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Úvod 

Územní plán Letohrad byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Územní plán Letohrad vydalo Zastupitelstvo města Letohrad formou opatření obecné povahy 

dne 10.09.2014 usnesením číslo 429/2014, účinnosti nabyl dne 29.09.2014.  

Zpráva o uplatňování územního plánu Letohrad vychází z § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 

15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška).  

Územní plán Letohrad řeší celé správní území města, které tvoří čtyři katastrální území, a to Letohrad, 

Orlice, Kunčice u Letohradu a Červená. Jejich celková výměra je 23,55 km2, počet obyvatel k 1.1.2018 

byl 6 315.   

 

 

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na 

základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení 

případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

A.1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

V celkové koncepci rozvoje města nedochází ke změnám - urbanistická i koncepce veřejné 

infrastruktury a uspořádání krajiny jsou dodržovány a vytvářejí příznivé podmínky pro 

vyvážený rozvoj města. Ten svým vývojem potvrzuje zařazení města do rozvojové osy 

krajského významu OSk 3, mezi lokální centra Pardubického kraje a vymezení v sídelní krajině 

s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.   

Ve sledovaném období nebyla pořízena změna ÚP Letohrad. 

Ve sledovaném období byly pořízeny územní studie Letohrad - Nad Bažantnicí (z vlastního 

podnětu), Letohrad -  Za Humny a územní studie veřejného prostranství Letohrad – Orlice (na 

základě podmínky pro rozhodování v území stanovené v ÚP Letohrad. 

V průběhu sledovaného období vyvstala potřeba pořízení změny územního plánu. Byly podány 

návrhy na vymezení nových zastavitelných ploch a na změny využití ploch v zastavěném 

území. Zároveň byly podány i návrhy na vypuštění zastavitelných ploch. Podrobněji viz 

kapitola E.  

 

A.2. Vyhodnocení změn podmínek  

Po vydání územního plánu byly změněny podmínky, na základě kterých byl územní plán 

zpracován a pořízen, a to zejména takto:  

- byly vydány zákony č. 39/2015 Sb., č. 91/2016 Sb., č. 264/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 

183/2017 Sb., č. 193/2017 Sb., č. 194/2017 Sb., č. 205/2017 Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 169/2018 

Sb., které jsou novelami stavebního zákona 

- byla vydána vyhláška č. 13/2018 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti,  

- byla schválena 1. Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR (15.4.2015)  

- byla vydána 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (účinnost 7.10.2014),  

- proběhla 3. a 4. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s 

rozšířenou působností Žamberk (2014 a 2016). 

 

 



 

A.3. Vyhodnocení negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

Z posouzení rozborů udržitelného rozvoje území zpracovaného v ÚAP (vyváženost vztahu 

územních podmínek pro URÚ) vyplývá, že město se z původního hodnocení 2c (do roku 2012) 

dostalo do kategorie 1, což znamená, že má vyvážené podmínky ve všech třech posuzovaných 

oblastech (územní podmínky pro příznivé ŽP, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství 

obyvatel území). Toto hodnocení si město nadále udržuje, negativní dopady na URÚ nebyly 

zjištěny. 

 

 

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů ORP 

Žamberk. 

V územně analytických podkladech obce s rozšířenou působností Žamberk (čtvrtá úplná 

aktualizace byla pořízena k 31.12.2016) nebyl zaznamenán žádný střet ani problém, který by 

vyvolal nutnost změny územního plánu Letohrad. Pro pořizování případných změn vyplývají 

z ÚAP následující přetrvávající problémy k řešení:   

- záplavové území toku Tiché Orlice v zastavěném území 

- aktivní bodová a potenciální plošná sesuvná území  

 

 

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami 

územního rozvoje Pardubického kraje. 

C.1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR  

Podle Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění její Aktualizace č. 1 

která byla schválena 15.4.2015 usnesením vlády České republiky č. 276, neleží řešené území 

v rozvojových oblastech, rozvojových osách ani koridorech a plochách dopravy či technické 

infrastruktury, stejně tak nespadá do vymezených specifických oblastí. Z PÚR ČR se řešeného 

území dotýkají zásady vyjádřené v kapitole 2.2 Republikové priority územního plánování pro 

zajištěni udržitelného rozvoje území, které jsou v územním plánu Letohrad zohledněny ve 

vztahu k potřebám města a širším vztahům, a se kterými je ÚP v souladu.  

 

C.2. Soulad se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje 

Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění Aktualizace č. 2, které 

nabyly účinnosti dne 05.07.2019, vyplývají pro řešené území následující požadavky a úkoly: 

- zohlednit zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování 

vyplývající ze zařazení řešeného území do rozvojové osy krajského významu OSk 3 Ústí 

nad Orlicí - Letohrad - Žamberk a ze zařazení města Letohrad mezi lokální centra Pk; 

- respektovat veřejně prospěšné stavby a jejich koridory D28 - přeložka silnice I/11 v úseku 

Šedivec - Lichkov, D37 - přeložka silnice II/360 Lanšperk - Letohrad a D48 přeložka 

silnice II/310 Letohrad - Lukavice; 

- respektovat koridor technické infrastruktury nadmístního významu E02 - nadzemní vedení 

2 x 110 kV TR Žamberk - TR Jablonné n.O.; 

- respektovat plochy a koridory regionálního územního systému ekologické stability 

v řešeném území a jejich návaznost z hlediska širších vztahů - regionální biokoridory  RK 

870 a 871 a regionální biocentrum 461 Les u Hrklice; 

- zohlednit a respektovat kulturní hodnoty území - městskou památkovou zónu Letohrad; 



- respektovat požadavky na ochranu evropsky významné lokality Tichá Orlice, přírodní 

památky Letohradská bažantnice a přírodního parku Orlice;  

- zohlednit vymezení cílové charakteristiky krajiny řešeného území částečně jako krajiny 

lesozemědělské, částečně jako krajiny sídelní, obojí s předpokládanou vyšší mírou 

urbanizace; 

Tyto požadavky a úkoly územní plán Letohrad respektuje a je s nimi v souladu. 

 

 

D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 

zákona. 

Pro potřeby této zprávy jsou primárně hodnoceny plochy bydlení a plochy výroby. Ostatní 

zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou zastavovány pouze sporadicky a stejně 

sporadické jsou i návrhy na jejich vymezení. Územním plánem Letohrad vymezené zastavitelné 

plochy bydlení jsou využity celkově z cca 15 %. Protože se ale jedná o město, které bylo 

v minulosti uměle složeno ze čtyř různých samostatných obcí s vlastní historií vývoje, je nutné 

posuzovat každou část (katastrální území) zvlášť. Poté se ukáží různé intenzity využití 

zastavitelných ploch bydlení v hodnocených částech města. Zatímco v katastrálním území 

Červená je zastavěnost ploch nulová, v k. ú. Letohrad je naopak největší, a to téměř 30 %, 

přičemž rozhodující podíl (cca 15 %) má lokalita soustředěné výstavby Z10L, která má z 

výměry 14 ha zastavěno již téměř 6 ha a další pozemky jsou prodány nebo v prodeji.  Katastry 

Orlice a Kunčice u Letohradu jsou na hodnotách cca 10 %. Z těchto údajů vyplývá, že největší 

potřeba vymezení nových zastavitelných ploch bydlení je v samotném Letohradu, čemuž také 

odpovídá počet podaných návrhů na vymezení těchto ploch.   

Z celkově vymezených 74 ha zastavitelných ploch pro bydlení je téměř 11 ha zastavěno. Proti 

tomu je celková výměra nově navrhovaných ploch bydlení cca 2,8. Zároveň budou vypuštěny 

dva pozemky o celkové výměře 0,5 ha v Červené, což umožní zrušení podmínky uzavření 

dohody o parcelaci a tím i uvolnění možnosti zástavby současně vymezených ploch bydlení. 

Návrhy na vymezení nových zastavitelných ploch bydlení jsou pak rovnoměrně rozvrstveny do 

jednotlivých částí města (Letohrad 1,1 ha, Kunčice 0,97 ha, Orlice 0,7 ha.  

Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch (především bydlení a výroby) vychází i 

z výrazného nárůstu počtu obyvatel v posledních letech, kdy se v letech 2015 – 2018 zvýšil 

počet obyvatel o 220, a to na 6 450, což je historicky nejvyšší hodnota. 

Potřeba vymezení ploch výroby vychází především ze skutečnosti, že největší zastavitelná 

plocha výroby vymezená v ÚP Letohrad Z24L je v současné době zastavěna ze 40% a další 

záměry v ní jsou v řízení a v jednání.  

Další požadavky na změny ÚP ze strany veřejnosti jsou z hlediska celkové koncepce a rozsahu 

méně významné a jsou situovány v zastavěném území nebo v návaznosti na něj a budou změnou 

ÚP prověřeny s ohledem na limity v území. Celkově vysoký počet podaných návrhů na změnu 

ÚP vyplývá také z faktu, že se jedná o první změnu Územního plánu Letohrad vydaného v roce 

2014, což zároveň dokládá vysokou kvalitu této územně plánovací dokumentace. 

Zastavitelné plochy vymezené v ÚP Letohrad a jejich využití ke dni vyhotovení zprávy 

k. ú. Červená 

č. zastavitelné plochy způsob využití rozloha plochy (ha) realizace % 

Z1Č BI 0,8940 0 

Z2Č BI 0,5694 0 

Z3Č BI 0,3832 0 

Z4Č BI 1,2603 0 



Z5Č TI 0,1371 0 

k. ú. Kunčice u Letohradu 

 

č. zastavitelné plochy způsob využití rozloha plochy (ha) realizace % 

Z1K BI 1,4293 20 

Z2K BI 0,3341 10 

Z3K BI 1,8082 0 

Z4K BI 1,3950 0 

Z5aK BI 0,5530 15 

Z5bK BI 1,2903 80 

Z6K BI 0,8255 5 

Z7K BI 1,6882 0 

Z8K BI 1,0409 0 

Z9K BI 0,6804 0 

Z10aK BI 0,1335 100 

Z10bK BI 0,9743 30 

Z11K BI 1,8519 0 

Z12K BI 0,2527 0 

Z13K BI 0,3509 0 

Z18K DS 2,5493 0 

Z19K BI 0,2399 0 

Z20K DS 0,2542 0 

Z21K BI 0,2996 0 

Z22K BI 4,1826 5 

 

k. ú. Letohrad 

č. zastavitelné plochy způsob využití rozloha plochy (ha) realizace % 

Z1L BI 1,6236 25 

Z2L BI 1,0369 0 

Z3L BI 1,3927 30 

Z5aL BI 0,1128 0 

Z5bL BI 1,9394 20 

Z6L BI 1,8817 40 

Z7L BI 1,5253 50 

Z8L BI 1,2996 0 

Z9L BI 6,7984 0 

Z10L BI 14,0181 40 

Z11L BI 0,7692 0 

Z13L OM 1,6720 0 

Z14L OM 0,5038 10 

Z15L TI 6,3625 0 

Z16L OM 0,5418 100 

Z17L OS 0,2949 0 

Z18L OS 0,6711 0 

Z19L OS 1,6418 0 

Z21L PV 0,8198 0 

Z24L VS 7,4022 40 

Z25L VS 1,1137 0 



Z26L DS 0,7499 0 

Z27L DS 4,3546 0 

Z28L TI 0,1126 0 

Z29L TI 0,1400 0 

Z30L TO 0,1057 0 

Z31L BI 1,9881 0 

Z33L DS 0,0350 0 

 

k. ú. Orlice 

č. zastavitelné plochy způsob využití rozloha plochy (ha) realizace % 

Z1aO BI 3,1377 0 

Z1bO BI 11,2913 5 

Z2O BI 0,5719 0 

Z3O BI 0,3861 100 

Z4O BI 0,3464 33 

Z5O BI 1,4623 25 

Z6O BI 0,4441 0 

Z7O OV 0,2515 0 

Z8O OM 0,4201 0 

Z10O PV 0,2569 0 

Z13O VZ 0,3272 0 

Z14O VS 0,9315 0 

Z15O TI 13,3214 0 

Z16O DS 12,2503 0 

Z17O DS 0,1003 0 

 

 

 

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 

Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu LETOHRAD  

Území řešené změnou zahrnuje katastrální území Letohrad, Orlice, Kunčice u Letohradu a 
Červená. 

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

Změna č. 1 nebude vyvolávat požadavky na změnu koncepce rozvoje města.  

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

 

1.1 Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje 

Viz bod C.1. kapitoly C - Soulad s Politikou územního rozvoje ČR  

 

1.2 Požadavky vyplývající ze ZÚR Pardubického kraje   

Viz bod C.2. kapitoly C - Soulad se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje 

                                                                                 



1.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů  

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Žamberk byly vydány v prosinci 
2008 a k 31.12.2016 proběhla jejich 4. úplná aktualizace.  
Změna č.1 bude respektovat nebo navrhne řešení následujících problémů v území:    

Z vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území ÚAP vyplývá, že v řešeném území jsou 
podmínky pro hospodářský rozvoj hodnoceny jako výborné. Jediným negativně hodnoceným 
ukazatelem je nižší podíl obydlených bytů se zavedeným plynem. Vysokou úroveň vykazují i 
územní podmínky pro soudržnost obyvatel, přičemž jedním ze záporně hodnocených 
ukazatelů je počet obyvatel, který v hodnoceném období klesal. V dalších letech ale začal 
prudce narůstat a v současné době má Letohrad nejvyšší počet obyvatel v historii. Územní 
podmínky pro příznivé životní prostředí je hodnoceno jako průměrné s plusovým stavem. 
Výborné hodnocení rozsahu a ochrany přírody sráží do celkového průměru vyšší počet starých 
ekologických zátěží a nízké podíly vodních ploch a půd s I. a II. třídou BPEJ. Celkové 
hodnocení územních podmínek pro udržitelný rozvoj je na stupni 1.   

Pro udržitelný rozvoj území je tedy zapotřebí udržet rozvojovou proporcionalitu s důrazem 
na sociálně společenské a ekonomické aktivity obce, které zároveň nebudou způsobovat 
nestabilitu přírodních podmínek. Zároveň je třeba řešit staré ekologické zátěže (v současné 
době se některé skládky sanují). 

Z ÚAP ORP Žamberk vyplývají pro řešené území následující požadavky a úkoly: 

• řešit střet zastavitelných ploch se záplavovým územím Q100; 

• respektovat bodová a potenciální plošná sesuvná území 
 

1.4 Požadavky vyplývající z podaných návrhů na změnu ÚP Letohrad: 

Na změnu ÚP Letohrad bylo podáno celkem 22 návrhů, o jejich zařazení či nezařazení 
rozhodlo Zastupitelstvo města Letohradu na svém zasedání 26.6.2019 usnesením č. 
160/2019. Údaje o navrhovaných změnových lokalitách (návrzích, které byly zařazeny do 
Změny č. 1 ÚP Letohrad):  

lokalita 1.1 zahrnuje pozemek parc. č. 26/25 ve výměře 510 m2 v k. ú. Letohrad  

- využití podle ÚP: plocha technické infrastruktury 

- využití po změně: plocha bydlení - městské a příměstské  

důvod změny: vybudování zázemí stávající provozovny na sousedním pozemku 

 

lokalita 1.2 zahrnuje pozemek parc. č. 444 ve výměře 1 379 m2 v k. ú. Kunčice u Letohradu  

- využití podle ÚP: plocha zemědělská 

- využití po změně: plocha bydlení - městské a příměstské  

důvod změny: stavba rodinného domu vlastníka pozemku 

 

lokalita 1.3 zahrnuje pozemky parc. č. 329/3 a 326/1 ve výměře 3 628 m2 v k. ú. Kunčice u 
Letohradu  

- využití podle ÚP: plocha zemědělská 

- využití po změně: plocha bydlení - městské a příměstské  

důvod změny: stavba rodinného domu  

 

 



lokalita 1.4 zahrnuje pozemky parc. č. 329/2 a 329/4  ve výměře 2 658 m2 v k. ú. Kunčice u 
Letohradu  

- využití podle ÚP: plocha zemědělská 

- využití po změně: plocha bydlení - městské a příměstské  

důvod změny: stavba rodinného domu  

 

lokalita 1.5 zahrnuje část pozemku parc. č. 136/1 ve výměře cca 1 000 m2 v k. ú. Orlice  

- využití podle ÚP: plocha zemědělská 

- využití po změně: plocha bydlení - městské a příměstské  

důvod změny: stavba rodinného domu vlastníka pozemku 

 

lokalita 1.6 zahrnuje pozemky parc. č. 634/3 a 628/7 ve výměře 5 650 m2 v k. ú. Letohrad  

- využití podle ÚP: plocha rekreace – zahrádkové osady 

- využití po změně: plocha bydlení - městské a příměstské  

důvod změny: stavba rodinného domu vlastníka pozemku 

 

lokalita 1.7 zahrnuje pozemky parc. č. 203/1 a 186/18 ve výměře 3945 m2 v k. ú. Červená  

- využití podle ÚP: plocha zemědělská 

- využití po změně: plocha výroby a skladování – zemědělská výroba 

důvod změny: rozšíření stávajícího provozu zemědělské výroby 

  

lokalita 1.8 zahrnuje pozemky parc. č. 400/22, 400/32, 400/37, 400/38, 400/39, 400/40, 
400/42, 400/43, 400/45 a 400/49 v celkové výměře 58 197 m2 v k. ú. Letohrad  

- využití podle ÚP: plocha zemědělská 

- využití po změně: plocha smíšená výrobní  

důvod změny: rozšíření stávající plochy výroby a skladování 

 

lokalita 1.9 zahrnuje pozemky parc. č. 213 a 214 ve výměře 4 509 m2 v k. ú. Červená  

- využití podle ÚP: plocha bydlení - městské a příměstské 

- využití po změně: plocha zemědělská  

důvod změny: pokračování v zemědělském obhospodařování pozemků 

 

lokalita 1.10 zahrnuje pozemky parc. č. 578/12 a 577/9 ve výměře 2 185 m2 v k. ú. Kunčice u 
Letohradu  

- využití podle ÚP: plocha zemědělská 

- využití po změně: plocha bydlení - městské a příměstské  

důvod změny: stavba rodinného domu vlastníka pozemku 

 



lokalita 1.11 zahrnuje pozemky parc. č. 676/2 a část 674/2 ve výměře cca 6 600 m2 v k. ú. 
Orlice  

- využití podle ÚP: plocha územní rezervy bydlení - městské a příměstské  

- využití po změně: plocha výroby a skladování – zemědělská výroba 

důvod změny: rozšíření stávajícího provozu zemědělské výroby 

 

lokalita 1.12 úprava textových regulativů – stanovení podmínky pořízení regulačního plánu 
pro plochu bydlení Z9L 

 

lokalita 1.13 vypuštění ploch územních rezerv pro plochy smíšené výrobní R6L, R10L (k. ú. 
Letohrad) a R4O (k. ú. Orlice) a vymezení dotčených pozemků do ploch zeleně – ochranná a 
izolační 

 důvod změny: vymezení ploch v záplavovém území Q100 (aktivní zóna)  

 

lokalita 1.14 zahrnuje části pozemku parc. č. 674/2 ve výměře 1300 m2 v k. ú. Orlice  

- využití podle ÚP: plocha územní rezervy bydlení - městské a příměstské  

- využití po změně: plocha zeleně – ochranná a izolační 

důvod změny: ochrana zastavitelné plochy bydlení - městské a příměstské Z5O 

 

lokalita 1.15 zahrnuje pozemky parc. č. 258, 259 749/2, 750/5 a 761/1 ve výměře ve výměře 
4 679 m2 v k. ú. Letohrad 

- využití podle ÚP: parc. č. 258, 259  plocha zemědělská, ostatní plocha vodní a 
vodohospodářská 

- využití po změně: plocha občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

důvod změny: dotvoření areálu odborného učiliště 

 

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

2.1 Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje 

Viz bod C.1. kapitoly C - Soulad s Politikou územního rozvoje ČR  

 

2.2 Požadavky vyplývající ze ZÚR Pardubického kraje   

Viz bod C.2. kapitoly C - Soulad se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje 

2.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

Problémy v oblasti veřejné infrastruktury uvedené v ÚAP ORP Žamberk se území řešených 
změnou č. 1 nedotýkají. 
Změna č. 1 se stávajícího havarijního plánování podle §20 vyhl. 380/2002 Sb. nedotýká.  

 

 



3. Požadavky na koncepce uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změny, 
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

 

 3.1 Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje 

Viz bod C.1. kapitoly C - Soulad s Politikou územního rozvoje ČR  

3.2 Požadavky vyplývající za ZÚR Pardubického kraje 

Viz bod C.2. kapitoly C - Soulad se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje 

 

3.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

• prověřit řešená území s ohledem na rizika lokálních povodní doprovázených zvýšenou 
erozí půdy; 
 

3.4 Požadavky na prověření plošného a prostorového uspořádání krajiny 

• prověřit funkčnost a návaznost prvků lokálního ÚSES v zastavěném území; 
 

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

V návrhu změny č. 1 nebudou vymezovány plochy ani koridory územních rezerv místního 
významu. 

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

Změna č. 1 nevymezuje VPS, VPO ani asanace, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění 
nebo předkupní právo 

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 

Pro zastavitelnou plochu Z9L je navrženo stanovení podmínky vydání regulačního plánu.  

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

Obsah návrhu změny č. 1 bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu přílohy č. 7 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Změna č. 1 bude zpracována v souladu s metodikou digitálního 
zpracování územních plánů obcí pro Pardubický kraj (MINIS) nad katastrální mapou měřítka 
1:1000. 

 

 

 

 

 



 

I. Obsah změny č. 1 

a) Textová část  

b) Grafická část : 

• Výkres základního členění území    1 : 5 000 

• Hlavní výkres       1 : 5 000 

Vzhledem k tomu, že navrhované změny se zásadně nedotýkají veřejně prospěšných staveb 
vymezených v ÚP Letohrad, není požadováno zpracování výkresu VPS. 
 

II. Obsah odůvodnění změny č. 1 

a) Textová část 

b) Grafická část 

• Koordinační výkres      1 : 5 000  

• Výkres širších vztahů      1 : 50 000 

• Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1 : 5 000 

 

Návrh změny č. 1 bude pro účely společného jednání odevzdán 2x v tištěné podobě 
s datovými nosiči. Textové části ve formátu doc (docx) a pdf a výkresové části ve formátu pdf.  

Dojde-li k úpravě návrhu změny č. 1 podle výsledků společného jednání s dotčenými orgány 
a posouzení návrhu Krajským úřadem, bude návrh odevzdán pro účely řízení o návrhu změny 
č. 1 a veřejného projednání ve dvou tištěných vyhotoveních s datovými nosiči. 

Bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh územního plánu upravit, bude odevzdán 
výsledný návrh územního plánu ve čtyřech vyhotoveních. Nebude-li vyžadována na základě 
veřejného projednání úprava návrhu, budou dotištěna další dvě vyhotovení návrhu. Výsledný 
návrh tak bude odevzdán v tištěné podobě ve 4 vyhotoveních spolu s datovými nosiči ve 
strojově čitelných formátech – textová data .doc/.docx,; tabulková data  .xls/.xlsx, a vektorová 
data .shp, .shx, .dbf, prj, .sbx, .sbn, .dxf, .gml (příp. .dgn, .dwg, .mdb).  

Následně budou odevzdána čtyři vyhotovení výkresů úplného znění po Změně č. 1 spolu 
s datovými nosiči s výše uvedenými formáty.   

 

 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP na udržitelný rozvoj 

území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo 

ptačí oblast 

V řešeném území se nachází evropsky významná lokalita Tichá Orlice, vzhledem k charakteru 

navrhovaných změn se ale významný vliv na ní nepředpokládá. 

Změna č. 1 nenavrhuje žádný návrh záměru, který by vyvolal potřebu posouzení vlivu 

koncepce na životní prostředí. Nepředpokládá se tedy ani požadavek orgánu posuzování vlivů 

na životní prostředí v jeho stanovisku.   

 

 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny ÚP, je-li zpracování variant 

vyžadováno 

Řešení změny č. 1 ve variantách není požadováno.  

 



H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písm. 

A) až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

Ze skutečností uvedených v bodech A. – D. nevyplývá potřeba pořízení nového územního 

plánu. 

 

 

I. Požadavky na eliminace, minimalizace nebo kompenzaci negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

Neuplatňují se. Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly zjištěny. 

 

 

J. Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk). 

Návrh na aktualizaci ZÚR Pk se nepodává. 

 

 

Zpracoval:  Martin Mimra 

Městský úřad Žamberk, oddělení územního plánování 

 

10.07.2019 

 

  

 

Údaje o schválení: 

Zpráva o uplatňování územního plánu Letohrad byla schválena Zastupitelstvem městem 

Letohrad dne …………… pod číslem usnesení ……………. 


