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Základní informace
Zadání je zpracováno souladu s § 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška).

Schválení pořízení územního plánu zastupitelstvem obce Všestary
O pořízení Územního plánu Všestary pro administrativní území obce Všestary rozhodlo
zastupitelstvo obce Všestary na svém zasedání dne 23.dubna 2009 usnesením č.122/2009.
Pořizovatel územního plánu
Magistrát města Hradec Králové jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu
§ 6 odst. 1 stavebního zákona úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s § 5
odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Výkonem
činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor hlavního architekta Magistrátu města
Hradec Králové. Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a § 6 odst. 6
písm. b) stavebního zákona pořizuje Magistrát města Hradec Králové na žádost obce
Všestary Územní plán Všestary.
Určený zastupitel
Pan Ing. Michal Derner byl určen usnesením zastupitelstva obce Všestary č.122/2009 ze dne
23.4.2009.
Katastrální území
K.ú. Všestary, k.ú. Rozběřice, k.ú. Lípa u Hradce Králové, k.ú. Chlum u Hradce Králové, k.ú.
Rosnice u Všestar, k.ú. Bříza u Všestar.
Důvody pro pořízení územního plánu
Obec Všestary má pro své území platný Územní plán obce Všestary (dále jen ÚPO
Všestary) schválený dne 20.5.2004 a jeho změnu č.1 (schválenou dne 26.1.2006), změnu
č.3 (vydanou dne 23.7.2009 s nabytím účinnosti dne 8.8.2009) a změny č.5 a č.6 (vydané
dne 25.2.2010 s nabytím účinnosti dne 17.3.2010. Vzhledem k tomu, že uvedená platná
územně plánovací dokumentace není již dostačující pro současné požadavky rozvoje obce a
v návaznosti na změnu legislativy v oblasti územního plánování a stavebního řádu po roce
2006, rozhodlo zastupitelstvo obce Všestary o pořízení nového územního plánu v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcími právními předpisy. Z rozhodnutí zastupitelstva následně
vyplynuly upřesňující požadavky :
- při návrhu vycházet z platné územně plánovací dokumentace obce Všestary, v případě
zastavitelných ploch prověřit aktuálnost jejich realizace v krátkém časovém horizontu
- v návrhu řešení zohlednit požadavky občanů (důraz na soulad s platnými právními předpisy)
- v návrhu řešení klást důraz na řešení dopravní infrastruktury, vč. dopravy v klidu
- v návrhu řešení klást důraz na řešení krajiny, zejm. protierozních a protizáplavových opatření.

Podklady pro zpracování zadání územního plánu
- Politika územního rozvoje České republiky 2008
- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, zadání + návrh pro společné jednání
- Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradeckého kraje
- ÚP VÚC Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
- Územně analytické podklady ORP Hradec Králové
- Strategický plán rozvoje Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
- doplňující průzkum území pořizovatele.
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Obsah zadání Územního plánu Všestary
A.
Požadavky vyplývající z PÚR, ÚPD vydané krajem a dalších širších územních vztahů
B.
Požadavky na řešení vyplývající z ÚAP
C.
Požadavky na rozvoj území obce
D.
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území
E.
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
F.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
G.
Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
H.
Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
I.
Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
J.
Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sídelní struktury a polohu města v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
K.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií
L.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodovaní
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
M.
Požadavky na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí a udržitelný
rozvoj území
N.
Požadavky na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
O.
Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na
uspořádání jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Příloha č.1 zadání územního plánu – Výkres limitů využití území (z podkladu ÚAP pro ÚP Všestary)
Příloha č.2 zadání územního plánu – Výkres záměrů, problémů a střetů v území
-

přílohy dokladovány samostatně na www.hradeckralove.org a www.vsestary-obec.cz

Použité zkratky
BPEJ
ČOV
DP
EVL
CHLÚ
KPZ
k.ú.
NKP
ORP
PP
PRVK
PUPFL
PÚR ČR
RURÚ
STL / VTL
ÚAP
ÚP
ÚPO
ÚPD / ÚPP
ÚP VÚC
ÚSES
VN
ZPF
ZÚR

bonitovaná půdně ekologická jednotka
čistírna odpadních vod
dobývací prostor
evropsky významná lokalita
chráněné ložiskové území
krajinná památková zóna
katastrální území
národní kulturní památka
obec s rozšířenou působností
přírodní památka
plán rozvoje vodovodu a kanalizací
pozemky určené k plnění funkcí lesa
politika územního rozvoje České republiky
rozbor udržitelného rozvoje území
středotlak / vysokotlak
územně analytické podklady ORP
územní plán
územní plán obce
územně plánovací dokumentace / územně plánovací podklad
územní plán velkého územního celku
územní systém ekologické stability
vysoké napětí
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje
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Zadání územního plánu Všestary
ZASTUPITELSTVO OBCE VŠESTARY SCHVALUJE :
A.

Požadavky vyplývající z PÚR ČR, ÚPD vydané krajem a dalších širších
územních vztahů

A.1.1 Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen „PÚR ČR“), schválené
usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. července 2009 vyplývají pro Územní plán Všestary
tyto požadavky:
- Zohlednit dotčení řešeného území polohou v rozvojové oblasti OB4 (Hradec Králové /
Pardubice - ORP Hradec Králové, čl.43 PÚR ČR) a dotčení rozvojovou osou republikového
významu OS4 (Praha-Hradec Králové/Pardubice-Trutnov-hranice ČR/Polsko, čl.55 PÚR ČR),
která je založena mimo jiné i na očekávaném vlivu
- dálnice D11 na úseku Praha-Hradec Králové, koridorem připravovaného pokračování
dálnice D11 do Jaroměře a připravovanou rychlostní silnicí R11 Jaroměř-Trutnovhranice ČR/Polsko.
- Respektovat vymezené koridory a plochy dopravní infrastruktury, které mají vliv na řešené
území a pro které je nutno zajistit územní ochranu, případně územní rezervu
D 11 / koridor dálnice úsek Hradec Králové – Smiřice – Jaroměř (mezinárodní trasa „E
67“ dle Evropské dohody o hlavních silnicích s mezinárodním provozem, dále jen AGR),
na který dále navazuje rozvojový záměr rychlostní silnice R11
- příprava dokončení základní sítě dálnic a zabezpečení převedení očekávané zátěže
intenzit dopravy na tuto kvalitativně vyšší úroveň dopravy (součást TEN -T).
R35b / koridor silnice úsek Úlibice - Hradec Králové (E 442), důvodem vymezení je
zkvalitnění silničního spojení Hradec Králové-Liberec (součást TEN -T).
A.1.2 Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
stanovených „Politikou územního rozvoje“ se v řešení územního plánu promítnou zejména
následující body:
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci
upřednostnit komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany
hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením
a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
- Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.
- Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově-sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
- Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence schopnost.
- Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně
využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování
veřejné zeleně, vč. minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní
důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
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- Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S
ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné,
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního
fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických
funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru
v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci
územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem
na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
- Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky např. pěší, cyklo, hipo…
- Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území,
požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně
nároků na veřejnou infrastrukturu.
- Úroveň technické infrastruktury, zej. dodávku vody a zpracování odpadních vod nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
- Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany
veřejného zdraví. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá
nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky
pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
- Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet tak podmínky
pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné
možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest.
- Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a
kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby
byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.
- Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení
přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní
krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
- Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
- Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování
území energiemi.
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A.2.1. Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR) Královéhradeckého kraje dosud nebyly vydány.
Pro území Královéhradeckého kraje byl usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje
dne 24.10.2006 schválen návrh zadání ÚPVÚC. Tento návrh zadání se v souladu se
stavebním zákonem považuje za schválené zadání ZUR Královéhradeckého kraje.
V současné době probíhá projednávání návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje.
A.2.2. Podkladem, ze kterého návrh ZÚR Královéhradeckého kraje vychází, je krajská
územně plánovací dokumentace ÚPVÚC Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
(schválen usnesením vlády ČR č. 151 ze dne 18.5.1988), včetně jeho dvou změn a doplňků.
Z uvedeného podkladu budou do návrhu řešení ÚP převzaty požadavky :
- respektovat koridor plánované rychlostní komunikace R35 v pokračování z Hradce
Králové směrem na Jičín (koridor pro trasu rychlostní silnice R35 v úseku Úlibice Hradec Králové je vymezen a stabilizován ve 2. změně a doplňku ÚP VÚC HPSRA a
je zahrnut i v projednávaném návrhu ZÚR KHK, stavba R35 je za řazena jako VPS).
A.3. Z hlediska širších územních vztahů, které nejsou obsahem schválené PÚR ani ÚPD
kraje, ale vycházejí z požadavků na nadregionální úrovni budou do návrhu řešení ÚP
převzaty požadavky :
- respektovat dopravní koridor plánovaného „rychlého železničního spojení z Liberce
do Hradce Králové a Pardubic“ (základní priorita železniční dopravy v Libereckém
kraji a Královéhradeckém kraji) vycházející z podkladů studie MODERNIZACE
ŽELEZNIČNÍHO SPOJENÍ EUROREGIONU NISA S PRAHOU A HRADCEM KRÁLOVÉ.

A.4. Z hlediska širších územních vztahů, které nejsou obsahem schválené PÚR ani ÚPD
kraje, ale vycházejí z integrované strategie Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 (obec
Všestary je součástí uvedeného mikroregionu), budou návrhem řešení ÚP zohledněny
priority rozvoje území stanovené v uvedeném dokumentu zejm. - rozvoj venkova, lidské
zdroje a kvalita života v obcích - ekonomický rozvoj - rozvoj cestovního ruchu - ochrana
životního prostředí
vize :
- obec venkovského regionu s rostoucím počtem obyvatel a rozvíjejícím se cestovním
ruchem, čerpajícím podněty z historické události obec s kvalitním životním
prostředím,
- obec s atraktivním prostředím pro drobnější podnikatelské aktivity malého a
středního podnikání v jinak zemědělské krajině s intenzivní zemědělskou výrobou na
jedné z nejkvalitnějších půd v ČR,
- obec s dostatkem ploch pro rozvoj vyhledávaná pro trvalé bydlení v družném
venkovském prostředí a s dostatečným vybavením všemi základními službami a
pestrou nabídkou sportovního, kulturního a společenského vyžití,
- obec využívající vzájemně prospěšných vazeb se svým okolím, včetně velkého
města Hradec Králové (nepominutelná vazba na pracovní příležitosti).
cíle :
- péče o památky a kulturní hodnotu území, péče o krajinu a její enviromentální
funkce, ochrana životního prostředí / priorita č.1 /
- rozvoj a posílení technické infrastruktury a vybavenosti / priorita č.2 /
- obnova a posílení vzdělávání, sportu, společenského života, sociálního zázemí a
soudržnosti / priorita č.3 /
- rozvoj zdravého podnikatelského prostředí s důrazem na zachování a posílení
významu tradiční zemědělské výroby, tvorby nových pracovních míst / priorita č.4 /
A.5. V rámci návaznosti širších vztahů koordinovat ÚP Všestary se stávající i rozpracovanou
ÚPD sousedních obcí (ÚP Dohalice, ÚPO Čistěves, ÚPO Dolní Přím, ÚP Máslojedy, ÚPO
Neděliště, ÚPO Stěžery, ÚP Střezetice, ÚPO Světí, ÚPM Hradec Králové) – zejména z
pohledu provázanosti dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a ÚSES.
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B.

Požadavky na řešení vyplývající z ÚAP

Z územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP“) obce s rozšířenou působností (dále jen
ORP) Hradec Králové, které byly zpracovány k 31.12.2008 pro řešení ÚP vyplývá následující
B.1. Respektovat limity využití území (viz grafická příloha):
▪ dopravní infrastruktura
silnice I/35, II/325, III/3253, III/3255, III/3256, III/3258, III/3259, III/32433, III/32434, III/32436,
III/32339, 03535, železnice ČD 041(zařazena do kategorie dráhy celostátní):
• ochranné pásmo silnice 1. třídy - 50 m od osy vozovky
• ochranné pásmo silnic 2. a 3. třídy - 15 m od osy vozovky
• ochranné pásmo železniční dráhy 60 m od osy krajní koleje, vlečky 30 m od osy
koleje, 30 m od hranice obvodu dráhy
▪ technická infrastruktura
• ochranné pásmo elektrorozvodny
• ochranné pásmo nadzemního vedení VN el. energie 35 kV a 110 kV
• ochranné pásmo el. stanice s transformací VN/NN
• ochranné pásmo dálkového telekomunikačního vedení
• ochranné pásmo radioreléových tras (radiové směrové spoje)
• ochranné pásmo elektronického komunikačního zařízení
• ochranné pásmo x bezpečnostní pásmo plynovodních řadů VTL, STL
• ochranné pásmo x bezpečnostní pásmo technologického objektu plynovodu RS
• ochranné pásmo vodovodních řadů
• ochranné pásmo kanalizačních řadů
/ územní zájmy Armády ČR
• ochranné pásmo radiolokačního prostředku Nepolisy
• ochranné pásmo radiolokačního prostředku Pardubice
• ochranné pásmo letecké stavby - VPP letiště Hradec Králové
• ochranné pásmo komunikačního vedení (rádiové směrové)
▪ vodní toky
• záplavové území vodního toku Melounka při průtoku Q100
• nezastavitelný pás v šířce 6 m od břehové čáry u drobného vodního toku
▪ ochrana památek
• ochrana nemovitých kulturních památek zapsaných v ÚSKP ČR :
kostel Nejsvětější Trojice č.26675/6-722 / Všestary
kostel Proměnění Páně č.19602/6-623 / Chlum u Hradce Králové
vojenský hřbitov pruský a soubor pomníků v okolí obce č.21830/6-622 / Chlum u Hradce Králové
mauzoleum - památník prusko-rakouské války r. 1866 -15534/6-640 / Lípa u Hradce Králové
památník - osarium a pomník prusko-rakouské války r. 1866 - 35662/6-641 / Lípa u Hradce Králové
pomník z války 1866 - 34803/6-689 / Rozběřice
pomník Žižkův stůl - 11974/6-5544 / Rosnice u Všestar
• krajinná památková zóna „Území bojiště u Hradce Králové“ - vyhláška ministerstva
kultury č.208/1996 ze dne 1.7.1996 o prohlášení území vybraných částí krajinných celků
za památkové zóny
• celé správní území obce Všestary je územím s archeologickými nálezy ve smyslu
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
▪ ochrana krajiny
• ÚSES – regionální biokoridor
• ochrana významných krajinných prvků - lesy, vodní toky a plochy
▪ PUPFL, ZPF
• ochranné pásmo lesa – pásmo 50 m od okraje pozemku lesa
• I. a II. třída ochrany půdy
• investice do půdy – meliorace
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• investice do půdy – závlahy (užitkový vodovod)
▪ ekologické zátěže
• kontaminované místo (Rosnice, Všestary)
B.2. Řešit nevyhovující dopravní infrastrukturu :
- respektovat koridor plánované dálnice D11 v pokračování z Hradce Králové směr Trutnov
- respektovat koridor plánované rychlostní komunikace R35 v trase z Hradce Králové směr Jičín.
B.3.

Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, tj.:

▪ vize
- obec s kvalitním životním prostředím
- obec s dostatkem ploch pro rozvoj vyhledávaná pro trvalé bydlení
- obec s dostatečným vybavením veřejnou infrastrukturou
▪ návrhem řešení zohlednit silné stránky územních podmínek a příležitosti :
- poloha sídla ve významné rozvojové oblasti - blízkost významného střediska osídlení
- dobré dopravní napojení při regionálním dopravním tahu Hradec Králové - Jičín a tím
příležitost pro rozvoj pracovních příležitostí / dobrá dopravní dostupnost
- kvalitní urbanistická koncepce osídlení
- zájem o stavební parcely pro výstavbu rodinných domů
- turisticky atraktivní místo s dobrými podmínkami pro turistiku a cykloturistiku –
příležitost pro rozvoj vybavenosti ve vazbě na turistický ruch
- dobrá občanská vybavenost a kulturně společenský život sídla (příležitost pro posílení
soudržnosti obyvatelstva)
- možnosti vyváženého rozvoje jednotlivých složek osídlení s předpokládaným
dostatečným rozsah pozemků pro rozvoj
- vysoké zastoupení kvalitních půd / území vhodné pro rozvoj zemědělství
▪ návrhem řešení vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb:
- nedostatečná technická vybavenost, nedostatečná občanská vybavenost ve venkovském
území místních částí, nedostatek příležitostí pro využití volného času
- prázdné objekty a objekty vhodné pro podnikání
- méně kvalitní přírodní zázemí sídla
- nedostatečné poznání limitů využití krajiny vedoucí k jejímu znehodnocování
nevhodnou stavbou či nešetrným hospodařením i dílčímu poškození krajiny (snížená
druhová rozmanitost, eroze, velká zorněnost půdy, malá výměra lesů…..)
- změny v zemědělství a jeho destabilizace (úbytek pracovních míst, omezení živočiš. výroby).
▪ problémy k řešení
- navrhnout dostatek ploch pro bydlení, veřejnou i komerční občanskou vybavenost
- navrhnou nové rozvojové plochy pro podnikání s ohledem na zachování kvality
životního prostředí v obci
- řešit revitalizační opatření v krajině, upřesnit řešení ploch ÚSES regionálního a
lokálního významu
- do řešení ÚP zapracovat aktuální trasu dálnice D11 a silnice R35.
Další požadavky vyplývající z ÚAP jsou uvedeny v následujících kapitolách zadání.

C.

Požadavky na rozvoj území obce

C. 1.1. V územním plánu budou vymezeny plochy pro rozvoj
– bydlení (plochy bydlení v rodinných domech) úměrně s ohledem na velikost a potřeby
sídla v takovém rozsahu, aby byly pokryty požadavky pro naplnění předpokládaného
přírůstku obyvatelstva
– smíšené funkce v území umožňující bydlení a občanské vybavení i podnikání při
vyloučení staveb snižujících kvalitu prostředí v této ploše (plochy smíšené obytné)
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– občanského vybavení a specifického občanského vybavení / na základě prověření
dostatečnosti návrhem zohlednit možnosti a potřeby obce (v případě specifického
občanského vybavení zohlednit zejm. „Areál bojiště 1866 na Chlumu“, centrum
experimentální archeologie s muzejní expozicí, pramen minerální vody Všestarky ….)
– výroby a skladování zejm. v návaznosti na stávající plochy výroby při zajištění jejich
dopravních napojení tak, aby nebylo nepříznivě ovlivněno zastavěné území sídla
– veřejných prostranství, veřejné zeleně / budou respektovány stávající plochy a
vymezeny nové plochy, zejména jako součást navrhovaných lokalit
– technické infrastruktury / na základě prověření dostatečnosti návrhem zohlednit
možnosti a potřeby obce
– dopravní a technické infrastruktury, jejíž potřeba vyplyne v návaznosti na nově
vymezené plochy, včetně dostatečných ploch pro parkování
– dopravy / dopravního koridoru trasy dálnice D11 a silnice R35
– dopravní sítě hlavních účelových komunikací zajišťujících zlepšení prostupnosti krajiny
– pro vodní a vodohospodářské využití
– pro zemědělské i lesní využití
– pro ochranu přírody, příp. pro ochranu smíšeného nezastavěného území.
C. 1.2. Návrhem územního plánu bude prověřena možnost umístění ploch pro rozvoj
– rekreace specifické se zohledněním potřeby vymezení ploch např. pro agroturistiku,
cykloturistiku, hipoturistiku v návaznosti na rozvoj turistiky v území
– občanské vybavenosti pro tzv. komerční využití většího rozsahu
– podnikatelských aktivit charakteru výroby a skladování o větším plošném rozsahu (tzn.
o výměře 30 ha a větším) v návaznosti na plánované dopravní koridory D11 a R35
– specifické výroby fotovoltaických elektráren.
C.2. Projektant prověří a vymezí zastavěné území s ohledem na využívání ploch a
v souladu s § 2 odst. 1 a § 58 stavebního zákona.

D.

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území

Území bude návrhem ÚP členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. S přihlédnutím k
účelu a podrobnosti budou vymezeny zejména plochy o rozloze větší než 2 000 m2. Plochy s
rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále
podrobněji členit dle § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. V případě vymezení plochy s rozdílným
způsobem využití, která není specifikována touto vyhláškou, je třeba její použití vysvětlit
v odůvodnění územního plánu.
Urbanistická koncepce
D.1. Návrh řešení ÚP bude respektovat stávající urbanistickou koncepci, zejm. bude
zohledněna stávající urbanistická struktura obce i venkovského území:
- návrhem řešení bude respektována zejm. struktura obce daná jejím historickým
vývojem, kdy bude respektováno a posíleno původní venkovské založení obce a jejích
místních částí, její dominanty, hladina zástavby a stávající charakter sídla,
- k rozvoji budou přednostně zhodnoceny nevyužívané objekty a plochy neexistující
zástavby, při zohlednění obnovy sídelní struktury ve staré půdorysné stopě,
- v provázanosti na urbanistickou kontinuální lokaci míst s původním rázem zástavby
preferovat zástavbu posilující identitu daného místa (např. stanovením regulativu…... ).
- návrhem budou preferovány jednotlivé rozvojové lokality menšího plošného rozsahu,
navazující na současně zastavěné území obce (kapacita navržených ploch pro obytnou
zástavbu nebude nadhodnocená a bude odpovídat možným budoucím potřebám
obce).
D.2. Zastavitelné plochy budou řešeny především v návaznosti na zastavěné území s cílem
sídlo vhodně zahušťovat a minimalizovat tím zábor krajiny / návrhem řešením neumožnit vznik
izolovaných částí zastavěného území (i během realizace zástavby uvnitř zastavitelných ploch).
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D.3. Při vymezování zastavitelných ploch bude v maximální míře respektována morfologie
terénu a historicky vytvořená urbanistická struktura sídla s cílem vytváření nové a soudobé
identity prostoru při respektování prostorových vazeb s původní zástavbou - zastavitelné plochy
vymezovat zejm. v lokalitách, kde lze vyloučit znehodnocení chráněných tříd zemědělské půdy.
D.4. ÚP stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní využití,
pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popř. podmíněně
přípustné využití). Dále ÚP stanoví základní podmínky prostorového uspořádání vycházející
z limitů a regulativů zástavby v území KPZ „Území bojiště u Hradce Králové“ (intenzity využití
pozemků v plochách, resp. míra zastavění parcel, výšková regulace zástavby, sklon a tvar
střech apod.) – prostorová regulace jednotlivých lokalit bude respektovat stávající
urbanistickou strukturu území a to i z důvodů dálkových pohledů, průhledů v obci a
zachování přiměřené a odpovídající střešní krajiny.
- cílem stanovení prostorových regulativů by mělo být, aby novostavby respektovaly
architektonický ráz stávající zástavby – její měřítko, proporce, situování v terénu a na
stavebním pozemku, popř. zapojení do stávající střešní krajiny a urbanistické vztahy v
území (půdorysná struktura zástavby, parcelace, původní krajinný ráz apod.).
D.5. Podle účelnosti budou vymezeny plochy a koridory územních rezerv s cílem prověřit
možnost budoucího využití pro stanovený účel. V případě potřeby, zejména ve vztahu k
budování dopravní a technické infrastruktury, bude stanoveno pořadí změn v území - etapizace.
D.6. Návrhem řešení ve venkovských částech preferovat bydlení venkovského typu
s ohledem na zachování původní urbanistické koncepce a venkovský charakter tohoto sídla
s přímou vazbou na přírodní a krajinné zázemí:
- preferovat výrazně nižší zastoupení ploch s rozdílným způsobem využití, kde prioritou
je integrace nerušivých podnikatelských aktivit do smíšených obytných ploch
venkovského charakteru / při umísťování staveb respektovat skutečnost, že jsou
situovány do hodnotného urbanistického celku a že je jimi dotvářeno venkovské
prostředí s řadou více či méně dochovaných venkovských usedlostí.
D.7. Návrh územního plánu bude respektovat krajinnou památkovou zónu „Území bojiště
u Hradce Králové“ při zohlednění nemovitých kulturní památek, vč. dalších památkových a
architektonicky hodnotných objektů, a jejich prostředí (zejm. urbanistickou kontinuální situaci
a lokaci) :
- návrh řešení bude jasně definovat možnosti využití přilehlých ploch a plochu regulovat
jasnými možnými limity využití a zástavby tak, aby nedošlo k narušení průhledů a
pohledů na dotčený objekt.
Koncepce uspořádání krajiny
D.8. Respektovat veškeré přírodní hodnoty území zejména limity, chráněná území přírody,
významné krajinné prvky - lesy, vodní toky a plochy, údolní nivu.
D.9. Posilovat polyfunkční využití krajiny: rozvíjet krajinné formace, podporovat
rozmanitost krajinných ploch a prostorovou diverzitu, zvyšovat prostupnost krajiny. V návrhu
řešení respektovat kulturní krajinu a v daném smyslu zohlednit a chránit její dochované části,
zejm. historické cesty, stromořadí, aleje, v minulosti komponované průhledy, významné
pohledové osy, přírodní dominanty, drobné stavby v krajině.
D.10. Vytvořit podmínky pro zvyšování podílu rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů
v krajině – navrhnout revitalizační opatření v krajině / v daném smyslu řešit zejm. podporu
ekologické stability v území ohroženém erozí a to západně od zástavby místní části Chlum
(vč. znehodnoceného prostoru bývalého písníku v k.ú. Lípa), severně od zástavby místní
části Rozběřice, severozápadně od zástavby místní části Všestary a jihozápadně od
zástavby místní části Bříza (s předpokladem zatravnění, zalesnění, realizací remízků….).
D.11. Prověřit síť účelových komunikací a navrhnout jejich doplnění zejména s ohledem na
potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky, pěší turistiky příp. hipoturistiky.
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D.12. Upřesnit regionální územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“) vyplývající
z „Plánu R-NR ÚSES Královéhradeckého kraje“ v provázanosti na sousední území obce
Dohalice a zpřesnit lokalizaci řešení místního ÚSES, vycházejícího z platné ÚPD obce bude navržen v provázanosti se všemi ostatními funkcemi v území v sídle i v krajině a v koordinaci
vzájemné návaznosti prvků ÚSES na hranicích řešeného území.
D.13. V záplavovém území a v území rozlivu vodního toku Melounka, i jeho nivy navrhovat
zastavitelné plochy pouze zcela výjimečně v odůvodněných případech.
D.14. Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod
- zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb či opatření
určených k řízeným rozlivům povodní,
- vymezit protierozní úpravy v zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině
severně od zástavby místní části Rozběřice a severně – severozápadně od zástavby
místní části Všestary (Vrchy) / zvážit zatravnění, zalesnění
D.15. V ÚP vyhodnotit a posoudit vhodnost vymezení ploch pro větrné a fotovoltaické elektrárny
– z tohoto pohledu zohlednit vliv nejenom na krajinný ráz, ale i další kriteria z pohledu
možného narušení kulturních, architektonických, urbanistických a archeologických hodnot.

E.

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

E.1. Umožnit rozvoj veškeré místně dostupné technické infrastruktury i uvnitř
zastavitelných ploch, které nebudou graficky podrobněji řešeny, pokud nebude tímto řešením
potřeba vyjádřit určitý urbanistický záměr nebo vymezit veřejně prospěšnou stavbu :
- pro nové zastavitelné plochy, které budou vyžadovat vybudování dopravní nebo technické
infrastruktury, budou vyznačeny body napojení dopravní a technické infrastruktury,
- pro možnost posouzení kapacity technické infrastruktury bude u zastavitelných ploch
uvažováno s velikostí pozemku 1000 m2 na 1 rodinný dům (3,6 osoby / 1RD).
Dopravní infrastruktura
E.2. ÚP prověří stávající koncepci dopravy stanovenou platnou územně plánovací dokumentací :
- návrhem respektovat stávající trasu stávající silnice I/35, včetně OP
- návrhem řešení vymezit a územně chránit koridor pro trasu dálnice D11 minimálně
v šíří vyhlášeného OP (do koridoru dálnice D11 zahrnout všechny související stavby),
v této souvislosti respektovat trasu dálnice D11 dle platných ÚPP, ÚPD, PD
/ pro stavbu dálnice D11-1106-1 je vydáno platné územní rozhodnutí (11/2002),
kterým je vyhlášeno OP dálnice
/ uvedenou stavbu vymezit jako návrhovou plochu silniční dopravy – dálnice, trasa
dálnice D11, vč. souvisejících staveb např. mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Plotiště
je na základě pravomocného územního rozhodnutí umístěnou stavbou s OP
v souladu s § 30 zákona č. 13/1997 Sb. (stavba D11, vč. OP je tímto zadáním
vymezená jako navržený limit)
- návrhem řešení vymezit a územně chránit koridor pro trasu rychlostní komunikace
R35 (do koridoru rychlostní komunikace zahrnout všechny související stavby), v této
souvislosti respektovat trasu rychlostní komunikace R35 dle platných ÚPP, ÚPD, PD /
jako návrhovou plochu silniční dopravy,
/ pro trasu R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové byla zpracovaná vyhledávací studie
„R35 Úlibice - Hradec Králové" (Transconsult, s.r.o., 11/2003), na základě které byl
vymezen koridor (záměr posouzen v procesu EIA, na základě kterého bylo vydáno
platné kladné stanovisko MŽP) - r. 2009 byla pro trasu R35 zpracována
aktualizovaná studie „R35 Úlibice - Plotiště (Hradec Králové)", Valbek s.r.o , která
bude sloužit jako podklad pro zpracování DÚR (v současné době zahájeny projektové
práce, upozorňujeme, že v průběhu zpracování DÚR může dojít k určitým úpravám
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technického řešení trasy R35 v rámci vymezeného koridoru - projektovou a investiční
přípravu R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové zajišt'uje ŘSD ČR Správa Liberec projektový tým R35 sever)
- uvedené stavby D11, R35, vč. souvisejících staveb, zařadit jako veřejně prospěšné
stavby,
- nové rozvojové plochy vymezovat do koridorů dálnice D11, R35 pouze
v odůvodněných případech,
/ nové zastavitelné rozvojové plochy vymezovat do vyhlášeného OP dálnice D11 a do
koridoru dálnice R35 pouze podmíněně za souhlasu ŘSD ČR
/ vymezení nezastavitelných ploch (např. suchý poldr, zeleň), které zasahují do OP
silnice I/35 i do koridoru R35, je nutné koordinovat se zpracovávanou DÚR pro trasu
R35 a vzhledem k zásahu do OP I/35 postupovat v souladu s § 33 zákona č. 13/1997
Sb., v platném znění
- vzhledem k intenzitě dopravy nevymezovat v blízkosti rychlostní komunikace R35,
nebo jejího OP, a v blízkosti koridoru dálnice D11 (tj. v území zasaženém nadlimitním
hlukem z dopravy) rozvojové plochy, které umožňují umístění objektů a zařízení
podléhajících ochraně před nadlimitním hlukem z provozu silniční dopravy,
- řešit dopravní závady na silnicích, prověřit potřebu parkovacích ploch.
E.3. Nově navržené zastavitelné plochy dopravně přednostně navazovat především na
stávající a prodloužené místní komunikace a silnice nižší třídy
- dopravní napojení nových rozvojových či přestavbových ploch řešit bez přímých
připojení na stávající silnici I/35, resp. plánovanou dálnici D11 a křižovatkových větví
MÚK Plotiště,
- pokud by v návrhu ÚP Všestary bylo navrhováno využití stávajících sjezd ů na silnici
I/35 pro jiné než dosavadní účely, je nutné splnění podmínek ČSN 73 6101, 73 6102,
73 6110 a souhlas majetkového správce silnice I/35 ŘSD ČR - Správy Hradec
Králové a ŘSD ČR oddělení technické podpory.
E.4.1 Vytvořit územní podmínky pro realizaci účelových cest, cyklostezek za účelem
zvyšování rekreační i biologické prostupnosti krajiny v návaznosti na okolní obce.
E.4.2 Vytvořit územní podmínky pro realizaci dopravního propojení cyklistickou dopravou
(cyklostezka) místní části Všestary s městem Hradec Králové.
E.5.1. Návrhem řešení bude zohledněna výhledově plánovaná modernizace železniční tratě ČD
041 Hradec Králové – Jičín - Turnov v rámci jižní varianty Spojení Euroregionu Nisa
Z Hradcem Králové, která může mít i územní dopady, a to v rámci tělesa dráhy nebo v jejím
ochrannérn pásmu (věcná náplň modernizace není dosud pevně stanovena, ani nelze
upřesnit termín realizace) dle „Studie proveditelnosti železničního spojení Euroregionu Nisa
s Hradcem Králové, zpracovanou v roce 2005 fi Arteca (s předpokladem územních dopadů
v rámci současného ochranného pásma dráhy i mimo něj)
E.5.2. Návrh řešení bude respektovat železniční trať ČD 041 Hradec Králové – Jičín - Turnov
(jakékoliv možné zásahy do zájmů dráhy, mimo jiné i ochranného pásma dráhy, nutno projednat
s Drážním úřadem a SŽDC, s.o. - Správou železniční dopravní cesty, s.o. Hradec Králové) :
- vzhledem k intenzitě dopravy nevymezovat v blízkosti dráhy tratě č. 041 (tj. v území
zasaženém nadlimitním hlukem z dopravy) rozvojové plochy, které umožňují umístění
objektů a zařízení podléhajících ochraně před nadlimitním hlukem z provozu
železniční dopravy (zejm. objekty k trvalému bydlení),
/ SŽDC s.o. nebude hradit případná protihluková opatření, na případné stížnosti
plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel
- návrhem řešení respektovat bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost
všech drážních zařízení (bez vlivu na ztížení údržby a příp.rekonstrukci drážních
staveb a zařízení, bez omezení rozhledových poměrů, průjezdného profilu …..),
/ upozornění, že musí být respektován bezpečný provoz železniční dopravy a rozsah
drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu na sousedícím drážním
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tělese a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení,
nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný schůdný a manipulační prostor,
průjezdný profil – dle vyhl.č.177/1995 Sb
- v návrhu protipovodňových opatření a jiných úprav vodního režimu vyloučit případný
vliv na stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost drážních
zařízení i bezpečnost železničního provozu
- pokud budou stavby v řešeném území kolidovat s obvodem a s ochranným pásmem
dráhy, je třeba respektovat ochranné pásmo dráhy dle § 4, 4a, 8, 9 a následujících
postupovat ve smyslu ustanovení zákona č . 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění
/ zásahy do zájmů dráhy projednat s Drážním úřadem, SŽDC s.o. - Stavební správou
Praha, Sokolovská 9, PSČ 190 00 a SŽDC s.o. - Správou dopravní cesty Hradec
Králové, U Fotochemy 259, PS Č 500 Ol Hradec Králové a případně s dalšími
příslušnými orgány železniční infrastruktury, které stanoví případné podmínky
stavební činnosti v obvodu a v ochranném pásmu dráhy.
Technická infrastruktura - zásobování vodou
E.6. Respektovat stávající koncepci zásobování sídla vodou v rámci Vodárenské soustavy
Východní Čechy (dále jen VSVČ), návrhem vyhodnotit spotřebu vody a tlakové poměry s
ohledem na návrh zastavitelných ploch.
Technická infrastruktura - kanalizace
E.7. Systém odkanalizování, tj. koncepce odvádění a čištění odpadních vod, řešit
v souladu s PRVK KK - návrhem prověřit podmínky pro realizaci nové oddílné splaškové
kanalizace a ČOV dle platné ÚPD obce Všestary, tzn. odkanalizování obce Všestary
s likvidací odpadních vod na území obce řešením centrální ČOV na k.ú. Všestary
s návazností dalšího napojení místních částí:
- navržené odkanalizování na společnou ČOV umístěné ve Všestarech jako centrální
ČOV pro Všestary a místní části Rozběřice, Rosnice s návazností dalšího napojení
přečerpáním odpadních vod místních částí Chlum, Lípa, Bříza.
E.8.
Dešťové vody je třeba pro zachování odtokových poměrů v maximální možné míře
zdržovat na pozemku a uvádět do vsaku.
Technická infrastruktura - plynovod
E.9. V zastavěném území a uvnitř zastavitelných ploch umožnit rozvoj STL plynovodu –
(napojení nových lokalit řešit při zachování stávající koncepce zásobování plynem) u všech
nových plynárenských zařízení nutno stanovit ochranná pásma vycházející ze zvláštních
právních předpisů.
Technická infrastruktura - elektrorozvody
E.10. Dle potřeb rozvoje obce vyhodnotit zásobování el. energií s ohledem na návrh
zastavitelných ploch a navrhnout plochy pro umístění nových trafostanic v případě jejich
potřeb (provedení nových rozvodů NN napětí v intravilánu řešeného území řešit kabelovým
rozvodem) - u nových elektroenergetických zařízení stanovit ochranná pásma vycházející ze
zvláštních právních předpisů.
Technická infrastruktura - veřejná komunikační síť
E.11. Respektovat základní telekomunikační síť.
Technická infrastruktura – odpadové hospodářství
E.12. V návrhu řešení zohlednit stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem
komunálního odpadu, separovaným sběrem a sběrnými dvory. Nebudou navrhovány plochy
pro nové skládky komunálního odpadu.
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Občanské vybavení
E.13.1. Koncepce občanského vybavení (veřejné infrastruktury) se nemění – v návrhu řešení
budou respektovány stávající plochy občanského vybavení a prověřena potřeba jejich
rozšíření při zohlednění platné ÚPD obce Všestary.
E.13.2. Prověřit možnost umístění lokality pro občanskou vybavenost komerčního využití
většího rozsahu v návaznosti na navrhované dopravní koridory D11 a R35.
Veřejná prostranství
E.14 Respektovat stávající veřejná prostranství a navrhnout úpravu veřejných prostranství
s ohledem na nedostatečnost ploch pro sport, dětského hřiště a setkávání obyvatel :
- jako nezastavitelná veřejná prostranství vymezit stávající prostory, které plní tyto funkce,
- prověřit nové umístění požadovaných ploch veřejných prostranství, zejm. v souvislosti
se zastavitelnými plochami tak, aby členila uliční koridory a umožňovala výsadbu
sídelní zeleně, výstavbu dětských hřišť, umísťování mobiliáře apod.,
- prověřit nové umístění požadovaných ploch veřejných prostranství se specifikací
„veřejné prostranství s převahou zeleně“ – park (lesopark)
- návrhem řešení jasně definovat veřejné prostranství v jádrovém území místní části
Lípa (provázanost na zastávku hromadné dopravy).
E.15 Návrhem řešení jasně definovat ve všech navržených rozvojových lokalitách zástavby
potřeby veřejných prostranství (např. % vyjádření……..)

F.

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

F.1. Kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na základě
nich, viz. kapitola B.1, nutno respektovat
F.1.1. - přírodní hodnoty území :
- vodní plochy, vodní toky, niva vodního toku, význačné solitérní stromy, skupiny stromů,
stromořadí a ostatní prvky krajinné zeleně
- systém ÚSES
- charakter přírodních horizontů
F.1.2. - kulturní hodnoty území :
- další památkově hodnotné objekty v řešeném území, v dotčené KPZ
- urbanistické hodnoty území:
- zejm. prostor u kostela Nejsvětější trojice ve Všestarech zahrnující jak areál
kostela, tak objekt fary s doprovodnou zelení – tj. historicky dané území, jeho
dominanty a historické průhledy ale i celkový původní ráz zástavby (dochovaný
charakter místa)
- zejm. prostor u kostela Proměnění Páně na Chlumu zahrnující areál kostela
se hřbitovem a s doprovodnou zelení – tj. historicky dané území, jeho dominanty a
historické průhledy ale i celkový původní ráz zástavby (dochovaný charakter místa)
- místo významné události dokladující historický význam území :
- v umocnění prostředí daného kontinuální situací a lokací vlastní bitvy v
místní části Chlum (Baterie mrtvých, Mauzoleum, Pruský hřbitov, Ossarium, Úvoz
mrtvých, dělostřelecké okopy……..)
- v umocnění památníků (kříže, pomníky) z Pruskorakouské války v roce 1866,
které je třeba respektovat nejen jako architektonicky historické objekty sledované
„Komitétem 1866“ (číslování dle seznamu Komitétu) :
místní část Lípa
č.23 mauzoleum s kaplí věnované památce padlých rakouských a saských bojovníků
č.33 pomník věnovaný rakouskému ppor. Florianu von Ivichichovi
č.173 pyramida - pomník 2 pruským vojákům
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č.193 pomník pruských npor.od 2.gardového granátnického pluku Ferdinanda von Notze a
Gustava svobodného pána von Rechenberga I.
č.293 pomník rakouského setníka Antona Sautera
č.384 kříž - hrob 20 rakouských a pruských vojáků
č.405 kříž - hrob 7 padlých vojáků
č.407 pyramida – pomník rakouské hrdinné baterie č.7/XII
č.429 kříž – pomník věnovaný 140 rakouským a pruským vojákům
č.430 pyramida – hrob 17 rakouských a pruských vojáků

místní část Chlum
č.22 Fürstenberský kříž - pomník na památku padlých rakouské armády
č.24 socha truchlícího génia v kostele Proměnění Páně na památku padlých rakouských a
saských vojáků
č.25 kříž - náhrobek rakouského mjr. Ferdinanda hrabě Grünne
č.26 náhrobek rakouského gmjr. Ferdinanda Poschachera von Poschach
č.28 kříž - pomník věnovaný rakouskému setníku Oscaru Beckersovi hraběti zu Westerstettenovi
č.29 pomník věnovaný rakouskému setníku Oskaru Stelznerovi
č.30 pyramida - pomník věnovaný rakouskému setníku Ferdinandu Seeligerovi
č.31 pomník rakouského 46. pěšího pluku
č.32 pyramida - pomník věnovaný rakouskému ppr. Jaroslavu Jičínskému
č.43 pomník rakouského 6. dělostřeleckého pluku
č.194 tumba - pomník věnovaný pruskému poručíku Hansi von Papemu
č.195 hrob pruského npor. Oskara Vogeleye
č.196 hrob pruského por. Hanse Gustava svobodného pána von Maltzahna
č.197 hrob pruského gpor. Johana Wilhelma svobodného pána Hillera von Gartringena
č.198 tumba - pomník věnovaný pruskému ppl. Heinrichu Gottfrieda Ernsta von Helldorfa
č.199 pomník pruské 1.gardové pěší divize
č.200 kříž - pomník věnovaný všem rakouským a pruským vojákům padlým v obvodu obce Chlum
č.201 kříž - hrob pruského por. Richarda Gusovia
č.202 hrob pruského mjr. Heinricha Richarda von Reusse
č.203 kříž - pomník dvou pruských důstojníků
č.212 pyramida - pomník věnovaný 30 pruským vojákům a jednomu rakouskému důstojníkovi
č.250 pyramida - pomník věnovaný 3 rakouským a 1 pruskému vojáku
č.251 pyramida - pomník všeobecného věnování
č.267 pyramida - pomník věnovaný rakouskému setníku Franzi Langerovi
č.271 pyramida - pomník všeobecného věnování
č.275 pomník rakouské jízdní dělostřelecké baterie č.7/VIII (tzv. „Mrtvé baterie“)
č.296 obelisk - pomník rakouského I. armádního sboru
č.346 ossarium
č.381 A, B, dvě plastiky lvů
č.416 pomník věnovaný prvnímu protektorovi Ústředního spolku pro udržování vojenských
pomníků Viléma prince ze Schaumburg-Lippe
č.452 kříž – hrob příslušníků „Baterie mrtvých“, tj. rakouské jízdní baterie č.7/VIII
č.458 pamětní deska npor. Antona Setwina v kostele Proměnění Páně, vnitřní strana předsíně

místní část Hejcmanka
č.16 pomník rakouského 38. pěšího pluku
č.17 pomník rakouského setníka Wenzela Palletze
č.18 kříž - pomník věnovaný rakouskému plukovníku Franzi Bergouovi
č.289 pomník rakouského mjr. Rudolfa rytíře Otty von Ottenfelda
č.302 kříž - společný hrob rakouských a pruských vojáků
č.314 kříž - hrob padlých vojáků
č.315 kříž - hrob padlých vojáků

místní část Rozběřice
č.125 pyramida - hrob 60 rakouských a 40 pruských vojáků
č.126 pyramida - pomník věnovaný pruskému důstojníkovi
č.127 pyramida - hrob 30 pruských vojáků
č.208 pomník věnovaný rakouskému plk. Franze Bergouva
č.343 pomník rakouského 4 pěšího pluku
č.459 pomník por. Antona prince von Hohenzollerna
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místní část Všestary
č.14 tumba - pomník rakouského nadporučíka Josefa Wokala
č.15 pomník věnovaný rakouskému ppor. Ignazi Heydenovi
č.128 kříž - hrob 8 pruských vojáků
č.129 kříž - hrob pruského vojína
č.238 pyramida - pomník věnovaný všem vojákům padlým v obvodu obce
č.290 pomník rakouského nápředníka Franze Köglera II.
č.392 pyramida - pomník rakouským a pruským vojákům
č.428 oltář v kostele Nejsvětější Trojice věnovaný památce mjr. Stanislause rytíře von
Strzeleckiho a dalších 13 rakouských důstojníků

místní část Rosnice
č.258 náhrobek saského por. Ernsta Adolpha Lohseho
č.259 pyramida - pomník věnovaný pruskému vojínovi
č.260 pyramida - všeobecný pomník
č.261 pyramida - pomník věnovaný 350 pruským vojákům padlým v obci Rosnice, hromadný hrob
č.324 kříž - společný hrob rakouských a saských dělostřelců
č.389 kříž - hrob padlých vojáků
č.390 kříž - hrob padlých rakouských a saských dělostřelců
č.399 kříž - hrob 10 rakouských a pruských vojáků

místní část Rosnice – Žižkův stůl, Bor
č.321 kříž - společný hrob rakouských a saských vojáků
č.322 kříž - společný hrob rakouských a saských vojáků
č.228 pyramida - pomník věnovaný 1 saskému vojákovi

místní část Bříza
č.273 pomník pruského praporečníka Ernsta Kachnera, 4 pruských a 5 rakouských vojáků
č.274 pomník pruského vojína
č.398 kříž - hrob 50 rakouských a pruských vojáků
č.419 pomník pruské pěší brigády č.21
č.424 pomník všeobecného věnování rakouským vojákům padlým v obci Bříza

- kulturně historické hodnoty řešeného území, neboť jde o „území s archeologickými
nálezy“, které jako takové splňuje všechny podmínky pro to, aby mohlo být považováno za
archeologické dědictví ve smyslu mezinárodních úmluv a je rovněž chráněno zák.č.20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, neboť tento fakt do značné míry limituje
využití daného území.
F.2. Návrhem řešení budou identifikovány a respektovány památkově hodnotné či
architektonicky cenné stávající objekty (nebo jejich soubory), které dotvářejí historickou
strukturu sídla (vč. jejich urbanistické situace), a při návrhu změn ve využití území bude
zohledněna existence drobných sakrálních staveb (kříže, boží muka).
F.3. Návrhem řešení bude zohledněn původní ráz zástavby s cílem respektovat stávající
urbanistickou strukturu danou historickým vývojem a vytvořit podmínky pro posilování její identity.
F.4. Návrhem ÚP bude prověřena potřeba vymezení architektonicky nebo urbanisticky
významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové
dokumentace jen autorizovaný architekt (zejm. nemovité kulturní památky, objekty architektonicky
hodnotné….). Pokud to bude z hlediska veřejných zájmů potřebné, budou vymezeny stavby
nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst.1 stavebního zákona.
F.5. Návrhem řešení budou vytvořeny podmínky pro zachování a ochranu přírodních a
krajinných hodnot, které se v řešeném území nacházejí. Bude zachováno harmonické
měřítko krajiny. Plochy systému ekologické stability budou návrhem řešení vymezeny jako
přírodní plochy se specifickými podmínkami využití, které budou zaručovat jejich ochranu
před nežádoucími zásahy.
F.6. Návrhem nebude umožněno umisťování budov ve volné krajině, vyjma staveb veřejné
infrastruktury (zejm. dopravní a technické).
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F.7. Návrhem řešení bude zohledněna problematika obnovy pramenu minerální vody
„Všestarky“ a jejího následného využití.

G.

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

G.1. Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám na nich
vyvlastnit i pro které lze uplatnit předkupní právo budou označeny stavby dopravní, mimo jiné
trasa navrhované dálnice D11 a komunikace R 35 ( vč.nových napojení na stávající silniční síť).
G.2. Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám na nich
vyvlastnit budou vymezeny stavby technické infrastruktury.
G.3. Jako veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám na nich
vyvlastnit bude označeno založení územního systému ekologické stability a opatření ke
zvyšování retenční schopnosti krajiny, protierozní opatření.
G.4. Asanační zásahy se nepředpokládají – podle výsledku projednání návrhu zadání ÚP
Všestary budou následně upřesněny.
G.5. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu se v řešeném území
nepředpokládají - nebudou navrhovány.
G.6. Výčet konkrétních pozemků pro VPS a VPO pro vyvlastnění a pro předkupní právo
provede projektant podle mapy pozemkového katastru ve fázi návrhu ÚP před společným
jednáním. Tento soupis parcel bude projektantem před vydáním ÚP aktualizován dle v té
době platných údajů katastru nemovitostí.

H. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky
na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a
jinými rizikovými přírodními jevy)
Ochrana veřejného zdraví.
H.1.1. Z hlediska možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo nebude návrhem řešení
v chráněném venkovním prostoru staveb obytné zástavby docházet k překročení
hygienických limitů hluků z dopravy ani stacionárních zdrojů hluku v denní ani noční době
- zastavitelné plochy pro bydlení budou návrhem řešeny mimo území, u nichž bude
předpoklad zasažení nadlimitními hladinami hluku, případně v těchto územích bude
stanoveno podmínečně přípustné využití ploch, které bude zaručovat dosažení
přijatelných hladin hluku v chráněných venkovních prostorech
- obytné objekty navržené v blízkosti hlavních dopravních komunikací a železniční
dráhy musí být umístěny tak,aby nebyly v chráněném venkovním prostoru staveb
překročeny hygienické limity hluku v denní ani v noční době – tato podmínka uvedená
směřuje ke splnění § 30 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů a § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- uvedený požadavek zohlednit zejm. v případě návrhu nové obytné zástavby
v blízkosti drážního tělesa a dálnice či silnice I.tř., resp. rychlostní komunikace R35,
kde by byla podmínkou umístění případná požadovaná opatření ke snížení negativních
vlivů dopravy.
H.1.2. V odůvodněných případech návrhem řešit odclonění hlukové zátěže z plánované
dálnice D11 a rychlostní komunikace R35 (v celé její trase) izolační zelení od návazného
venkovského osídlení - v dané souvislosti vymezit zalesnění, příp. s funkcí izolační zeleně
pro odhlučnění přilehlé zástavby.
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Ochrana obyvatelstva
H.2. Z hlediska ochrany obyvatelstva respektovat požadavky vyhlášky k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva a požadavky dle platné vyhlášky o civilní ochraně.
Obrana a bezpečnost státu
- nepožaduje se (AČR nemá v území své zájmy).
Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
H.3. Navržené změny nesmí zhoršovat odtokové poměry v území ani snižovat retenční
schopnosti krajiny a musí respektovat záplavové území vodního toku Melounka.
H.4.1. Vytvořit podmínky pro provedení revitalizace vodních toků.
H.4.2. Vytvořit podmínky pro realizaci opatření zvyšující retenční schopnost krajiny - .
Ochrana zpf, pupfl
H.5. Při návrhu zastavitelných ploch (resp. jejich plošných výměr) zabezpečující nutný
rozvoj obce maximálně zohledňovat ochranu zemědělské půdy (v souladu s ustanoveními §
4 a § 5 zákona ZPF) a pro nezemědělské účely přednostně využívat nezemědělskou půdu,
zejm. nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území, nezastavěné
plochy stavebních pozemků mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením
přežilých budov a zařízení :
/ v případě nezbytného odnětí zemědělského půdního fondu (dále jen zpf) je nutné co
nejméně narušovat organizaci a obhospodařování zemědělského půdního fondu a pro
záměry odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu.
/ v případě záboru zemědělské půdy nejvyšší kvality je nutno provést vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to
zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením - a zdůvodnit proč je navrhované řešení
nejvýhodnější z důvodů ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů.….
/ nutnost vyhodnotit a zdůvodnit jak zastavitelné plochy nově navrhované, tak i plochy
přebírané (nerealizované lokality) ze stávající platné územně plánovací dokumentace
včetně změn, v případě upřednostnění zařazení přebíraných lokalit, ke kterým již byl
v současné územně plánovací dokumentaci udělen souhlas dle § 5 zákona ZPF, před
plochami nově navrhovanými, je třeba tento požadavek v územně plánovací
dokumentaci zvýraznit a odůvodnit, zejména pokud jde o plochy s nejvyšší třídou
ochrany zemědělské půdy.
H.6. V případě návrhu ploch pro zalesnění nutno prokázat agronomickou nevhodnost
odnímaných půd pro zemědělské využití (pozemky malých výměr, svažitost pozemků,
průlehy a nátrhy, znehodnocené půdy, vliv zalesnění na meliorační systém a pásma
hygienické ochrany vodních zdrojů) a zvažovat potřebu zvýšení lesnatosti daného území.
Ochrana ložisek nerostných surovin a geologické stavby území
- nepožaduje se (v území se nenachází ložiska nerostných surovin).
Ochrana archeologického dědictví
S ohledem na strukturu a starobylost osídlení správního území Všestar lze odůvodněně
předpokládat, že výskyt archeologických souvrství není omezen pouze na 56 nyní známých
archeologických nalezišť a k odkrytí archeologických situací může dojít fakticky při jakékoliv
činnosti zasahující pod úroveň terénu - v souladu s příslušnými právními předpisy,
především s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy (č. 99/2000 Sb. m. s.) a se
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je při
realizaci všech stavebních či jiných aktivit prováděných na správním území Všestar tj. (k.ú.
Všestary, k.ú. Rozběřice, k.ú. Chlum u Hradce Králové, k.ú. Lípa u Hradce Králové, k.ú.
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Rosnice u Všestar, k.ú. Bříza u Všestar), které je zároveň „územím s archeologickými
nálezy“, nutné zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu
H.7.1. Informace o kulturně historické hodnotě řešeného území, tedy informace o tom, že jde
o „území s archeologickými nálezy“, které jako takové splňuje všechny podmínky pro to, aby mohlo
být považováno za archeologické dědictví ve smyslu mezinárodních úmluv a je rovněž chráněno
zák.č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je nutno zahrnout do
textové i grafické části všech stupňů územně plánovací dokumentace.
H.7.2. V souladu s příslušnými právními předpisy na úseku ochrany archeologického
dědictví zohlednit v návrhu řešení požadavek týkající se nutností zajištění provedení
záchranného archeologického výzkumu jako podmínka realizace veškerých stavebních či
jiných aktivit prováděných na území KPZ Areál bojiště bitvy u Hradce Králové.
H.8. Při realizaci záměrů nutno zohlednit vysokou pravděpodobnost výskytu pravěkých,
středověkých, novověkých archeologických situací.
Ochrana pravomocných územních rozhodnutí
H.9. V návrhu řešení ÚP budou zohledněny pozemky s vydaným pravomocným územním
rozhodnutím a stavebním povolením, mimo jiné :
/ pro stavbu dálnice D11-1106-1 je vydáno platné územní rozhodnutí (11/2002), kterým je
vyhlášeno OP dálnice (dokumentace pro stavební povolení dokončena v r. 2004, v současné
době se zajišťují podklady pro vydání stavebního povolení - Investorskou a majetkoprávní
přípravu dálnice D11, stavbu-1106 zajišťuje projektový tým pro přípravu D11 ŘSD ČR
Správa Hradec Králové).
I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území .
V územním plánu je třeba vyřešit následující urbanistické, dopravní a hygienické závady v
území, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity
využití území, ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy:
Závady
I.1.1. Dopravní závady na stávající komunikační síti silnic I. třídy :
/ vyčerpaná propustnost, tzn. překročení přípustné intenzity dopravního proudu především
z důvodu vyššího zastoupení nákladních vozidel (vliv na bezpečnost provozu) s
předpokladem nárůstu intenzity dopravy, hluk z dopravy po průjezdné silnici č.I/35, průtah
silnice zastavěným územím (Lípa), dopravní křížení s komunikacemi nižších tříd s vysokou
nehodovostí
- podle posledních „Výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005"
dosahuje intenzita dopravy na dotčených úsecích silnice I/35 následujících hodnot:
úsek č. 5-0409 = 16 183 voz./24h; č. 5-0410 = 13 611 voz./24h,
- požadavek vytvořit podmínky pro realizaci rychlostní komunikace R35 (koridor
rychlostní silnice R35) a pro realizaci dálnice D11
I.1.2. Dopravní závady na stávající komunikační síti silnic II.-III.třídy :
/ průtah silnice II/325 zastavěným územím Chlum (Lípa), předpoklad nárůstu intenzity
dopravy po realizaci D11 a R35 vlivem soustřeďování dopravních proudů (tzv.“nasávání“),
nevyhovující parametry silnic III.tříd.
I.2.1. Urbanistické závady týkající se nevhodného směru územního rozvoje sídla
- požadavek vytvořit podmínky k zamezení rozvoje v daných lokalitách
I.2.2. Urbanistické závady týkající se nedostatečné prostupnosti krajiny, nedostatečná
vazba místních částí (zejm. ve smyslu nemotorové dopravy) :
- řešit návrhem cyklostezek, účelových komunikací a místních turistických tras,
návrhem max. zohlednit a využít původní cestní síť .
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I.3.1. Ekologické závady z pohledu dílčího poškození krajiny :
/ území s nejmenší zachovalostí krajinného rázu (snížená druhová rozmanitost, eroze, velká
zorněnost půdy) s nefunkčním ÚSES, s velmi nízkým - nízkým zastoupením lesů, s půdami
náchylnými k erozi na většině území (místně půdy až mírně ohrožené erozí) a půdami
ohroženými erozí v místní části Chlum
- požadavek revitalizačních opatření v krajině, zejména v místní části Rozběřice s
vyhodnocením jako území pro významná opatření
- požadavek protierozní ochrany půd na většině území (zejm. místních částí Všestary,
Bříza, Rozběřice, částěčně Lípa)
- řešením umožnit obnovu retenční schopnosti krajiny (systém suchých poldrů)
- návrhem zrevidovat ÚSES v celém řešeném území / upřesnit řešení ploch ÚSES
regionálního a lokálního významu a hranice zájmových ploch ÚSES tak, aby bylo
možno prosazovat zájmy ochrany přírody a zároveň plochy ÚSES plnily funkci ochrany
proti erozi.
I.3.2. Ekologické závady z pohledu výskytu kontaminovaných míst v řešeném území :
- návrhem zrevidovat dané území v místní lokaci, zajistit soulad v návrhu řešení
z pohledu celkové koncepce.
I.4.
Hygienické závady z pohledu nedostatečný systém odkanalizování a zneškodňování
odpadních vod :
- navrhnout systém odkanalizování území
I.5.

Ohrožení území povodní:
- navrhnout rozvoj území bez kolize s aktivní záplavou vodního toku Melounka

I.6.

Nedostatek, resp. absence většího množství pracovních příležitostí v místě :
- vytvořit podmínky pro stabilizací stávajících areálů výroby a výrobních služeb
(umožnit alternativní způsoby využití původních zemědělských areálů), prověřit
možnost rozvoje malého a středního podnikání.

I.7.
Nestabilizace vlastního jádra KPZ v lokaci místa bitvy na Chlumu dne 3.7.1866 a jeho
návazného okolí (Areál bojiště 1866 na Chlumu) :
- vytvořit podmínky zamezení snížení jedinečné identity místa bitvy, vč.návazného okolí,
- vytvořit podmínky pro adekvátní využití kulturně-společenské funkce nesnižující identitu
místa při respektování zásad památkové péče,
- vytvořit podmínky pro stabilizaci „místa s dalekými výhledy do krajiny“
- zvážit vymezení území s konkretizací jako plochy specifické, vymezené za účelem
zajištění zvláštních podmínek / zvážit podmínku zpracování územní studie stanovující
regulaci území.
I.8.1. Vytvořit podmínky pro funkční provázanost řešení na sousedních katastrálních území
ve vztahu k platné územně plánovací dokumentaci sousední obce Dolní Přím (k.ú. Probluz):
- návaznost zastavěného území obce, které tvoří kompaktní zástavbu
- návaznost návrhu řešení.
I.8.2. Vytvořit podmínky pro funkční provázanost řešení na sousedních katastrálních území
ve vztahu k platné územně plánovací dokumentaci sousední obce Střezetice (k.ú. Dlouhé
Dvory):
- návaznost návrhu řešení revitalizačního opatření v krajině.
I.8.3. Vytvořit podmínky pro funkční provázanost řešení na sousedních katastrálních území
ve vztahu k platné územně plánovací dokumentaci sousední obce Světí (k.ú. Světí) a města
Hradec Králové (k.ú.Plotiště nad Labem):
- návaznost návrhu řešení dopravní infrastruktury (dálnice D11)
- návaznost návrhu řešení ploch přiléhajících k dopravnímu koridoru dálnice D11 dle
zásad PÚR ČR (s cílem prověřit možnost vytvoření podmínek pro umístění aktivit
mezinárodního a republikového významu).
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Střety
I.9.
Je třeba řešit střety záměrů s ochrannými a bezpečnostními pásmy tech. infrastruktury:
- při navrhování rozvojových lokalit je třeba tato pásma respektovat, příp. využít jako
prostorový limit plošného rozvoje zástavby.
I.10. Je třeba řešit střety převážné části záměrů s ochrannou zemědělského půdního
fondu (na řešeném území převažují zemědělské půdy s I. a II. tř.ochrany) :
- při navrhování rozvojových lokalit je třeba zdůvodnit nezbytnost záboru.
I.11.

Je třeba řešit střety záměrů s prvky ÚSES :
- při navrhování rozvojových lokalit je třeba tyto prvky ÚSES respektovat a vlastním
řešením zohlednit – upřesnit
- při navrhování rozvojových lokalit (záměrů) neohrozit prostupnost krajiny a řešit či
zachovat dostatečný průchod volnou krajinou z hlediska ekologické funkčnosti i
rekreační využitelnosti.

I.12.
Při navrhování rozvojových lokalit (záměrů) a navrhované stabilizaci stávajících
ploch v přímé návaznosti na plánovaný koridor silnice R35 zohlednit navrhovanou trasu R 35
dle studie „R35 Úlibice – Plotiště“ (zpracované vyhodnocení EIA).
I.13. Při navrhování rozvojových lokalit (záměrů) a navrhované stabilizaci stávajících ploch
v přímé návaznosti na železniční trať zohlednit záměry dráhy, resp. výhledově plánovanou
modernizaci železniční tratě ČD 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov (dle „Studie proveditelnosti
železničního spojení Euroregionu Nisa s Hradcem Králové).
I.14. Při navrhování rozvojových lokalit (záměrů) a navrhované stabilizaci stávajících ploch
zohlednit omezení dané lokací krajinné památkové zóny „Území bojiště u Hradce Králové“,
zejm. při navrhování rozvojových lokalit (záměrů) ploch výroby specifické pro fotovoltaické
elektrárny.
I.15

V návrhu řešení nutno zohlednit střety záměru s hodnotami v území :
- plochy dopravy R35 x KPZ x ochrana zpf,
- plochy bydlení x KPZ / plochy bydlení většího plošného rozsahu navazující na
zastavěné území (předpoklad nejednotnosti s historickou urbanistickou koncepcí
obce) x KPZ x ochrana zpf,
- plocha výroby specifické pro FVE x KPZ x ochrany zpf x hodnotné vizuální pohledy.

Specifikace výše uvedených střetů v území - přehled
(návaznost na grafickou přílohu Výkres záměrů, střetů a problémů v území)

místní část Lípa
B1 plochy bydlení x území s archeolog.nálezy, KPZ, OP silnice III. třídy
B2 plochy bydlení x niva vodního toku, I. a II. třída ochrany zpf, KPZ
P1 plochy malého a středního podnikání x I. a II. třída ochrany zpf, KPZ
místní část Chlum
B3 plochy bydlení x území s archeolog.nálezy, KPZ, OP nadzemního elektr.vedení VN,
investice do půdy za účelem zvýšení půdní úrodnosti, OP pásmo letecké stavby
B4 plochy bydlení x území s archeolog.nálezy, KPZ, OP pásmo letecké stavby
místní část Rozběřice
B5 plochy bydlení x území s archeolog.nálezy, KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP silnice III.
třídy, OP pásmo letecké stavby
B6 plochy bydlení x území s archeolog.nálezy, KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP pásmo
letecké stavby
B7 plochy bydlení x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP nadzemního elektr.vedení VN, OP
komunikačního vedení, investice do půdy za účelem zvýšení půdní úrodnosti, OP silnice III.
třídy, OP pásmo letecké stavby

- 20 -

místní část Všestary
B8 plochy bydlení x území s archeolog.nálezy, KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP
nadzemního elektr.vedení VN, OP pásmo letecké stavby
B9 plochy bydlení x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP nadzemního elektr.vedení VN,
ochranné pásmo vodovodního řadu, OP silnice III. třídy, OP pásmo letecké stavby, hodnotné
výhledy do krajiny KPZ - urbanistická závada nevhodného směru územního rozvoje sídla na
hranici sousedního k.ú.
B10 plochy bydlení x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP železniční dráhy a vlečky, OP pásmo
letecké stavby
B11 plochy bydlení x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP nadzemního elektr.vedení VN, OP
pásmo letecké stavby
B12 plochy bydlení x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP železniční dráhy a vlečky, investice
do půdy za účelem zvýšení půdní úrodnosti, OP pásmo letecké stavby
B13 plochy bydlení x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP železniční dráhy a vlečky, OP silnice
I/35, OP plánované rychlostní komunikace R35, OP pásmo letecké stavby
OV1 plochy občanské vybavenosti x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP silnice I/35, OP
plánované rychlostní komunikace R35, OP pásmo letecké stavby
OV2 plochy veřejné zeleně + veřejného prostranství + občanské vybavenosti x území
s archeolog.nálezy, KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP pásmo letecké stavby
P2 plochy pro fotovoltaické elektrárny x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, investice do půdy za
účelem zvýšení půdní úrodnosti (užitkový závlahový vodovod), OP nadzemního elektr.vedení
VN, OP železniční dráhy a vlečky, OP silnice I/35, OP plánované rychlostní komunikace
R35, OP pásmo letecké stavby, hodnotné výhledy do krajiny KPZ
místní část Rosnice
B14 plochy bydlení x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP nadzemního elektr.vedení VN,
investice do půdy za účelem zvýšení půdní úrodnosti, OP pásmo letecké stavby
B15 plochy bydlení x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP železniční dráhy a vlečky, OP pásmo
letecké stavby
B16 plochy bydlení x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP železniční dráhy a vlečky, investice
do půdy za účelem zvýšení půdní úrodnosti, těžká dostupnost dopravní a technické
infrastruktury, OP pásmo letecké stavby
B17 plochy bydlení x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP nadzemního elektr.vedení VN, OP
silnice III. třídy, OP pásmo letecké stavby
místní část Bříza
B18 plochy bydlení x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, území s archeolog.nálezy, OP pásmo
letecké stavby
B19 plochy bydlení x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, území s archeolog.nálezy, OP silnice III.
třídy, OP pásmo letecké stavby
P3 plochy malého a středního podnikání x KPZ, I. a II. třída ochrany zpf, OP nadzemního
elektr.vedení VN, OP pásmo letecké stavby
J.1.1 plochy veřejné infrastruktury (aktivity nadmístního významu při koridoru D11 a R35) x I.
a II. třída ochrany zpf, investice do půdy za účelem zvýšení půdní úrodnosti (užitkový
závlahový vodovod), OP nadzemního elektr.vedení VN, OP plynovodu, OP železniční dráhy
a vlečky, OP silnice I/35, OP dálnice D11, OP pásmo letecké stavby x nezbytnost provázání
záměru na řešení ÚPD sousedních k.ú.
J.1.2 plochy veřejné infrastruktury (aktivity nadmístního významu při koridoru D11 a R35) x I.
a II. třída ochrany zpf, OP železniční dráhy a vlečky, OP dálnice D11, OP pásmo letecké
stavby x nezbytnost provázání záměru na řešení ÚPD sousedních k.ú.
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J.
Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové
ose.
J.1.
Obec leží v rozvojové oblasti OB4 s přímou návazností na rozvojovou osou
republikového významu OS4 (s očekávaným vlivem dálnice D11 na úseku Hradec Králové –
Trutnov) a na rozvojovou osu regionálního významu v trase Hradec Králové – Liberec (s
očekávaným vlivem dopravního koridoru rychlostní komunikace R35) :
- Prověřit možnost vytvoření podmínek pro umístění aktivit mezinárodního a
republikového významu v řešeném území (zejm. při koridoru D11 a R35) v souladu s
úkolem stanoveným PUR ČR pro územní plánování a to „při respektování
republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a
rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné
infrastruktury a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a
rozvojové osy“.
- Ve vymezení zastavitelných ploch je třeba zohlednit polohu obce rovněž ve vztahu
k sousedním významným lokalitám a sousedním obcím (zejm. ve vztahu k městu
Hradec Králové) a dále s ohledem na stávající zastavěné území a jeho případný
rozvoj dle platného územního plánu obce.
- S ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury se předpokládá vymezení
zastavitelných ploch (blíže specifikovaných v kap. C, E a I), zejména pro dopravní
plochu rychlostní komunikace R35b a dále pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a
skladování, rekreaci, technickou infrastrukturu a dle potřeby ploch přestavby.
K.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření
změn jejich využití územní studií.
K.1. Požadavek není v této fázi stanoven. V průběhu zpracování ÚP Všestary zváží
projektant v závislosti na míře podrobnosti návrhu územního plánu a velikosti navrhovaných
lokalit, zda zástavbu na rozvojových plochách podmínit zpracováním územní studie. Ta
prověří změny využití území a bude podmínkou pro rozhodování :
- zpracováním US budou podmíněny rozvojové lokality většího plošného rozsahu (zejm.
lokalita zástavby pro bydlení ve Všestarech B8), kdy budou návrhem stanoveny prostorové
urbanistické regulativy s cílem respektovat architektonický ráz stávající zástavby – resp.
stávající urbanistickou strukturu, parcelaci a hmotovou strukturu, dané části obce, tj. její
měřítko, proporce, situování v terénu a na stavebním pozemku, popř. zapojení do stávající
střešní krajiny a urbanistické vztahy v území (půdorysná struktura zástavby, parcelace,
původní krajinný ráz....)
- zpracováním US budou podmíněny rozvojové lokality sousedící s nemovitou kulturní
památkou.
K.2. ÚP bude, v případě požadavku územní studie, obsahovat lhůtu pro její pořízení schválení pořizovatelem a vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti.
K.3. V řešení ÚP zvážit zpracování územní studie specifického území místních částí Chlum Lípa v kontinuální situaci a lokací vlastního jádra Bitvy u Hradce Králové v roce 1866 Chlum
(Baterie mrtvých, Mauzoleum, Pruský hřbitov, Ossarium, Úvoz mrtvých, dělostřelecké
okopy……..) s cílem stanovit regulativy pro jeho rozvoj (KPZ).
L.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro
rozhodovaní o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.
Nepředpokládá se - požadavek na vymezení těchto ploch bude uplatněn pouze
L.1.
v odůvodněných případech, za předpokladu, že požadavky na plošné a prostorové
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uspořádání území, které vyplynou z návrhu řešení, budou přesahovat svojí podrobností
rámec řešení územního plánu. Pokud bude návrhem ÚP požadováno zpracování
regulačního plánu, bude tento obsahovat zadání uvedeného regulačního plánu.

M.
Požadavky na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí a
udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání
uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí
nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast
M.1. Byla shledána nezbytnost posouzení Územního plánu Všestary z hlediska vlivů na
životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování vlivů (dotčený orgán ve svém stanovisku
k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní
prostředí), kdy nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí byla shledána
převážně z důvodů:
/ ÚP Všestary může závažně ovlivnit životní prostředí
/ ÚP Všestary je koncepcí, která stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č.1 zákona o posuzování vlivů
/ uvedenou koncepci nelze dostatečně posoudit ve fázi předloženého návrhu zadání ÚP
Všestary (dle kriterií stanovených př.č.8 zákona o posuzování vlivů)
/ předmětem vyhodnocení budou především plochy občanského vybavenosti, plochy
výroby a skladování, plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury, vč. ploch pro
parkování - je třeba vyhodnotit vlivy z hlediska zvýšení dopravní zátěže, narušení
pohody bydlení, změn v uspořádání krajiny, zvýšení hlukové zátěže a znečišťování
ovzduší
/ ve vyhodnocení bude vypracována kapitola závěry a doporučení včetně návrhu
stanoviska dotčeného orgánu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska
negativních vlivů na životní prostředí s lokalitou souhlasit, souhlasit s podmínkami
včetně jejich upřesnění nebo nesouhlasit.
M.2. Z hlediska ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody Návrh zadání ÚP Všestary
nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené ve sdělení MŽP
č.81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského
seznamu a nařízení vlády č. 371/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb.,
kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č.
301/2007 Sb.)) nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny,
neboť se v daném území žádné nevyskytují.

N.

Požadavky na zpracování konceptu, včetně požadavku na zpracování variant.

N.1. Zpracovávání ÚP Všestary nepředpokládá variantní řešení, proto bude zpracován
územní plán bez konceptu. V případě, že by z projednávání návrhu zadání územního plánu
vyplynul případný požadavek variantních řešení, bude tento požadavek upřesněn po
projednání návrhu zadání ÚP Všestary.
O.
Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na
uspořádání jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení,
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.
O.1.

Bude dodržen obsah členění ÚP podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., .

O.2.

ÚP bude zpracován digitálně nad aktuální katastrální mapou (dig.formát).

O.3. Pokud bude doplněn požadavek na zpracování konceptu bude koncept pro účely
projednání odevzdán ve dvou vyhotoveních.
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O.4.

Návrh ÚP bude pro účely společného jednání odevzdán ve dvou vyhotoveních.

O.5 Upravený návrh ÚP podle výsledků společného jednání s dotčenými orgány a
posouzení návrhu krajským úřadem bude odevzdán pro účely veřejného projednání ve dvou
vyhotoveních.
O.6
Bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh územního plánu upravit, bude
odevzdán výsledný návrh ÚP ve čtyřech vyhotoveních. Nebude-li vyžadována na základě
veřejného projednání úprava návrhu, budou dotištěna další dvě vyhotovení návrhu. Výsledný
návrh bude odevzdán spolu s datovým nosičem.
O.7
Součástí kompletního tištěného vyhotovení ÚP Všestary bude vždy CD s elektronickou
formou celého ÚP ve formátu *.PDF pro účely umístění na webových stránkách + textová
část v textovém editoru. Čistopis bude navíc obsahovat i souřadnicová orientovaná
výkresová data (S-JTSK) ve formátu ESRI-SHP.
O.8
Textová a grafická část územního plánu (tzn. bez odůvodnění) bude obsahovat jen
zásady a pokyny bez popisných a zdůvodňujících částí (tzn. tato nebude obsahovat části, o
kterých nemá zastupitelstvo města pravomoc rozhodnout, např. seznam památek,
chráněných území, záplavových území, stávající ochranná pásma ……) :
ÚP bude obsahovat:
Textovou část
a) Vymezení zastavěného území.
b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.
c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně.
d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování.
e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně.
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
(například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách).
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.
h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které
lze uplatnit předkupní právo.
i) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,
včetně podmínek pro jeho prověření.
j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení
pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou
pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle př. č. 9,
l) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
m) Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení.
n) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.
– V případě účelnosti bude textová část obsahovat rovněž: stanovení pořadí změn v území
(etapizace)
Grafickou část
1. Výkres základního členění území 1:5 000
2. Hlavní výkres, včetně koncepce dopravní infrastruktury 1:5 000
3. Koncepce technické infrastruktury 1:5 000
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4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 (v rozsahu území, v němž
se vyskytují)
- V případě účelnosti bude grafická část obsahovat rovněž výkres pořadí změn v území
(etapizace).

Odůvodnění ÚP bude obsahovat:
Textovou část:
a) Postup při pořízení územního plánu.
b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, vyhodnocení
souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování.
d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů.
e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
f) Vyhodnocení splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu.
g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení,vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků
tohoto řešení, zejm. ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje.
h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění proč toto stanovisko
(nebo jeho část) nebylo respektováno .
i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.
j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.
k) Vyhodnocení připomínek.
Pozn. Části uvedené pod písmeny b) až d), f) - g), h) v rozsahu vyhodnocení vlivů a i) zpracuje
projektant, ostatní části doplní pořizovatel podle výsledků projednání.
Grafickou část
1. Koordinační výkres 1:5 000
2. Výkres širších vztahů 1:100 000
3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

O.9
Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Grafická část může být
doplněna schématy. V textové části ÚP bude uveden údaj o počtu listů textové části ÚP a
počtu výkresů ÚP.
O.10 Odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
při vymezování ploch budou řádně zdůvodněny.

Pozn. Doporučení - v rozpracovanosti návrhu se doporučuje konzultace s orgány státní

památkové péče (odbornou organizací, NPÚ).
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