodnění 

 
Návrh územního plánu bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu, zejména vyhl. č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů. 

Obsah návrhu územního plánu a jeho odůvodnění bude zpracován v souladu s přílohou. 7 
vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Územní plán bude zpracován v souladu s metodikou digitálního zpracování územních 
plánů obcí pro Pardubický kraj (MINIS) nad katastrální mapou měřítka 1:1000. 

 

1. Obsah  
 

I. ÚZEMNÍ PLÁN  

• I.A Textová část  

• I.B Grafická část 
   a) Výkres základního členění území     1:  5 000 
   b) Hlavní výkres        1:  5 000  
   c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1:  5 000  
             
             
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU   

• II.A Textová část  

• II.B Grafická část  
   a) Koordinační výkres       1:5 000 
   b) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1:5 000  
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 c) Výkres širších vztahů      1:100 000 
  

2. Výkresy v měřítku 1 : 5 000 zpracovat pro celé řešené území, vyjma výkresu I.Bc) 
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, který bude zpracován jen 
v rozsahu navržených VPS. Výkres č. II.B.c) Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 
100 000 zpracovat pro širší zájmové území.  

3. Textovou i grafickou část zpracovat digitálně. Textová část bude odevzdána ve 
formátu .doc i .pdf, grafická část ve formátu .pdf, rozlišení 600 dpi a také ve 
vektorovém formátu (*.dgn, *.dwg nebo *.shp).  

4. Návrh územního plánu Orličky bude pro účely společného jednání odevzdán ve dvou 
tiskových vyhotoveních a dvakrát  na DVD. 

5. Upravený návrh územního plánu Orličky bude pro účely veřejného projednání 
odevzdán ve dvou tiskových vyhotoveních a dvakrát  na DVD. 

6. Územní plán Orličky bude dodán ve třech tiskových vyhotoveních a třikrát  na DVD. 
 

g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území 

 

V řešeném území se vyskytuje ptačí oblast soustavy NATURA 2000, nicméně v řešeném 
území se nepředpokládá žádný návrh záměru, který by výrazně zhoršil dopady na životní 
prostředí. Předpokládá se tedy, že příslušný orgán ochrany přírody ve svém stanovisku 
podle § 45 i zákona o ochraně přírody vyloučí významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast. Předpokládá se také, že krajský úřad Pk ve svém stanovisku 
uvede, že návrh územního plánu nebude třeba posuzovat z hlediska vlivů na životní 
prostředí.  

 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

ORP  – obec s rozšířenou působností 
PÚR  – politika územního rozvoje 
ÚAP  – územně analytické podklady 
ÚP  – územní plán 
ÚPD  – územně plánovací dokumentace 
ÚS  – územní studie 
ÚSES  – územní systém ekologické stability 
VPS – veřejně prospěšná stavba 
VPO – veřejně prospěšné opatření 
ZÚR  – zásady územního rozvoje  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


