
Zpráva o uplatňování ÚP Spojil 

Vyhodnocení po projednání zprávy o uplatňování ÚP Spojil 
- vyhodnocení  stanovisek a připomínek  

               materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 25. 9. 2013 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Materiál obsahuje tyto části: 

1) Zpráva o projednání Zprávy o uplatňování ÚP Spojil 

2) Vyhodnocení po projednání Zprávy o uplatňování ÚP Spojil 

3) Návrh na usnesení 

Jako samostatná příloha materiálu je předložena Zpráva o uplatňování ÚP Spojil  (upravená podle 
uplatněných požadavků v souladu s vyhodnocením). Tento dokument je předmětem schvalování. 
 

1) Zpráva o projednání  

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Spojil byl zpracován na základě § 55, odst. 1 zákona 183/20016 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o uplatňování ÚP Spojil je pořizována a projednávána dle 
platných ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Návrh Zprávy byl jednotlivě 
zaslán příslušným dotčeným orgánům, sousedním obcím (město Pardubice) a Krajskému úřadu 
Pardubického kraje. K veřejnému nahlédnutí byl vystaven na Obecním úřadu a na internetové adrese 
obce Spojil od 26.7.2013 do 24.8.2013. Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tedy do 24. 8. 
2013, mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.  Do 30 dnů od obdržení Zprávy mohly 
dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém 
uvedou požadavky. V téže lhůtě měl uplatnit krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele 
stanovisko, sousední obce mohly uplatnit podněty. 

2) Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Spojil  

Veškeré reakce uplatněné v rámci projednávání Zprávy o uplatňování ÚP Spojil dotčenými orgány, 
nadřízeným orgánem územního plánování a sousedním městem Pardubice (včetně možnosti podání 
připomínek veřejností) jsou rozděleny do skupin dle charakteru zainteresovaných a poté prezentovány 
jednotlivě za příslušný (dotčený) orgán, sousední město, organizace či jiný subjekt shrnutím obsahu, 
popř. i krátkou citací jádrové části stanoviska, vyjádření či požadavku. Návrh na úpravu Zprávy o 
uplatňování ÚP Spojil  je v případě potřeby uveden v závěru vyhodnocení každé jednotlivé reakce 
(kurzívou).  

 

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Obvodní báňský úřad, Wonkova 11142/1 Hradec 
Králové 

Nemá připomínek – respektováno 

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ekologie 
krajiny a lesa, Vršovická 65, 10010 Praha 10 

Pořizovatel neobdržel vyjádření 

Ministerstvo zdravotnictví ČR,  Palackého nám.  4, 
128 01 Praha 2 

V předmětné lokalitě nemají žádné zájmy - respektováno 

Ministerstvo průmyslu ČR,  Na Františku 32, Praha Pořizovatel neobdržel vyjádření 

Ministerstvo životního prostředí ČR, pracoviště 
Resslova 1229/2a Hradec Králové 

Nebylo stanoveno CHLÚ  – respektováno 

 

HZS KHk, ÚO Pardubice, Teplého 1526, 530 02, 
Pardubice 

Souhlasné stanovisko – akceptováno 
 



ČR-MO ČR-VUSS, pracoviště Teplého 1899 
Pardubice 

Ve správním území obce se nachází OP nadzemního 
komunikačního vedení – jev 82, pasport 39/2012, OP letiště 
Pardubice – jev 102, pasport 41/2012 a OP letištního 
radiolokačního prostředku – jev 103 pasport 40/2012. 
Závaznému vyjádření VUSS podléhá celé správní území obce 
– respektováno 

OŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje, 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

 

 

 

 

 

 

 

orgán ochrany ovzduší 
Nemá připomínky – respektováno 

orgán ochrany přírody  
Nemá zásadních připomínek, nejsou dotčeny ZCHÚ, Natura 
2000, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a RÚSES – 
dne 16.9.2013 bylo vydáno stanovisko č.j. 
64103/2013/OŽPZ/Le, kde je konstatováno: Předložená 
koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí 
oblasti ani evropsky významné lokality - repektováno 

orgán ochrany ZPF 
Nemá námitky – respektováno 

orgán SSL 
Nemá připomínek – respektováno 

orgán posuzování vlivů na ŽP 
Ke zprávě nemají připomínky - dne 17.9.2013 bylo vydáno 
stanovisko č.j. 65234/2013/OŽPZ/ST, kde je konstatováno: 
není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí - respektováno 

ODSH Krajského úřadu Pardubického kraje, 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

Pořizovatel neobdržel vyjádření 

KHS Pk, ÚP Pardubice, U Divadla 828, 530 02  
Pardubice 

Pořizovatel neobdržel vyjádření 

KVS SVS pro Pk, Husova 1747, 530 03  Pardubice Pořizovatel neobdržel vyjádření 

Magistrát města Pardubic, OSA – úsek PP, nám. 
Republiky 12, 530 21 Pardubice 

Nemá připomínek – respektováno 

 

Magistrát města Pardubic, OŽP, Štrossova ul. 44, 
532 11 Pardubice Pořizovatel neobdržel vyjádření 

Magistrát města Pardubic, OD, 17. listopadu 303, 
530 21 Pardubice Pořizovatel neobdržel vyjádření 

ČR – Státní energetická inspekce, ÚI pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj, Wonkova 1143, 
500 02 Hradec Králové 

Souhlasí – akceptováno 

 

Ministerstvo dopravy ČR,  Nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Praha 1  

Na území obce požadují respektovat OP letiště Pardubice a 
průplav DOL – bude respektováno 

Státní pozemkový úřad, Boženy Němcové 231, 530 
01 Pardubice 

Pořizovatel neobdržel vyjádření 

 

VYJÁDŘENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU 

Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a 
sportu, odd. ÚP,  Komenského nám. 126, 532 11, 
Pardubice 

Nemá připomínek – respektováno 

 

PŘIPOMÍNKY SOUSEDNÍHO MĚSTA 

 Bez připomínek 

 



PŘIPOMÍNKY 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00,  
Praha 4 

Nemají připomínky – respektováno 

Jan Štěpánek – výcvikové středisko psů K9 Spojil, 
Na okrajích 51, 530 02 Pardubice 

Žádá o zahrnutí parc. č. 158 k. ú. Spojil do ploch Plochy 
občanského vybavení – tělovýchovná a rekreační zařízení – 
OS – požadavek na prověření v rámci změny ÚP je ve Zprávě, 
resp. příloze Zprávy o uplatňování ÚP Spojil, obsažen 

 

3) Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Zprávu o uplatňování ÚP Spojil, jejíž 
součástí jsou pokyny pro zpracování Změny ÚP Spojil. Změna ÚP Spojil bude zpracována bez 
variant a bez vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí Zprávu o projednání Zprávy o 
uplatňování ÚP Spojil; 
 

 

 

Zpracoval: Ing. arch. Jana Šejvlová, REGIO, projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové, 17.9. 2013  

Spolupráce: Jan Křivka, starosta obce Spojil  – určený zastupitel 


