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Úvod 

Obsah a úkol Zprávy 

ZÚR KHK byly pořízeny v režimu stavebního zákona a vydány dle § 7 odst. 2 písm. a) 

stavebního zákona Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje formou opatření obecné 

povahy podle správního řádu dne 8. 9. 2011, číslo usnesení ZK/22/1564/2011. Vydáním ZÚR 

KHK pozbyly platnosti Územní plány velkých územních celků Trutnovsko – náchodsko, 

Adršpašsko – broumovsko, Orlické hory a podhůří a Krkonoše. 

Bezprostředně po vydání ZÚR KHK byly zahájeny práce vedoucí k předložení Zprávy 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení podle požadavku § 42 odst. 3 

stavebního zákona. Předložení Zprávy Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje však 

předcházelo její zpracování a projednání podle § 42 stavebního zákona.  

Z ustanovení § 42 odst. 1 až 5 stavebního zákona vyplývá: 

Krajský úřad pořídí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém 

období a zašle ho Ministerstvu pro místní rozvoj, dotčeným orgánům, sousedním krajům, 

dotčeným obcím, příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu životního prostředí. Do 

30 dnů od obdržení návrhu mohou uplatnit u krajského úřadu ministerstvo a dotčené orgány 

vyjádření s požadavky na obsah zprávy, obce připomínky a Ministerstvo životního prostředí 

stanovisko zpracované podle kritérií přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve kterém uvede, zda mají být aktualizace nebo nový návrh zásad územního 

rozvoje posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí, a případně stanoví požadavky podle 

§ 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný orgán ochrany přírody doručí 

stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny krajskému úřadu a Ministerstvu 

životního prostředí nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro uplatnění vyjádření, připomínek 

a stanoviska. K vyjádřením a připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 

  Krajský úřad doručí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje veřejnou 

vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý k návrhu uplatnit písemné připomínky. 

K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

 Krajský úřad upraví návrh zprávy podle výsledků projednání a předloží ho ke schválení 

zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední 

aktualizace. 

 Při aktualizaci zásad územního rozvoje na základě schválené zprávy o jejich uplatňování 

se v měněných částech postupuje obdobně podle ustanovení § 36 až 41 s výjimkou 

vyhodnocení vlivů aktualizace zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, které se 

zpracovává, jen pokud Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku podle odstavce 1 

uvedlo, že má být tato aktualizace posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí. Krajský 
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úřad zajistí vyhotovení zásad územního rozvoje zahrnující právní stav po vydání poslední 

aktualizace a toto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti. 

 Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracován nový návrh zásad 

územního rozvoje. 

Pořizovatel ZÚR KHK s ohledem na výše uvedená ustanovení stavebního zákona 

zpracoval tento návrh Zprávy, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v § 9 vyhlášky. 

V návrhu Zprávy vycházel pořizovatel při hodnocení uplatňování ZÚR KHK v uplynulém 

období především z jednání a konzultací s obcemi, dotčenými orgány, úřady územního 

plánování a z vlastních poznatků. Neopominutelným podkladem byly dále ÚAP KHK, jejichž 

druhou aktualizaci projednalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2013 

usnesením č. ZK/6/315/2013. V neposlední řadě bylo přihlédnuto i k výsledkům a poznatkům 

z veřejného projednání ZÚR KHK, které se konalo na přelomu roku 2010 a 2011, respektive 

k uplatněným připomínkám a námitkám, které zahrnovaly podněty a návrhy ke změně 

stávajícího řešení nebo podněty a návrhy na nová řešení.  

Pořizovatel ZÚR KHK jednotlivě písemně vyzval v průběhu roku 2011 všech 448 obcí 

Královéhradeckého kraje, stavební úřady v Královéhradeckém kraji a dotčené orgány 

k uplatnění požadavků na obsah aktualizace ZÚR KHK. O připravovaném návrhu Zprávy byly 

na pravidelných poradách opakovaně informovány i úřady územního plánování kraje.   

Předkládaný návrh Zprávy obsahuje jak obecné požadavky na aktualizaci ZÚR KHK, tak i 

požadavky konkrétní. Jedná se o požadavky, které pořizovatel nashromáždil a vyhodnotil od 

prosince roku 2011, až do června roku 2014. Další požadavky a připomínky k aktualizaci ZÚR 

KHK, které byly uplatněny v rámci projednání návrhu Zprávy podle požadavku § 42 odst. 1 

a 2 stavebního zákona na přelomu roku 2013 a 2014, byly do Zprávy zapracovány. 

Projednání návrhu Zprávy dle stavebního zákona 

Zpracovaný návrh Zprávy byl dne 25. 10. 2013 zaslán podle požadavku § 42 odst. 1 

stavebního zákona Ministerstvu pro místní rozvoj, dotčeným orgánům, sousedním krajům, 

obcím Královéhradeckého kraje, příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu 

životního prostředí. V zákonem stanoveném termínu pak uplatňovaly: vyjádření s požadavky 

na obsah Zprávy Ministerstvo pro místní rozvoj a dotčené orgány; připomínky obce 

Královéhradeckého kraje a sousední kraje a stanovisko zpracované podle kritérií přílohy č. 8 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí. 

Zpracovaný návrh Zprávy byl zároveň podle požadavku § 42 odst. 2 stavebního zákona 

zveřejněn veřejnou vyhláškou, zveřejněnou od 25. 10. 2013 do 11. 11. 2013 na úřední desce 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a v časovém období od 25. 10. 2013 do 10. 2. 2014 

na úředních deskách všech obcí Královéhradeckého kraje. K zveřejněnému návrhu Zprávy 

mohl každý uplatnit v zákonem stanoveném termínu písemné připomínky. 
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 Na základě obdržených stanovisek, vyjádření s požadavky a připomínek, jejichž přehled 

je přílohou této Zprávy (tabulky č. 3 a č. 4), byl návrh Zprávy ve smyslu § 42 odst. 3 

stavebního zákona upraven a předložen Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke 

schválení.    
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A) Vyhodnocení uplatňování ZÚR KHK včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byly ZÚR KHK vydány (§5 odst. 6 
stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných 
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

 

K vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byly vydány ZÚR KHK tzv. povinné 
změny ze zákona - § 5 odst. 6 stavebního zákona lze uvést následující. 

ZÚR KHK byly vydány dne 8. 9. 2011, tedy za platnosti stavebního zákona před jeho poslední 
novelou č. 350/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. 
Tato novela přinesla ve vztahu k zásadám územního rozvoje mimo jiné nové požadavky na 
projednání zásad územního rozvoje a na jejich obsah. Nové obsahové požadavky stanovené 
zejména v ustanovení § 36 stavebního zákona a v přílohách č. 4 a č. 5 k vyhlášce, budou 
v rámci aktualizace ZÚR KHK zohledněny. Konkrétní průmět těchto nových požadavků spolu 
s požadavky na aktualizaci ZÚR KHK je uveden v kapitole A.3 Vyhodnocení uplatňování ZÚR 
KHK ve vztahu k jednotlivým částem ZÚR KHK.  

 Pokud se týká ostatních právních předpisů nebo limitů využití území (hodnoty, 
omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývající z právních předpisů 
nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností 
území), u kterých došlo od vydání ZÚR KHK k jejich změně nebo novému vymezení, budou 
v měřítku ZÚR KHK zohledněny. Na některé změny byl pořizovatel ZÚR KHK upozorněn 
příslušným dotčeným orgánem v rámci výzvy k uplatnění návrhů a požadavků na aktualizaci 
ZÚR KHK (např. Ministerstvem průmyslu a obchodu, kdy změnou zákona č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, přestal existovat pojem „velmi vysokotlaký 
plynovod“ a byl nahrazen termínem „vysokotlaký plynovod s tlakem nad 40 barů“). 
Výchozím podkladem pro aktualizaci ZÚR KHK budou v souvislosti s výše uvedeným průběžně 
aktualizované ÚAP KHK.  

 ZÚR KHK byly vydány v době platnosti PÚR ČR, schválené v roce 2009. Dne 9. srpna 
2013 vláda ČR projednala Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 
2008 a na jejím základě rozhodla o zpracování návrhu aktualizace PÚR ČR 2008 v souladu s § 
35 odst. 4 stavebního zákona, dále schválila návrh na zpracování aktualizace PÚR ČR 2008, a 
to v rozsahu uvedeném v části d) Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje České 
republiky 2008 se zohledněním stanoviska uvedeného v části f) Zprávy o uplatňování Politiky 
územního rozvoje České republiky 2008, v rozsahu podrobnosti politiky územního rozvoje. 
Do doby projednání a schválení aktualizace PÚR ČR vládou ČR stále platí PÚR ČR 2008 
schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009. 

 Pokud se týká celostátních koncepčních a strategických dokumentů, ZÚR KHK vydané 
dne 8. 9. 2011 zohledňovaly jejich požadavky směřující ke Královéhradeckému kraji. V rámci 
aktualizace ZÚR KHK bude provedeno prověření případných požadavků na změnu ZÚR KHK, 
vyplývajících z aktualizací těchto dokumentů nebo vyplývajících z dokumentů nových. Stejně 
tak bude postupováno v případě koncepčních a strategických dokumentů schválených na 
úrovni kraje. 

Vydané ZÚR KHK splňují požadavky na udržitelný rozvoj území kraje (tedy na takový 
způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích 
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generací naplňovat jejich vlastní potřeby) a jsou východiskem pro usměrňování územně 
plánovací činnosti obcí. Při dosavadním uplatňování řešení ZÚR KHK nebyly zjištěny negativní 
dopady na udržitelný rozvoj území kraje, proto nejsou v této zprávě stanoveny konkrétní 
návrhy a požadavky na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci. 

Požadavky a podněty na změnu stávajícího řešení nebo požadavky a podněty na nová 
řešení, uplatněné obcemi Královéhradeckého kraje, jsou uvedeny v kapitole D) 
Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR KHK a v tabulce č. 3 v příloze. Požadavky a 
podněty na změnu stávajícího řešení nebo požadavky na nová řešení, uplatněné 
dotčenými orgány nebo dalšími subjekty (např. provozovateli distribučních nebo 
přepravních soustav), jsou uvedeny v kapitole A.3) Vyhodnocení uplatňování ZÚR KHK ve 
vztahu k jednotlivým částem a v tabulce č. 4 v příloze. Žádný z nich rovněž neobsahuje 
informace o negativních dopadech na udržitelný rozvoj území kraje nebo dotčených obcí 
vyvolaných uplatňováním ZÚR KHK.  

 

Požadavky na aktualizaci:   

Zohlednit změny obsahových náležitostí dokumentace ZÚR KHK v souvislosti s novelizací 
stavebního zákona; 

Prověřit a zohlednit případné požadavky vyplývající ze změn příslušných právních předpisů 
a limitů využití území, obsažených v rámci ÚAP KHK; 

Prověřit aktuální požadavky schválených koncepčních a strategických celostátních 
a krajských dokumentů, zohlednit případné požadavky z nich vyplývající pro řešení ZÚR KHK. 

 

A.1 Vyhodnocení uplatňování ZÚR KHK ve vztahu k ÚPD obcí a rozhodování 
v území a ve vztahu k podaným žalobám a podnětům na přezkum opatření obecné 
povahy 

 

Zásady územního rozvoje jsou podle § 36 odst. 5 stavebního zákona závazné pro 
pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.  

Záměry vyplývající z vydaných ZÚR KHK jsou postupně zpřesňovány v územně 
plánovacích dokumentacích obcí Královéhradeckého kraje. Od účinnosti ZÚR KHK, tj. od 
16. 11. 2011, bylo vydáno přibližně 160 územních plánů, regulačních plánů nebo jejich změn. 

V rámci pořizování územně plánovací dokumentace obcí nebo při rozhodování v území 
nemá pořizovatel ZÚR KHK informace o tom, že by u některých ze záměrů obsažených v ZÚR 
KHK byla prokázána jeho neproveditelnost nebo nemožnost jeho územního zpřesnění 
v podmínkách a měřítku podrobnější územně plánovací dokumentace. Z uvedeného tedy 
vyplývá, že nejsou žádné požadavky vyplývající z výsledků prověřování proveditelnosti či 
neproveditelnosti záměrů, obsažených v ZÚR KHK, které by bylo nezbytné promítnout do 
jejich aktualizace.  

S uplatňováním ZÚR KHK souvisí i podaná žaloba obce Kocbeře k Nejvyššímu správnímu 
soudu v Brně proti obsahu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, konkrétně 
proti vedení koridoru rychlostní silnice R11, a to s požadavkem vypustit tento koridor 
v úseku Jaroměř – Trutnov z obsahu ZÚR a přemístit jej do nové polohy. Nejvyšší správní 
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soud ve svém rozsudku č. j. 7Ao8/2011 – 75 ze dne 8. 2. 2012 však podaný návrh na zrušení 
části ZÚR KHK zamítl.  

Obec Kocbeře podala proti výše uvedenému rozsudku ústavní stížnost a Ústavní soud 
tento návrh Usnesením III.ÚS 1795/12 ze dne 7. 6. 2012 odmítnul. 

Jediný návrh na přezkum ZÚR KHK byl podán fyzickou osobou v rámci odvolání 
k územnímu rozhodnutí č. 3061/2012-1 ze dne 3. 8. 2012 o umístění stavby „silnice I/33 
Náchod – obchvat, I/14 Vysokov – Vrchoviny“. Tento podnět byl postoupen podle ustanovení 
§ 192 stavebního zákona Ministerstvu pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj však 
neshledalo důvody k zahájení předmětného přezkumného řízení, o čemž informovalo 
sdělením podle § 94 odst. 1 správního řádu ze dne 29. 1. 2014, č. j. 21112/2013-81. 

 

A.2 Vyhodnocení uplatňování ZÚR KHK ve vztahu k vymezení územních rezerv 
a jejich prověření z hlediska potřeby a plošných nároků 

 
Podle ust. § 36 odst. 1 věty druhé stavebního zákona ZÚR KHK vymezily plochy 

a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejichž dosavadní využití nesmí být 
měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití  - 
plochy a koridory územní rezerv: 

 
Na úseku dopravní infrastruktury: 

 
 (DS1r) kapacitní silnice S5 (v kategorii silnice I. třídy) – úsek Úlibice – Jičín - hranice kraje 

(Turnov)  
 Pro tento záměr byla Ministerstvem pro místní rozvoj pořízena územní studie koridoru 

kapacitní silnice S5 úsek R10/R35 Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice (Atelier T-
plan s.r.o., 2012). Data této územní studie byla vložena do systému evidence územně 
plánovací činnosti a tato územní studie je tedy podle § 30 odst. 4 stavebního zákona 
podkladem mimo jiné k aktualizaci ZÚR KHK. Územní studie doporučila jako výsledný 
koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení Turnov – Rovensko pod 
Troskami - Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové kategorii S 20,75 - S 14,75. Tato 
územní studie byla zveřejněna na:  http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-

stavebnirad/Informace-Udalosti 

 

Požadavky na aktualizaci:  

V návaznosti na aktualizaci PÚR ČR zohlednit závěr této územní studie – tzn. v obsahu ZÚR 
KHK vymezit koridor územní rezervy v tzv. severní variantě, zbývající větve („jižní“ a 
„superseverní“) vypustit. V textu odůvodnění zároveň popsat vlivy, které může tento záměr 
vyvolat s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny. 

 
(DS2r) silnice I/11 – v prostoru Hradce Králové (dnešní silnice I/33 - Třebechovice pod 

Orebem)  
 V současné době je koridor územně stabilizován v územně plánovacích dokumentacích 

obce Blešno a města Třebechovice pod Orebem. Vzhledem k tomu, že je v současné době 
pořizován ÚP Hradec Králové a změna č. 1 ÚP Divec, ve kterém je vymezení předmětné 

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebnirad/Informace-Udalosti
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebnirad/Informace-Udalosti
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komunikace územně prověřováno, dále je zpracováváno variantní vyhodnocení 
předmětného záměru na životní prostředí (EIA) – závěr zjišťovacího řízení byl vydán 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství 
dne 24. 6. 2013), lze konstatovat, že probíhají práce na prověřování předmětného záměru 
v území. 

Požadavky na aktualizaci:  Nejsou 

 
(DS3r) silnice I/32 – v prostoru Kopidlna 

 Předmětný záměr není sledován Ministerstvem dopravy a není ani obsahem ÚAP KHK.  

Požadavky na aktualizaci:  

Vypustit koridor DS3r z obsahu ZÚR KHK, neboť záměr není sledován Ministerstvem dopravy. 

 
(DS1pr) silnice II/285 – v prostoru Nahořan1 
 Z projednání této problematiky s odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje, který je dotčeným orgánem na úseku silnic II. a III. tříd, 
vzešel požadavek ponechat předmětné řešení v obsahu ZÚR KHK, a to z důvodu potřeby 
budoucího řešení jednoho z nevyhovujících dopravních úseku v ORP Nové Město nad 
Metují. Vymezení předmětné přeložky silnice na území obce Nahořany bude prověřeno 
v rámci územní studie „Posouzení potřeby a územních nároků vedoucích ke zlepšení 

dopravní situace na silnici II/285 v úseku Jaroměř – Nové Město nad Metují v rámci Zásad 

územního rozvoje Královéhradeckého kraje“, jejímž předmětem bude prověření potřeby a 
územních nároků vedoucích ke zlepšení dopravní situace na silnici II/285 v úseku Jaroměř 
- Nové Město nad Metují.   

 

Požadavky na aktualizaci:  

Zohlednit výsledky pořizované územní studie prověřující potřebu a územní nároky vedoucí ke 
zlepšení dopravní situace na silnici II/285 v úseku Jaroměř - Nové Město nad Metují. 

 
(DS4r) silnice II/299 – v prostoru Dvora Králové nad Labem 
  Dopravní situace v okolí Dvora Králové nad Labem byla prověřována mimo jiné studiemi: 

Studie řešení dopravní průchodnosti v oblasti města Dvůr Králové nad Labem v návaznosti 
na R11 (Transconsult s. r. o. HK 2012) a Vyhledání možného propojení dálnice D11 (MUK 
Kocbeře a křižovatky silnic I/16 a II/299 (Hostinné) (Surpmo a. s., projektové středisko 
Hradec Králové, 2006). Předmětný koridor pro přeložku silnice II/299 byl územně 
prověřen a územně zpřesněn v rámci ÚP Dvůr Králové nad Labem. Z uvedeného vyplývá, 
že záměr přeložky silnice II/299 v prostoru místní části Dvora Králové nad Labem Verdek 
byl prověřen na několika úrovních, přičemž byla potvrzena potřeba vymezení této 
přeložky a prověřeny její budoucí územní nároky. 

 
 

                                                           
1
 Koridor územní rezervy byl do ZÚR KHK převzat z ÚPVÚC Trutnovsko - náchodsko 
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Požadavky na aktualizaci:  

Vymezit koridor DS4r jako návrh. 

  
(DS2pr) silnice II/303 – v prostoru Pěkova2  
 Dopravní situace v okolí Bukovic a místní části Police nad Metují - Pěkova byla 

prověřována mimo jiné studií Generel dopravní infrastruktury ve vybraném území okresů 
Náchod a Trutnov (Transconsult, s. r. o., 2006). Z této studie vyplývá možnost úpravy - 
redukce vymezeného koridoru tam, kde jsou možné úpravy parametrů stávající 
komunikace tj., na území obce Bukovice. 

 

Požadavky na aktualizaci:  

S ohledem na cíle a úkoly územního plánování a po konzultaci s odborem dopravy a 
silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje prověřit úpravu – redukci 
koridoru DS2pr dle požadavku dotčených obcí, při zachování statutu územní rezervy. 

 
 (DS5r) silnice II/318 – v prostoru Synkov-Slemeno – Rychnov nad Kněžnou (včetně nového 

napojení na silnici I/14)  
 V souvislosti s podnětem městyse Častolovice, uplatněného dne 17. 1. 2011 v rámci 

veřejného projednání ZÚR KHK a povinností prověřit možnosti budoucího využití koridoru 
územní rezervy DS5r, byla pořízena územní studie „Návrh a posouzení umístění koridoru 
silnice propojující městys Častolovice respektive město Kostelec nad Orlicí s městem 
Rychnov nad Kněžnou včetně posouzení umístění koridoru silnice II/318 dle ZÚR KHK se 
zohledněním dopravních vazeb regionálního, popřípadě nadregionálního významu“ 
(RoyalHaskoningDHV, 2004), v rámci které bylo zjištěno, že za účelem zlepšení dopravního 
propojení silnice I/11 a silnice I/14 Častolovice – Rychnov nad Kněžnou, je z hlediska 
stávajícího a výhledového dopravního zatížení nezbytné věnovat pozornost dopravní 
situaci Častolovic, které jsou zatěžovány nákladní tranzitní dopravou, směřující převážně 
do území průmyslové zóny v obcích Solnice a Kvasiny po stávající silnici II/321 a nikoliv po 
silnici II/318. Výsledným doporučením vyplývajícím z této studie, je tzv. „varianta E“, která 
představuje vypuštění stávajícího koridoru územní rezervy DS5r, a vymezení koridoru 
přeložky silnice II/321 propojující stávající silnici I/11 se stávající silnicí II/321, tzv. 
východní obchvat Častolovic. Navržené řešení sice nepředstavuje komplexní vyřešení 
tranzitní dopravy v regionu Častolovice - Kostelec nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou, ale je 
jedním z významných faktorů přispívajících ke zlepšení stávající nepříznivé dopravní 
situace v tomto regionu.    

Požadavky na aktualizaci:  

Vypustit koridor DS5r a zapracovat tzv. „variantu E“, vzešlou ze zpracované územní studie, 
představující vymezení koridoru přeložky silnice II/321 tzv. východní obchvat Častolovic. 

   
 

 

                                                           
2
 Koridor územní rezervy byl do ZÚR KHK převzat z ÚPVÚC Adršpašsko - broumovsko 
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Na úseku technické infrastruktury: 
 

(TP1r) propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63, vedoucí z území obce Olešná v kraji 
Vysočina na hranici ČR – Polsko, a to do území hraničního přechodu Náchod – Kudowa 
Zdrój  

 V rámci zpracování Zprávy bylo uskutečněno několik jednání s Ministerstvem pro místní 
rozvoj a příslušným provozovatelem přepravní soustavy ve smyslu zákona č. 458/2000 
Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, - společností NET4GAS, s. r. o. 
jejichž předmětem bylo řešení otázek potřeby a aktuálnosti předmětného záměru, jeho 
návaznosti na území sousedního státu nebo podmínek vymezení koridoru předmětného 
záměru na území Královéhradeckého a Pardubického kraje s ohledem na územní potřeby 
a omezení vybraných měst a obcí Královéhradeckého kraje. Z těchto jednání vyplynul 
závěr nadále na území Královéhradeckého kraje sledovat předmětný záměr s tím, že 
polohu (změnu) koridoru pro předmětný záměr v ZÚR KHK lze pomocí nástrojů územního 
plánování dále prověřovat. Podmínkou tohoto prověřování však musí být zachování 
stávajícího napojovacího bodu koridoru TP1r na území Pardubického kraje a na území 
Polské republiky. 

 Návrh na prověření a následnou změnu územního vymezení předmětného koridoru na 
území Královéhradeckého kraje byl uplatněn provozovatelem přepravní soustavy – 
NET4GAS, s. r. o., dopisem ze dne 16. 7. 2013, který v souvislosti s požadavkem 
Magistrátu města Hradec Králové provedl v červnu 2013 vlastní posouzení změnových 
variant předmětného koridoru. Další požadavky týkající se požadavků a návrhů na 
prověření (změnu) vymezení koridoru TP1r jsou uvedeny v kapitole D) Vyhodnocení 
návrhů obcí na aktualizaci ZÚR KHK – tabulka č. 2, oddíl „technická infrastruktura plyn“ a v 
příloze Zprávy. 

 

Požadavky na aktualizaci:  

V rámci aktualizace ZÚR KHK vymezit koridor nadmístního významu, který bude vycházet ze 
stávajícího napojení koridoru TP1r, vymezeného v ZÚR KHK na hranici Královéhradeckého a 
Pardubického kraje na koridor P01, vymezený v platných Zásadách územního rozvoje 
Pardubického kraje, a bude směřovat na hranici s Polskou republikou do prostoru hraničního 
přechodu Náchod – Kudowa Zdrój. V tomto koridoru bude aktualizací ZÚR KHK uloženo 
prověření změn jeho využití – změna vymezení koridoru TP1r, územní studií a stanoveny 
základní požadavky na obsah této územní studie. 

Dle upozornění Ministerstva průmyslu a obchodu zohlednit změnu názvosloví vyplývající ze 
změny zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, používat 
namísto termínu „velmi vysokotlaký plynovod“ termín „vysokotlaký plynovod s tlakem nad 
40 barů“. 

 
 (TE1r) koridor nadzemního vedení 2x110 kV TR Vrchlabí – Strážné – Špindlerův Mlýn   

Požadavky na aktualizaci:  

Na základě požadavku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19. 3. 2013 bude koridor 
převeden do návrhu. Na základě požadavku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a města Vrchlabí 
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prověřit změnu vymezení předmětného koridoru dle aktuálních podkladů, předaných v rámci 
ÚAP KHK. 

 
(TT1r) transformovna TR 110/35 kV Horní Maršov  

Požadavky na aktualizaci:  

Na základě požadavku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19. 3. 2013 bude plocha pro 
transformovnu převedena do návrhu. 

 
(TT2r) transformovna TR 110/35 kV Broumov  

Požadavky na aktualizaci:  

Na základě požadavku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19. 3. 2013 bude plocha pro 
transformovnu převedena do návrhu a její umístění bude po prověření dle podkladů, 
předaných v rámci ÚAP KHK aktualizováno. 

   
(TV1pr) dálkový vodovodní řad Trutnov – Červený Kostelec – Velké Poříčí3  
  V současné době je zpracovávána územní studie Prověření vymezení koridoru dálkového 

vodovodního řadu (TV1pr) Trutnov – Červený Kostelec – Velké Poříčí v Zásadách 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. 
Praha) prověřující potřebu a případné územní nároky předmětného záměru. 

 

Požadavky na aktualizaci:  

Dle výsledků pořizované územní studie bude koridor buď vypuštěn z obsahu ZÚR KHK nebo 
bude redukován na nezbytně nutný rozsah. 

 

A.3 Vyhodnocení uplatňování ZÚR KHK ve vztahu k jednotlivým částem ZÚR KHK 

 

A.3.1 priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 

Priority územního plánování pro území Královéhradeckého kraje tak, jak jsou stanoveny 
v ZÚR KHK, přispívají k vytváření vyvážených územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. V souvislosti 
s aktualizací ÚAP KHK bude nezbytné prověřit a zohlednit problémy k řešení nově 
vyplývající z tohoto územně plánovacího podkladu. 

 

Požadavky na aktualizaci:  

Provést revizi a případnou úpravu nebo doplnění stávajících priorit územního plánování na 
základě závěrů aktualizovaných ÚAP KHK, které nemají konkrétní průmět do území; 

                                                           
3
 Koridor územní rezervy byl do ZÚR KHK převzat z ÚPVÚC Trutnovsko – náchodsko a Adršpašsko - broumovsko 
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S ohledem na předchozí požadavek zachovat na základě požadavku Ministerstva práce a 
sociálních věcí stávající priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území pod čísly 6, 7 a 9. 

Na základě požadavku Ministerstva zemědělství prověřit naplnění (aplikaci) stávajících 
republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
uvedených pod body 25 a 26 v PÚR ČR ve vztahu k ZÚR KHK a v rámci aktualizace ZÚR KHK 
zohlednit výsledky tohoto prověření. 

 

A.3.2 rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené v PÚR ČR a nadmístní 
rozvojové oblasti a osy 

Rozvojové oblasti a osy mezinárodního, republikového a nadmístního významu byly v ZÚR 
KHK vymezeny na základě tzv. indikátorů (ukazatelů) udržitelného rozvoje, které byly 
nastaveny při vymezení těchto oblastí a os Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje ve 
schváleném Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010. Jedním z výchozích 
podkladů pro stanovení těchto indikátorů byl metodický materiál Ústavu územního 
rozvoje Brno ze srpna 2007 s názvem Podkladový materiál pro upřesnění vymezení 
rozvojových oblastí a rozvojových os stanovených v Politice územního rozvoje ČR.   

Pořizovatel ZÚR KHK, v průběhu roků 2012 a 2013 zajistil zpracování územní studie Analýza 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí pro aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje (ÚRS PRAHA, a. s., 2013).  Předmětem této územní 
studie bylo především: 
- porovnání přístupů ve vymezování rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických 

oblastí (republikových i krajských) s přístupy v ZÚR sousedních krajů; 
- analýza indikátorů udržitelného rozvoje vzhledem k vymezování rozvojových území 

(oblasti, osy) a vymezování specifických oblastí; 
- návrh na aktualizaci vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických 

oblastí – tato část je nejvýznamnějším výstupem a obsahuje též odůvodnění 
navrženého vymezení; 

- návrh na doplnění nebo změnu úkolů pro územní plánování. 
 

Požadavky na aktualizaci:  

Zohlednit výstupy a doporučení obsažená ve studii Analýza rozvojových oblastí, rozvojových 
os a specifických oblastí pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
(ÚRS PRAHA, a. s., 2013); 

Prověřit a v případě potřeby zohlednit (zajistit) návaznost vymezených rozvojových oblastí a 
os vymezených k hranici Královéhradeckého kraje s kraji Libereckým, Středočeským a 
Pardubickým; 

Další požadavky na aktualizaci jsou uvedeny v kapitole D) Vyhodnocení návrhů obcí na 
aktualizaci ZÚR KHK – tabulka č. 2, oddíl „rozvojové oblasti, osy a specifické oblasti“. 
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A.3.3. specifické oblasti vymezené v PÚR ČR a specifické oblasti nadmístního 
významu 

Specifické oblasti mezinárodního, republikového a nadmístního významu byly v ZÚR KHK 
vymezeny zejména na podkladě studie Specifické oblasti Královéhradeckého kraje (ÚRS 
PRAHA, a.s., 2008). 

Pořizovatel ZÚR KHK v průběhu roků 2012 a 2013 zajistil zpracování územní studie Analýza 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí pro aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje (ÚRS PRAHA, a. s., 2013).  Předmětem této územní 
studie bylo především: 
- porovnání přístupů ve vymezování rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických 

oblastí (republikových i krajských) s přístupy v ZÚR sousedních krajů; 
- analýza indikátorů udržitelného rozvoje vzhledem k vymezování rozvojových území 

(oblasti, osy) a vymezování specifických oblastí; 
- návrh na aktualizaci vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických 

oblastí – tato část je nejvýznamnějším výstupem a obsahuje též odůvodnění 
navrženého vymezení; 

- návrh na doplnění nebo změnu úkolů pro územní plánování. 
 

V rámci výzvy k uplatnění podnětů a požadavků k aktualizaci ZÚR KHK byl Správou 
Krkonošského národního parku uplatněn dopisem ze dne 22. 2. 2012 požadavek na 
územní zpřesnění SOB7 Krkonoše – Jizerské hory - území SOB7 graficky v mapových 
podkladech vymezit hranicí 500 m směrem dovnitř od hranice ochranného pásma KRNAP 
tak, aby byla zachována integrita území KRNAP a jeho ochranného pásma, jehož území 
zahrnuje i území bilaterální Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze, území Evropsky 
významné oblasti Krkonoše a území Ptačí oblasti Krkonoše. 

 

Požadavky na aktualizaci:  

S ohledem na cíle a úkoly územního plánování zohlednit výstupy a doporučení obsažené ve 
studii Analýza rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí pro aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ÚRS PRAHA, a. s., 2013); 

Prověřit a případně zohlednit vymezení specifických oblastí s ohledem na podnět Správy 
Krkonošského národního parku; 

Prověřit a v případě potřeby zohlednit (zajistit) návaznost vymezených specifických oblastí 
vymezených při hranici Královéhradeckého kraje s kraji Libereckým, Středočeským a 
Pardubickým; 

Další požadavky na aktualizaci jsou uvedeny v kapitole D) Vyhodnocení návrhů obcí na 
aktualizaci ZÚR KHK – tabulka č. 1. 
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A.3.4 plochy a koridory vymezené v PÚR ČR a plochy a koridory nadmístního 
významu, včetně územního systému ekologické stability 

 

Koridory dopravní infrastruktury 

  Silniční 

ZÚR KHK vymezily 21 koridorů silniční dopravní infrastruktury na úseku silnic I. tříd, dálnic, 
rychlostních silnic (včetně územních rezerv) a 56 koridorů silniční dopravní infrastruktury 
na úseku silnic II. tříd (včetně územních rezerv). V rámci uplatňování ZÚR KHK nebyly 
zjištěny problémy s naplňováním této části ZÚR KHK. Pokud se týká územních rezerv, těm 
je věnována pozornost v kapitole A.2) Vyhodnocení uplatňování ZÚR KHK ve vztahu 
k vymezení územních rezerv a jejich prověření z hlediska potřeby a plošných nároků. Tato 
část se věnuje těm koridorům, které jsou vymezeny v režimu návrh. 

V rámci výzvy k uplatnění podnětů a požadavků k aktualizaci ZÚR KHK nebyl kromě podnětů 
a požadavků obcí Královéhradeckého kraje uplatněn žádný požadavek. 

Kromě požadavků obcí na vymezení nebo změnu koridorů dopravní infrastruktury 
vyhodnocených v kapitole D) Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR KHK této 
Zprávy se stanoví z pohledu pořizovatele nebo dotčených orgánů následující požadavky 
na aktualizaci ZÚR KHK. 

 

Požadavky na aktualizaci:  

Prověřit záměry, pro které byly koridory silniční infrastruktury vymezeny z hlediska jejich 
realizace a na základě toho vypustit již realizované záměry, resp. koridory; 

Na základě požadavku Ministerstva životního prostředí při vymezování koridorů dopravní 
infrastruktury zohlednit jako jeden z odborných podkladů jev dálkových migračních koridorů, 
migračně významných území a bariérových míst dálkových migračních koridorů, poskytnutý 
v rámci ÚAP KHK; 

Na základě požadavku Ministerstva životního prostředí při vymezování koridorů dopravní 
infrastruktury zohlednit mimo jiné i stávající úroveň emisního a imisního znečištění území a 
dbát o jeho zachování v místech, kde je vyhovující; 

Další požadavky na aktualizaci jsou uvedeny v kapitole D) Vyhodnocení návrhů obcí na 
aktualizaci ZÚR KHK – tabulka č. 2, oddíl „dopravní infrastruktura silniční“. 

 

Železniční 

ZÚR KHK vymezily za účelem optimalizace a zdvoukolejnění 2 koridory železniční dopravní 
infrastruktury na celostátních tratích č. 031 a č. 032. V rámci uplatňování ZÚR KHK nebyly 
zjištěny problémy s naplňováním této části ZÚR KHK. V rámci výzvy k uplatnění podnětů a 
požadavků k aktualizaci ZÚR KHK byly kromě podnětů a požadavků obcí 
Královéhradeckého kraje uplatněny dopisem ze dne 27. 2. 2012 požadavky ze strany 
Ministerstva dopravy. Tyto požadavky byly dále upřesněny dopisem ze dne 17. 4. 2013 na 
jednání vyvolaném pořizovatelem ZÚR KHK s Ministerstvem dopravy dne 18. 7. 2013. 
Ministerstvo dopravy požaduje: 



ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V 

UPLYNULÉM OBDOBÍ (listopad 2011 – červen 2014) 

 

Stránka 17 z 103 
 

- vymezit koridor v šíři 120 m pro záměr „Zkapacitnění a modernizace tratí č. 021 a 022 
v úseku Týniště nad Orlicí – Solnice“ dle podkladů poskytnutých v rámci ÚAP KHK; 

- vymezit koridor územní rezervy v šíři 120 m pro záměr „Modernizace trati č. 041 
Hradec Králové – Ostroměř – Jičín – úsek Hořice – Ostroměř“ – koridor v úseku Hořice 
– Ostroměř dle podkladů poskytnutých v rámci ÚAP KHK ; 

- vymezit koridor územní rezervy v šíři 120 m pro záměr „Modernizace a elektrifikace 
trati č. 032, včetně výstavby tzv. Vysokovské spojky“ – koridor v úseku Jaroměř – 
Náchod dle podkladů poskytnutých v rámci ÚAP KHK; 

- (DZ2) - vymezit koridor pro modernizaci a zkapacitnění trati č. 031 v úseku Hradec 
Králové – hranice kraje jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu, zbývající úsek 
koridoru (DZ2) tzn. v úseku Hradec Králové – Jaroměř vymezit jako koridor územní 
rezervy, při vymezení tohoto koridoru vycházet ze studie proveditelnosti 
„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Studie proveditelnosti 
Hradec Králové - Pardubice“ (Sudop Praha a. s., 2012). 
 

Požadavky na aktualizaci:  

S ohledem na cíle a úkoly územního plánování zohlednit požadavky Ministerstva dopravy 
týkající se vymezení výše jmenovaných koridorů železniční dopravy. 

Letecké 

ZÚR KHK ukládají na území kraje respektovat plochy současných neveřejných mezinárodních 
a veřejných vnitrostátních letišť, neveřejného vnitrostátního vrtulníkového letiště 
a heliportů pro leteckou záchrannou službu, včetně jejich ochranných pásem. V rámci 
uplatňování ZÚR KHK nebyly zjištěny problémy s naplňováním této části ZÚR KHK. 
V rámci výzvy k uplatnění podnětů a požadavků k aktualizaci ZÚR KHK nebyly kromě 
podnětu Magistrátu města Hradec Králové, vyhodnocených v kapitole D) Vyhodnocení 
návrhů obcí na aktualizaci ZÚR KHK této Zprávy, uplatněny žádné další podněty 
a požadavky na aktualizaci ZÚR KHK v této oblasti.  

 

Požadavky na aktualizaci:  

Požadavky na aktualizaci v této oblasti jsou uvedeny v kapitole D) Vyhodnocení návrhů obcí 
na aktualizaci ZÚR KHK – tabulka č. 2, oddíl „dopravní infrastruktura letecká“. 

 

Koridory technické infrastruktury 

  

Plyn 

ZÚR KHK vymezily 9 návrhových koridorů pro vysokotlaké plynovody a jeden koridor územní 
rezervy pro velmi vysokotlaký plynovod (vysokotlaký plynovod s tlakem nad 40 barů), 
vyplývající pro řešení ZÚR KHK z PÚR ČR. Pokud se týká stávajících územních rezerv, těm 
je věnována pozornost v kapitole A.2) Vyhodnocení uplatňování ZÚR KHK ve vztahu 
k vymezení územních rezerv a jejich prověření z hlediska potřeby a plošných nároků. Tato 
část se věnuje těm koridorům, které jsou vymezeny v režimu návrh. V rámci uplatňování 
ZÚR KHK nebyly zjištěny problémy s naplňováním této části ZÚR KHK. V rámci výzvy 
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k uplatnění podnětů a požadavků k aktualizaci ZÚR KHK nebyly kromě podnětu města 
Česká Skalice uplatněny žádné požadavky. 

Kromě požadavků vybraných obcí na změnu vymezení koridoru této technické infrastruktury 
vyhodnocených v kapitole D) Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR KHK této 
Zprávy se stanoví z pohledu pořizovatele nebo dotčených orgánů následující požadavky 
na aktualizaci ZÚR KHK. 

 

Požadavky na aktualizaci:   

Prověřit záměry, pro které byly koridory technické infrastruktury vymezeny z hlediska jejich 
realizace a na základě toho vypustit již realizované záměry, resp. koridory; 

Na základě požadavku Ministerstva životního prostředí při vymezování koridorů technické 
infrastruktury zohlednit jako jeden z odborných podkladů jev dálkových migračních koridorů, 
migračně významných území a bariérových míst dálkových migračních koridorů, poskytnutý 
v rámci ÚAP KHK; 

Další požadavky na aktualizaci jsou uvedeny v kapitole D) Vyhodnocení návrhů obcí na 
aktualizaci ZÚR KHK – tabulka č. 2, oddíl „technická infrastruktura plyn“. 

 

 Elektro 

ZÚR KHK vymezily 7 ploch a koridorů technické infrastruktury pro nadzemní vedení VVN 2x 
110 kV a transformovny TR 110/35 kV (včetně územních rezerv). V rámci uplatňování 
ZÚR KHK nebyly zjištěny problémy s naplňováním této části ZÚR KHK. Pokud se týká 
stávajících územních rezerv, těm je věnována pozornost v kapitole A.2) Vyhodnocení 
uplatňování ZÚR KHK ve vztahu k vymezení územních rezerv a jejich prověření z hlediska 
potřeby a plošných nároků. Tato část se věnuje těm koridorům, které jsou vymezeny 
v režimu návrh. 

V rámci výzvy k uplatnění podnětů a požadavků k aktualizaci ZÚR KHK byl kromě podnětů 
a požadavků obcí Královéhradeckého kraje uplatněn dopisem ze dne 24. 2. 2012 
požadavek ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
požaduje na území města Hradec Králové a obce Stěžery vymezit koridor územní rezervy 
pro vedení 2x 110 kV Hradec Králové TR 110/35 kV Západ. Správou CHKO Broumovsko 
byl dopisem ze dne 15. 2. 2012 uplatněn požadavek na změnu vymezení koridoru 
nadzemního vedení 2x 110 kV TR Neznášov – Jaroměř – Česká Skalice – TR Náchod TE3p, 
a to z důvodu možnosti negativního ovlivnění dochované hodnoty krajinného rázu území 
Národní přírodní památky Babiččino údolí. Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze 
dne 10. 2. 2014, proběhlo prověření aktuálnosti a potřeby předmětného záměru s tím 
výsledkem, že koridor TE3p bude z větší části vypuštěn. Ponechána bude pouze ta část 
koridoru pro nadzemní vedení 2x 110 kV, které bude určená pro napojení nové 
transformovny 110/35 kV v Jaroměři. 

Dále byl dopisem ze dne 28. 2. 2012 Státní energetickou inspekcí, územním inspektorátem 
pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj a dopisem ze dne 29. 2. 2012 Ministerstvem 
životního prostředí uplatněn požadavek na respektování Územní energetické koncepce 
Královéhradeckého kraje. Vzhledem k tomu, že ZÚR KHK byly vydány za platnosti 
Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje, schválené Zastupitelstvem 
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Královéhradeckého kraje dne 25. 3. 2010, a tato koncepce nebyla následně 
aktualizována, lze konstatovat, že ZÚR KHK jsou s touto koncepcí v souladu a nebyly 
zjištěny žádné nové požadavky směřující k aktualizaci ZÚR KHK. 

Kromě požadavků obcí na vymezení nebo změnu koridorů technické infrastruktury 
vyhodnocených v kapitole D) Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR KHK této 
Zprávy se stanoví z pohledu pořizovatele nebo dotčených orgánů následující požadavky 
na aktualizaci ZÚR KHK. 

 

Požadavky na aktualizaci: 

Na základě požadavku Ministerstva průmyslu a obchodu vymezit koridor územní rezervy 
vedení 2x 110 kV Hradec Králové TR 110/35 kV Západ dle podkladů poskytnutých v rámci 
ÚAP KHK; 

Na základě požadavku společnosti ČEZ Distribuce a. s. upravit vymezení koridoru TE3p dle 
podkladů poskytnutých v rámci ÚAP KHK; 

Na základě požadavku Ministerstva životního prostředí při vymezování koridorů technické 
infrastruktury zohlednit jako jeden z odborných podkladů jev dálkových migračních koridorů, 
migračně významných území a bariérových míst dálkových migračních koridorů, poskytnutý 
v rámci ÚAP KHK; 

Další požadavky na aktualizaci jsou uvedeny v kapitole D) Vyhodnocení návrhů obcí na 
aktualizaci ZÚR KHK – tabulka č. 2, oddíl „technická infrastruktura elektro“. 

 

Dálkovody 

ZÚR KHK ukládají na území kraje respektovat stávající katodově chráněnou trasu 
produktovodu Nové Město – Cerekvice nad Bystřicí „Čepro (Kolín – Cerekvice)“ a na 
tomto úseku nevymezují žádné nové koridory. V rámci uplatňování ZÚR KHK nebyly 
zjištěny problémy s naplňováním této části ZÚR KHK. V rámci výzvy k uplatnění podnětů a 
požadavků k aktualizaci ZÚR KHK byl uplatněn dopisem ze dne 24. 2. 2012 pouze ze 
strany Ministerstva průmyslu a obchodu požadavek na doplnění textu odůvodnění. 

 

Požadavky na aktualizaci: 

Na základě požadavku Ministerstva průmyslu a obchodu doplnit na str. 83 text odůvodnění o 
následující text: „Územím Královéhradeckého kraje prochází katodově chráněná trasa 
produktovodu Nové Město – Cerekvice nad Bystřicí (označená „Čepro (Kolín – Cerekvice)“), 
která je v ZÚR včetně jejího ochranného pásma a souvisejícího dálkového sdělovacího 
kabelu, areálu skladu v Cerekvici nad Bystřicí a čerpacích stanic EuroOil respektována jako 
součást nouzového zásobování ropnými produkty podle zákona č. 161/2013 Sb.“. 

 

Vodovody a kanalizace 

ZÚR KHK vymezily koridor územní rezervy pro dálkový vodovodní řad Trutnov – Červený 
Kostelec – Velké Poříčí. Již v rámci projednání návrhu ZÚR KHK v roce 2011 byly ze strany 
několika obcí náležejících do ORP Trutnov uplatněny námitky, jejichž obsahem byl 
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požadavek na vypuštění předmětné územní rezervy, nebo alespoň její části, a to z toho 
důvodu, že pro obce ve správním území ORP Trutnov je zajištěné zásobování pitnou 
vodou jiným dostatečným způsobem (viz kapitola D) Vyhodnocení návrhů obcí na 
aktualizaci ZÚR KHK). V rámci vyhodnocení těchto námitek bylo konstatováno, že do 
doby první aktualizace ZÚR KHK proběhne prověření potřeby a územních nároků 
předmětného záměru s tím, že výsledek tohoto prověření bude zohledněn v rámci 
aktualizace ZÚR KHK. Jak již bylo v kapitole A.2) Vyhodnocení uplatňování ZÚR KHK ve 
vztahu k vymezení územních rezerv a jejich prověření z hlediska potřeby a plošných 
nároků uvedeno, v současné době je zpracovávána územní studie prověřující potřebu a 
případné územní nároky předmětného záměru. Během uplynulého období nebyly 
uplatněny žádné nové požadavky na vymezení ploch a koridorů technické infrastruktury 
na úseku vodovodů a kanalizací. 

 

Požadavky na aktualizaci:  

Dle výsledků pořizované územní studie bude koridor buď vypuštěn z obsahu ZÚR KHK nebo 
bude redukován na nezbytně nutný rozsah. 

 

Protipovodňová ochrana, vodní hospodářství 

ZÚR KHK vymezily 18 ploch pro protipovodňovou ochranu území a 1 přírodě blízké 
protipovodňové opatření. V rámci uplatňování ZÚR KHK nebyly zjištěny ze strany 
pořizovatelů územně plánovacích dokumentací obcí problémy s naplňováním této části 
ZÚR KHK.  

Dopisem ze dne 19. 6. 2013 byly ze strany Povodí Labe, s. p. a Magistrátu města Hradec 
Králové postupně uplatněny požadavky na zapracování dalších ploch pro 
protipovodňovou ochranu území: 
 - Mrlina, Vestec – Rožďalovice – poldr Mlýnec; 
- Melounka, Všestary, výstavba poldru; 
- Melounka, Plotiště, výstavba poldru; 
- Světská svodnice, Hradec Králové, výstavba suché retenční nádrže; 
- Chaloupská svodnice, Hradec Králové, výstavba suché retenční nádrže; 
- Černilovský potok, Skalice, výstavba suché retenční nádrže. 

 Součástí této oblasti je i problematika vymezení lokalit pro akumulaci povrchových vod. 
V době projednání ZÚR KHK nebyl příslušnými ústředními orgány státní správy pořízen 
podle úkolu vyplývajícího z PÚR ČR (167) Generel území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod a základní zásady využití těchto území, který by stanovil okruh lokalit 
vhodných pro akumulaci povrchových vod pro případné řešení dopadů klimatické změny, 
především pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha v dlouhodobém horizontu, 
vyžadujících územní ochranu. ZÚR KHK proto obsahují lokality, které byly dohodnuty 
v rámci pořízení ZÚR KHK s Ministerstvem zemědělství a jsou obsaženy v koordinačním 
výkresu jako limity využití území, přičemž u těchto lokalit probíhalo při projednávání 
návrhu ZÚR KHK teprve prověřování z hlediska jejich potřeby. Jedná se o lokality: Pěčín, 
Žamberk, Babí, Fořt, Vlčinec, Skuhrov, Kounov, Šárovcova Lhota, Hořice, Židovka, Vidoň, 
Vysoké Veselí, Husí Potok Lukavice. 
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Po vydání ZÚR KHK bylo dokončeno pořízení Generelu území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod a základních zásad využití těchto území4. V tomto generelu bylo 
vymezeno 5 lokalit, které jsou lokalizovány na území Královéhradeckého kraje. Jedná se 
konkrétně o lokality: Pěčín na vodním toku Zdobnice, Fořt na vodním toku Čistá, Babí na 
vodním toku Babí potok, Žamberk na vodním toku Rokytenka a Lukavice na vodním toku 
Kněžná.   

V souvislosti s pořizovanou změnou č. 1 ÚP Křinice, zabývající se mimo jiné zpřesněním 
záměru ze ZÚR KHK  - PPO 14 Suché nádrže Křinice I. – III. na Křinickém potoce bylo po 
dohodě s Povodím Labe s. p., pořizovatelem předmětné změny a obcí Křinice dohodnuto 
vypuštění předmětného protipovodňového opatření z obsahu ZÚR KHK v rámci jejich 
aktualizace. Důvodem tohoto vypuštění je jednak nenaplnění charakteru nadmístnosti 
předmětného opatření podle § 2 odst. 1 písm. h) stavebního zákona a dále skutečnost, že 
obec Křinice bude protipovodňovou ochranu svého území řešit v rámci pořizované změny 
svého územního plánu a územní studie, prověřující konkrétní územní podmínky a limity 
pro vymezení ploch pro protipovodňovou ochranu obce Křinice. 

 

Požadavky na aktualizaci:  

Prověřit a zohlednit případné požadavky vyplývající ze změn příslušných právních předpisů 
a limitů využití území, obsažených v rámci ÚAP KHK (zejména aktualizace nebo vymezení 
nových záplavových území); 

Prověřit vymezené plochy pro protipovodňovou ochranu z hlediska jejich realizace a na 
základě toho vypustit již realizované záměry; 

Prověřit potřebu a případně vymezit nové plochy nadmístního významu pro 
protipovodňovou ochranu území; 

Na podkladě dokumentu Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod 
a základní zásady využití těchto území s ohledem na cíle a úkoly územního plánování vymezit 
územní rezervy pro tyto lokality na území Královéhradeckého kraje a vypustit stávající 
lokality z limitů využití území; 

Vypustit záměr PPO14 - Suché nádrže Křinice I. – III. z ploch pro protipovodňovou ochranu 
území. 

 

Plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů 

ZÚR KHK vymezily na území kraje 3 plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu 
rozvoje lidských zdrojů nadmístního významu: průmyslové zóny Kvasiny – Rychnov nad 
Kněžnou – Solnice, průmyslové zóny Vrchlabí a Národního centra pro krizovou 
připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému Hradec Králové. 
Během uplynulého období nebyly zjištěny žádné problémy s uplatňováním ZÚR KHK 
v této oblasti a nebyly ani uplatněny žádné požadavky na vymezení ploch nových. Ze 
strany Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR byl 
uplatněn dopisem ze dne 7. 2. 2014 požadavek na vypuštění plochy Národního centra 

                                                           
4
 http://eagri.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___vc._protokolu.pdf   

http://eagri.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___vc._protokolu.pdf
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pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému Hradec 
Králové, a to z důvodu upuštění od předmětného záměru. 

 

Požadavky na aktualizaci:  

Na základě požadavku Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR vypustit řešení plochy Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek 
Integrovaného záchranného systému Hradec Králové a s tím i související úkoly územního 
plánování. 

 

Územní systém ekologické stability 

ZÚR KHK vymezily územní systém ekologické stability na podkladě Plánu nadregionálního 
a regionálního územního systému ekologické stability pro území Královéhradeckého kraje 
(AGERIS s. r. o., 2009). Tento oborový dokument obsahující koncepční řešení 
nadregionální a regionální úrovně územního systému ekologické stability na území 
Královéhradeckého kraje, který byl pořízen mimo jiné i v úzké spolupráci s orgány 
ochrany přírody a krajiny hájících své zájmy na území Královéhradeckého kraje, se stal 
jedním z nejvýznamnějších podkladových dokumentů pro pořízení ZÚR KHK. Během 
uplynulého období nebyly zjištěny žádné problémy s uplatňováním ZÚR KHK v této 
oblasti. Uplatněné požadavky na změny vymezení územního systému ekologické stability 
jsou vyvolány konkrétními změnami v území, které nemají vliv na stávající koncepci 
vymezení prvků územního systému ekologické stability v ZÚR KHK. 

V roce 2012 byla ve Věstníku Ministerstva životního prostředí č. 8/2012 zveřejněna 
Metodická pomůcka pro vyjasnění kompetencí v problematice územních systémů 
ekologické stability5.   

V rámci výzvy k uplatnění podnětů a požadavků k aktualizaci ZÚR KHK byl Ministerstvem 
životního prostředí dopisem ze dne 29. 2. 2012 uplatněn požadavek zapracovat 
aktualizované vymezení hranic nadregionálních biocenter dle dat poskytnutých 
Agenturou ochrany přírody a krajiny.   

Dále byl Ministerstvem životního prostředí dopisem ze dne 29. 2. 2012 uplatněn požadavek 
na úpravu vedení nadregionálního biokoridoru K35 s probíhající osou mezofilní bučinnou 
v navazujícím území obce Bradlecká Lhota v Libereckém kraji, kde dochází ke kolizi se 
zastavěným územím obce dle variantního řešení v Plánu nadregionálního a regionálního 
územního systému ekologické stability pro území Královéhradeckého kraje (AGERIS s. r. 
o., 2009).  

Ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství byl dopisem ze dne 2. 4. 2014 uplatněn požadavek na změnu vymezení 
regionálního biokoridoru RK815 na území obce Slatina nad Zdobnicí dle variantního 
řešení v Plánu nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability pro 
území Královéhradeckého kraje (AGERIS s. r. o., 2009) – severovýchodní, modrá varianta. 

                                                           
5
 

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/39ef155aa2f7c4e4c1257a790028699

5?OpenDocument  

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/39ef155aa2f7c4e4c1257a7900286995?OpenDocument
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/39ef155aa2f7c4e4c1257a7900286995?OpenDocument
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V souvislosti s výše uvedeným se kromě požadavků obcí na vymezení nebo změnu prvků 
územního systému ekologické stability vyhodnocených v kapitole D) Vyhodnocení návrhů 
obcí na aktualizaci ZÚR KHK této Zprávy stanoví z pohledu pořizovatele nebo dotčených 
orgánů následující požadavky na aktualizaci ZÚR KHK. 

 

Požadavky na aktualizaci:  

V kapitole ZÚR KHK „d.3 Vymezení územního systému ekologické stability“, v části úkoly 
územního plánování, prověřit soulad, popřípadě zohlednit, zde neobsažené podmínky pro 
upřesnění prvků regionálního a nadregionálního systému ekologické stability obsažené ve 
výše uvedené metodické pomůcce; 

Do textové části ZÚR KHK doplnit cílové ekosystémy jednotlivých skladebných částí 
nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability dle Plánu 
nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability pro území 
Královéhradeckého kraje (AGERIS s. r. o., 2009); 

Provést opravu údaje u obce Špindlerův Mlýn v kapitole „d.3 Vymezení územního systému 
ekologické stability“ místo H 922 Bedřichovské uvést H022 Bedřichovské; 

Na základě požadavku Ministerstva životního prostředí prověřit soulad vymezení 
nadregionálního systému ekologické stability dle poskytnutých dat v rámci ÚAP KHK 
a v případě potřeby zohlednit změny ve vymezení hranic nadregionálních biocenter; 

Zohlednit variantní řešení nadregionálního biokoridoru K35 dle Plánu nadregionálního 
a regionálního územního systému ekologické stability pro území Královéhradeckého kraje 
(AGERIS s. r. o., 2009) v souladu s připravovanou aktualizací Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje; 

Na základě požadavku Krajského úřadu královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství zohlednit variantní řešení regionálního biokoridoru RK 815 na území obce 
Slatina nad Zdobnicí dle Plánu nadregionálního a regionálního územního systému ekologické 
stability pro území Královéhradeckého kraje (AGERIS s. r. o., 2009); 

Prověřit a v případě potřeby zohlednit (zajistit) návaznost vymezených prvků regionálního a 
nadregionálního územního systému ekologické stability majících územní přesah na území 
Libereckého, Středočeského a Pardubického kraje; 

Další požadavky na aktualizaci jsou uvedeny v kapitole D) Vyhodnocení návrhů obcí na 
aktualizaci ZÚR KHK – tabulka č. 2, oddíl „ochrana přírody a krajiny, cílové charakteristiky 
krajiny, ÚSES“ a tabulka č. 1. 

 

A.3.5 koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot území kraje 

ZÚR KHK stanovily přírodní, kulturní a civilizační hodnoty Královéhradeckého kraje, přičemž 
stanovily úkoly územního plánování. Během uplynulého období nebyly zjištěny žádné 
problémy s uplatňováním ZÚR KHK v této oblasti. Pokud se týká požadavků na změnu 
nebo doplnění stávajícího znění této části ZÚR KHK, v rámci výzvy k uplatnění podnětů a 
požadavků na aktualizaci ZÚR KHK byly z hlediska ochrany hodnot kraje uplatněny pouze 
dopisem ze dne 28. 2. 2012 požadavky Ministerstva kultury. Požadavky Ministerstva 



ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V 

UPLYNULÉM OBDOBÍ (listopad 2011 – červen 2014) 

 

Stránka 24 z 103 
 

kultury, které je možné řešit v měřítku zásad územního rozvoje, jsou obsaženy níže. 
Pokud se týká požadavku Ministerstva kultury na vyčlenění území navrhovaného 
ochranného pásma kulturní památky (dům č. p. 1138) v Novém Městě nad Metují 
z rozvojové osy NOS 5 Nové Město nad Metují – Rychnov nad Kněžnou a stanovení 
požadavku na eliminaci rozvoje tohoto území v územním plánu obce lze uvést, že v 
měřítku ZÚR KHK, není možné tento požadavek zohlednit, byť se dle Ministerstva kultury 
jedná a nemovitou kulturní památku nadregionálního významu. Nástrojem pro ochranu 
předmětného území je právě územní rozhodnutí o ochranném pásmu této nemovité 
kulturní památky, které stanoví konkrétní požadavky a limity využití daného území a 
nabytím jeho účinnosti se stává závazným pro územně plánovací činnost dané obce. 

 

Požadavky na aktualizaci:  

Prověřit a zohlednit případné požadavky vyplývající ze změn příslušných právních předpisů 
a limitů využití území, obsažených v rámci ÚAP KHK na úseku ochrany přírody a krajiny, 
ochrany a využití nerostných surovin a památkové péče; 

Do kapitoly „e.3 Koncepce ochrany kulturních hodnot“ mezi kulturní hodnoty dle požadavku 
Ministerstva kultury doplnit: „prostředí kulturních památek a památkově chráněných 
území“; 

Do úkolů územního plánování v kapitole „e.3 Koncepce ochrany kulturních hodnot“ dle 
požadavku Ministerstva kultury doplnit: „při řešení využití území a při upřesňování tras 
liniových staveb v rámci vymezených koridorů hledat taková řešení, která vyloučí, popř. 
budou náležitým způsobem minimalizovat, negativní vlivy na plošně památkově chráněná 
území“; 

V textu odůvodnění ZÚR KHK provést aktualizaci údajů ve výčtu předmětů památkové 
ochrany a to tak, že u navrhovaných národních kulturních památek Hrad Kost, Zámek 
Humprecht, Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově a Zámek Nové Město nad Metují bude 
uvedeno, že se jedná o již prohlášené národní kulturní památky; 

Zohlednit výstupy a doporučení obsažená ve studii Analýza koncepcí a nástrojů územního 
plánování na území Památkové rezervace Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitalu 
a souborem plastik v Betlémě, jeho ochranného pásma a nejbližšího okolí (Royal 
HaskoningDHV, s. r. o., 2013), prověřit a případně stanovit úkoly územního plánování pro 
obce Kuks, Stanovice, Dvůr Králové nad Labem, Choustníkovo Hradiště, Hřibojedy, Vlčkovice 
v Podkrkonoší, Heřmanice, Kocbeře, Kohoutov a Chvalkovice vyplývající z této územní studie, 
a to se zaměřením na možnosti obnovy historických součástí krajiny bývalého Šporkova 
nadačního panství Choustníkovo Hradiště a na vyvážený podíl rozvojových ploch ve vazbě na 
komunikaci R11; 

Na základě požadavku Správy CHKO Český ráj na území CHKO, oblast Českého ráje prověřit 
potřebu stanovení regulačních podmínek na úrovni územně plánovací dokumentace kraje, 
zohledňující turistickou a rekreační zátěž tohoto území a v případě potřeby doplnit nové 
úkoly územního plánování v části Cestovní ruch a rekreace; 

Prověřit a zohlednit požadavek Ministerstva životního prostření a Správy CHKO Český ráj na 
stanovení podmínek regulujících na území velkoplošných zvláště chráněných území umístění 
větrných a fotovoltaických elektráren. A dále na základě požadavku Správy CHKO Český ráj s 
ohledem na podklady poskytnuté v rámci ÚAP KHK prověřit a zohlednit případné stanovení 
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podmínek regulujících umístění větrných a fotovoltaických elektráren na území „prostorově 
a pohledově provázaných s chráněnými územími a oblastmi regionálních a nadregionálních 
krajinných horizontů“. 

 

A.3.6 cílové charakteristiky krajiny 

ZÚR KHK vymezily pro zachování a rozvoj hodnot vzniklých spolupůsobením přírodních 
a lidských vlivů, jejichž výsledkem je jedinečný krajinný ráz, 12 oblastí a 5 podoblastí 
krajinného rázu a dále vymezily celkem 8 krajinných typů. Pro tyto oblasti a podoblasti a 
krajinné typy byly stanoveny velmi obecné zásady pro zachování charakteristických rysů 
jednotlivých oblastí. V rámci uplatňování ZÚR KHK byly zjištěny ze strany pořizovatelů 
územně plánovacích dokumentací obcí problémy s naplňováním této části ZÚR KHK, a to 
zejména s absencí konkrétnějších požadavků na stanovení podmínek využití pro 
zachování nebo dosažení stanovených cílových charakteristik krajiny. 

V rámci výzvy k uplatnění podnětů a požadavků k aktualizaci ZÚR KHK byl Správou CHKO 
Orlické hory dopisem ze dne 7. 12. 2011 uplatněn požadavek na provedení vymezení 
cílových charakteristik krajiny (podrobněji) s ohledem na zpracovaný materiál 
„Preventivní hodnocení krajinného rázu pro CHKO Orlické hory“.  

 

Požadavky na aktualizaci:  

Zohlednit změny obsahových náležitostí dokumentace ZÚR KHK v souvislosti s novelizací 
stavebního zákona, zejména stanovit pro jednotlivé cílové charakteristiky krajin územní 
formou úkolů územního plánování podmínky pro jejich zachování nebo dosažení; 

S ohledem na cíle a úkoly územního plánování provést revizi stávajícího vymezení oblastí 
a podoblastí krajinného rázu a krajinných typů a případně zapracovat změnu jejich vymezení 
mimo jiné i s ohledem na zpracované koncepční materiály jednotlivých orgánů ochrany 
přírody a krajiny na území Královéhradeckého kraje; 

Prověřit a zohlednit případné požadavky vyplývající ze změn příslušných právních předpisů 
a limitů využití území, obsažených v rámci ÚAP KHK. 

 

A.3.7 veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení asanačních území 
nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

ZÚR KHK vymezily veřejně prospěšné stavby a opatření, pro jejichž uskutečnění lze práva 
k dotčeným pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit. ZÚR KHK nevymezily žádné 
stavby ani opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a žádná asanační území. 
Během uplynulého období nebyly zjištěny žádné problémy s uplatňováním ZÚR KHK v této 
oblasti. Během uplynulého období byl uplatněn jeden návrh na vymezení asanačního 
území nadmístního významu. Městský úřad Jaroměř navrhuje vymezit bývalá josefovská 
kasárna a bývalou vojenskou nemocnici v Josefově jako plochu pro asanaci nadmístního 
významu. Vyhodnocení tohoto návrhu je uvedeno v kapitole D) Vyhodnocení návrhů obcí 
na aktualizaci ZÚR KHK. 
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Tato část ZÚR KHK bude upravena (některé stavby budou doplněny nebo vypuštěny) na 
základě výsledků prověření a zapracování konkrétních podnětů a požadavků obcí 
vyhodnocených v kapitole D) Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR KHK nebo na 
základě požadavků na aktualizaci ZÚR KHK uvedených v příslušných oborových 
podkapitolách kapitoly A.3) Vyhodnocení uplatňování ZÚR KHK ve vztahu k jednotlivým 
částem ZÚR KHK a kapitoly A.2) Vyhodnocení uplatňování ZÚR KHK ve vztahu k vymezení 
územních rezerv a jejich prověření z hlediska potřeby a plošných nároků. Celková 
koncepce vymezení těchto staveb a opatření bude ponechána beze změn. 

 

Požadavky na aktualizaci:  

Na základě výsledků prověření a zapracování konkrétních podnětů a požadavků obcí 
vyhodnocených v kapitole D) Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR KHK nebo na 
základě požadavků na aktualizaci ZÚR KHK, uvedených v příslušných oborových 
podkapitolách kapitoly A.3) provést úpravu (doplnění nebo vypuštění) veřejně prospěšných 
staveb, nebo veřejně prospěšných opatření. 

 

A.3.8 požadavky nadmístního významu na koordinaci územně plánovací 
činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména 
s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury 

ZÚR KHK v této části souhrnně a obecně vymezily požadavky na koordinaci územně plánovací 
činnosti obcí Královéhradeckého kraje. Tyto požadavky dále byly doplněny o souhrnný 
tabulkový přehled ploch a koridorů vymezených v ZÚR KHK. V rámci uplatňování ZÚR KHK 
se ukázalo, že tento souhrnný tabulkový přehled poskytující základní orientační přehled 
požadavků ZÚR KHK vyplývajících pro územně plánovací dokumentace obcí je ze strany 
pořizovatelů nižších územně plánovacích dokumentací praktickou pomůckou. Tento 
přehled bude ponechán a aktualizován na základě výsledků projednání aktualizace ZÚR 
KHK. Zároveň budou v tomto přehledu opraveny chyby (překlepy), na které byl 
pořizovatel upozorněn v rámci uplatňování ZÚR KHK. 

 

Požadavky na aktualizaci:  

Aktualizovat souhrnný tabulkový přehled dle výsledků projednání aktualizace ZÚR KHK; 

Provést opravu chybného údaje u obce Humburky v části územní systém ekologické stability 
místo RK 1251 uvést RK 1250/2; 

Aktualizovat poslední odrážku požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti z hlediska 
principů a podmínek stanovených ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle výsledků 
tohoto posouzení. 
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A.3.9 plochy a koridory, 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 územní studii do evidence 
územně plánovací činnosti 

ZÚR KHK nevymezily plochy a koridory, ve kterých bylo prověření změn jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování. Během uplynulého období byl uplatněn jeden 
požadavek na vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich 
využití územní studií. Magistrát města Hradec Králové uplatnil požadavek na zpracování 
Územní studie plánu krajiny krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Hradce Králové. 
Vyhodnocení tohoto požadavku je uvedeno v kapitole D) Vyhodnocení návrhů obcí na 
aktualizaci ZÚR KHK. 

V rámci zpřesňování koridoru územní rezervy propojovacího plynovodu vedoucího z kraje 
Vysočina, přes území Pardubického a Královéhradeckého kraje na hranici s Polskou 
republikou (TP1r), vyplývajícího pro řešení ZÚR KHK z PÚR ČR – záměr P5, byly vzneseny 
ze strany několika obcí požadavky na prověření změny jeho vymezení na území 
Královéhradeckého kraje, a to zejména z pohledu minimalizace případného dotčení 
zastavěného území, popřípadě území zastavitelného, budoucími omezeními vyplývajícími 
z případné realizace záměru (ochranná a bezpečnostní pásma). Změna vymezení 
předmětného koridoru na území Královéhradeckého kraje však není možná bez 
předchozího prověření podkladem ověřujícím možnosti a podmínky změn území, kterým 
je územní studie. Na základě toho bude v rámci aktualizace ZÚR KHK  vymezeno území 
v němž se uloží prověření změn jejího využití územní studií. 

Požadavky na aktualizaci:  

Upravit název a obsah kapitoly týkající se prověření změn jejich využití územní studií 
s ohledem na poslední novelu stavebního zákona; 

Vymezit koridor nadmístního významu, který bude vycházet ze stávajícího napojení koridoru 
TP1r, vymezeného v ZÚR KHK na hranici Královéhradeckého a Pardubického kraje na koridor 
P01, vymezený v platných Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje, a bude směřovat 
na hranici s Polskou republikou do prostoru hraničního přechodu Náchod – Kudowa Zdrój.  
V tomto koridoru uložit prověření změn jeho využití – změna vymezení koridoru TP1r, 
územní studií a stanovit základní požadavky na obsah této územní studie.  

 

A.3.10 plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 
orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, a dále 
stanovení lhůty pro pořízení regulačního plánu a jeho předložení zastupitelstvu 
kraje a dále plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro rozhodování 
o změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost, včetně 
zadání těchto regulačních plánů  

ZÚR KHK nevymezily plochy a koridory, ve kterých bylo pořízení a vydání regulačního plánu 
orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, a tím pádem 
nestanovily lhůtu pro pořízení regulačního plánu a jeho předložení zastupitelstvu kraje 
a dále nevymezily plochy a koridory, ve kterých bylo podmínkou pro rozhodování 
o změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost, a tím pádem ani 
neobsahovaly zadání těchto regulačních plánů. Během uplynulého období nebyly zjištěny 
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žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání 
regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.  

 

Požadavky na aktualizaci:  

Upravit název a obsah kapitoly týkající se pořízení a vydání regulačních plánů s ohledem na 
poslední novelu stavebního zákona. 

 

A.3.11 Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

ZÚR KHK nestanovily pořadí změn v území. Během uplynulého období nebyly zjištěny žádné 
požadavky na stanovení pořadí změn v území. 

 

Požadavky na aktualizaci: Nejsou 
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B) Problémy k řešení v ZÚR KHK vyplývající z ÚAP KHK 

Z aktualizovaného Rozboru udržitelného rozvoje území Královéhradeckého kraje, který je 
součástí ÚAP KHK, provedeného v květnu 2013, projednaného  Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2013, a se zohledněním stávajících podmínek a stavu 
v oblasti územního plánování na úrovni PÚR ČR a ZÚR KHK vyplývají následující problémy 
k řešení6: 

 

B.1 Horninové prostředí a geologie  

 Při vymezování ploch a koridorů zajistit dostatečnou ochranu ložisek nerostných 
surovin (dobývacích prostorů), respektive chráněných ložiskových území.  

 Pro zajištění dostatečného množství stavebních a jiných surovin vymezit dostatečné 
množství ploch vhodných pro těžbu nerostných surovin, a to zejména s ohledem 
na ochranu přírody a krajiny, podzemních a povrchových vod a životního prostředí 
obyvatel, i jako náhrad za postupně dotěžovaná ložiska. 

 Při umísťování ploch a koridorů respektovat jako omezení pro rozvoj výskyt 
sesuvných a poddolovaných území, a to zejména evidovaných aktivních sesuvů 
a poddolovaných území. 

 Vytvářet podmínky pro komplexní sanace a rekultivace. 

 

B.2 Voda a vodní režim  

 Nahrazovat méně kvalitní vodní zdroje novými s vyšší kvalitou (zejména na území 
Jičínska).  

 Vytvořit územní podmínky pro návrh nových tras skupinových vodovodů, využití 
kvalitních vodních zdrojů (rozšíření stávajících skupinových vodovodů na Rychnovsku, 
Královéhradecku, Jičínsku a na Trutnovsku). 

 Zajistit zvýšenou ochranu podzemních vod, respektive povrchových vod, před 
znečištěním v důsledku antropogenní činnosti zejména v geologické oblasti 
zlomových pásem v severní části kraje (Polická křídová pánev). 

 Vytvářet podmínky pro lokalizaci protipovodňových opatření. 
 Vytvářet podmínky pro prověřování řešení lokalit pro akumulaci povrchových vod dle 

generelu LAPV v územně plánovacích dokumentacích. 
 Omezovat aktivity v záplavových územích zhoršující odtokové poměry a zvyšující 

povodňová rizika. 
 Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových 

a podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod a podporovat jejich 
hospodárné využívání. 

                                                           
6
 Problémy k řešení vyplývající z Rozboru udržitelného rozvoje území Královéhradeckého kraje jsou zde uváděny 

s ohledem na obsah a rozsah zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, tzn., jsou zde uváděny 

problémy, které lze s ohledem na § 36 stavebního zákona promítnout do územně plánovací dokumentace kraje. 

Připomínky k vybraným formulacím problémů k řešení nebo požadavky na jejich změnu či úpravu, uplatněné ve 

vyjádřeních dotčených orgánu v rámci projednání Zprávy budou zohledněny v rámci nejbližší aktualizace ÚAP 

KHK. 
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 Vytvářet podmínky pro budování a modernizaci infrastruktury pro čištění odpadních 
vod, modernizace stávajících ČOV a dokončení výstavby kanalizací a čistíren 
odpadních vod v sídlech nad 500 EO. 

 Prověřit a navrhnout efektivní opatření vedoucí k omezení rizik plynoucích v oblasti 
Červeného Kostelce z rozsáhlé evidované kontaminace zdrojů pitné vody, hrozících 
potenciálně rozsáhlými narušeními dodávek zdravotně nezávadné pitné vody. 

 Přispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod 
v důsledku zemědělské a průmyslové činnosti. 

 

B.3 Hygiena životního prostředí  

 Budovat obchvaty měst a obcí pro snížení imisní a hlukové zátěže území. 
 Při vymezování nových rozvojových ploch v okolí letišť zohledňovat skutečnost, že 

provoz letišť je výraznou hygienickou závadou v území především z hlediska hluku.  
 Územně identifikovat staré ekologické zátěže, podporovat vymezení ploch 

potřebných k jejich asanaci a dalšímu využití. 
 Plánovat územní kapacity pro řešení nerovnoměrností v zásobení vodou a likvidaci 

odpadních vod v sezónních cyklech v důsledku vysoké návštěvnosti velkých 
rekreačních center v Krkonoších a Orlických horách. 

 

B.4 Ochrana přírody a krajiny  

 Základní charakteristikou životního prostředí Královéhradeckého kraje je jeho 
relativní zachovalost a dobrá kvalita přírody ve srovnání s jinými kraji České republiky. 
Tato charakteristika předurčuje kraj pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu. To 
zároveň představuje i největší problém. V rámci ZÚR KHK, ale i v rámci jiných 
dokumentů a procesů, bude nezbytné hledat vyvážený kompromis, který umožní 
ekonomicky pozitivní způsob využívání krajiny pro potřeby turistiky a cestovního 
ruchu a zároveň zajistí zachování, případně rozšíření všech hodnot. 

 Důležitým faktorem je vedení všech koridorů dopravní a technické infrastruktury, 
mimo zvláště chráněná území všech kategorií. Výstavba nových liniových staveb 
s sebou přináší zvýšenou fragmentaci území a zhoršení prostupnosti pro biotu. 
Uvedené negativní vlivy je nutno kompenzovat technickými a organizačními 
opatřeními. 

 Podporovat jednotnou aplikaci plánu vymezení ÚSES v ÚPD obcí Královéhradeckého 
kraje dle Plánu nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability 
Královéhradeckého kraje (Ageris s. r. o., 2009). 

 

B.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (ZPF-PUPFL) 

 V rámci ÚPD minimalizovat zábory zemědělské půdy a zejména zemědělské půdy 
s vysokým stupněm ochrany. Preferovat využívání stávajících ploch, které jsou již 
vyjmuty ze ZPF. 

 Podporovat navracení půd po rekultivacích zpět do ZPF a PUPFL. 
 Při plánování zejména liniových staveb minimalizovat zábory lesního půdního fondu 

v územích s nízkou lesnatostí tak, aby se omezilo odnětí pozemků z PUPFLu nebo 
nedocházelo k omezení hospodaření na těchto pozemcích. 
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 Vytvářet podmínky pro využití k zalesnění zemědělsky nevyužívaných pozemků 
v oblastech s nízkou lesnatostí zejména ve spojitosti se zakládáním prvků ÚSES 
a zvýšit tak podíl lesa a ekologickou stabilitu území.  

 Vytvářet podmínky pro podporu krajinotvorné funkce lesa a mimolesní zeleně.  

 

B.6 Dopravní a technická infrastruktura  

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Vzhledem k zatím minimálnímu úseku dálnice a absenci rychlostních komunikací na 
území kraje je stávající úroveň silniční sítě v řadě tahů nevyhovující po kapacitní stránce i 
z hlediska technického stavu. Současně dochází i k růstu počtu motorových vozidel všech 
typů, registrovaných na území kraje – s výjimkou poklesu počtu autobusů a silničních tahačů.  

 Vytváření podmínek pro zlepšení stávajícího špatného stavu a technické zanedbanosti 
regionální silniční sítě odrážející se v nedostatečných parametrech, dopravních 
závadách včetně nedostatečné kapacity nebo kvality. 

 Dokončení základní sítě kapacitních dopravních cest - dálnice D11 (jako součást 
mezinárodní trasy „E 67“ dle Evropské dohody o hlavních silnicích s mezinárodním 
provozem - AGR), a dále rychlostní silnice R11 a R35. 

 Zajištění/hájení dopravního koridoru dálnice D11 a koridorů pro vybudování 
kapacitních dopravních cest R11 a R35b v rámci všech druhů ÚPD.  

 V ÚPD věnovat zvláštní pozornost využití území v exponovaných plochách při dálnici 
D11.  

 Vytváření podmínek pro zlepšení kvality železniční infrastruktury.  
 Letecká doprava v kraji má pouze doplňkovou úlohu a pouze letiště Hradec Králové 

má mezinárodní statut, je však neveřejné. Do budoucna je nezbytné zvážit úlohu 
tohoto letiště.  

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

V oblasti technické infrastruktury se profilují dílčí problémy a střety v území 
Královéhradeckého kraje v několika dimenzích. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace 
sítí technické infrastruktury naráží v určitých oblastech na limity udržitelného rozvoje území 
a znamená často konflikt se snahou o udržení kvality přírodního prostředí v kraji. Na druhou 
stranu jsou tyto činnosti nezbytné ve vztahu ke zvýšení kvality životní úrovně obyvatel kraje a 
jeho jednotlivých částí a také v rámci propojení a návaznosti regionálních sítí na republikové i 
mezistátní úrovni. 
 

V rámci vodohospodářské infrastruktury existuje celkově dobré napojení obyvatel 
kraje na veřejné vodovody. Jsou však i oblasti kraje, v nichž je nutná rekonstrukce stávající 
sítě a oblasti, kde je nutné vybudováním nových sítí ještě napojení obyvatel na veřejné 
vodovody zvýšit a dosáhnout v rámci napojení obyvatel na veřejné vodovody uspokojivější 
úrovně. Jako problém kraje se jeví obtížné získání dostatečně kapacitních zdrojů vody v 
blízkosti velkých sídel.  

 V rámci územního plánování řešit existující lokální problémy se zabezpečováním 
dostatečných zdrojů pitné vody v letních obdobích sucha a problémy týkající se 
rizikových situací v souvislosti se zajištěním zdroje v případě katastrof a krizových 
stavů (povodně).  
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 Situace v oblasti vybavení kraje veřejnými kanalizacemi a čistírnami odpadních vod je 
již méně uspokojivá, ačkoliv z meziročních statistických údajů je zřejmé, že dochází ke 
zlepšování celkového stavu. Nároky na územní plánování si v kraji klade především nutnost 
dobudování připojení na veřejnou kanalizaci a nutnost rekonstrukce či výstavby čističek 
odpadních vod v několika správních obvodech. Neuspokojivé postavení kraje je dáno 
zejména velkým počtem malých obcí do 1000 obyvatel, které nejsou odkanalizovány 
vyhovujícími kanalizačními systémy. Podíl obyvatel připojených na kanalizaci s koncovkou na 
ČOV by se měl postupně zvyšovat. Největší zásahy co do rozšiřování systému kanalizací 
a tudíž i řadu s tím souvisejících problémů je možné očekávat ve správních obvodech ORP 
Broumov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Jaroměř, Jičín a Nové Město nad Metují, kde se 
podíl obcí připojených na kanalizaci s napojením na ČOV pohybuje pod hranicí 30 %.  
 

Produkce odpadů a nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji s sebou přináší 
celou řadu problémů, které způsobují konflikty vzhledem ke snaze postupovat ve využívání 
území udržitelným způsobem. Na průmyslové produkci odpadů se nejvíce podílí oblast 
stavebnictví, problémem je stále příliš vysoký podíl skládkování jak průmyslového tak 
komunálního odpadu, což s sebou přináší další nároky na využívání území a naráží na limity 
absorpční kapacity prostředí. Jako významný se jeví především deficit zařízení v oblasti 
separace komunálního odpadu, nakládání s objemnými odpady, nakládání se směsnými 
komunálními odpady a zařízení pro demontáž autovraků a elektrošrotu. Hlavní problémové 
oblasti současného systému nakládání s odpady na území Královéhradeckého kraje se tedy 
profilují v oblasti chybějící technické vybavenosti území, a také rozdílností mezi požadavky ze 
strany státu v oblasti materiálového využití komunálního odpadu a ekonomickými 
možnostmi obcí a občanů a schopností trhu zpracovávat tříděný odpad. V systémech 
recyklace má Královéhradecký kraj velké rezervy. Nejvážnější situace v oblasti starých 
ekologických zátěží území je v okresech Trutnov, Jičín a Hradec Králové. 

 
Plynofikace na území Královéhradeckého kraje dosahuje vysoké úrovně. Územní 

problémy lokálního charakteru může přinést plynofikace a dostavba přípojek plynu na území 
obcí, které ještě nebyly plynofikovány, nebo tam, kde probíhá jejich rekonstrukce, či 
modernizace. Záměry na rozšíření plynovodní sítě jsou průběžně součástí předávaných dat 
ÚAP, pro jejich konkrétní zapracování do ÚPD obcí Královéhradeckého kraje je vždy nezbytné 
vyhodnotit jejich aktuální a budoucí potřebnost.   

  
V rámci zásobování území teplem se jeví jako problémové stávající zdroje tepla 

provozované na fosilní paliva, které jsou častým zdrojem znečištění přízemní vrstvy 
atmosféry, v některých případech překračují emisní limity a omezují tak kvalitu života 
obyvatel. Pro vytápění či ohřev teplé vody je možné využít alternativních druhů energie. Jde 
např. o zkapalněné topné plyny, lehké topné oleje, bioplyn, biomasu, tepelná čerpadla či 
solární kolektory. Ovšem rozsáhlejší získávání tepla z těchto alternativních zdrojů může 
znamenat v některých lokalitách konflikt v záboru půdy a konflikt s názory části obyvatel 
dotčených území.  
 

Královéhradecký kraj má solidní předpoklady pro získávání energie z obnovitelných 
zdrojů typu slunce, vody a biomasy. Využití solární energie na území kraje odpovídá trendu 
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v ČR, tedy skokový nárůst nově připojovaných zdrojů, zejména v letech 2009 a 2010. Jako 
problémové se v mnohých lokalitách jeví rozsáhlé zábory ZPF pro tento účel. 

Ve využívání vodní energie existují rezervy hlavně v podobě možné výstavby dalších 
mini a mikroelektráren, pro něž existuje v kraji vhodný potenciál vodních toků. Avšak i tyto 
malé vodní elektrárny naráží ve svém zřizování a výstavbě na limity udržitelnosti území. 
Využívání biomasy přináší dlouhodobou perspektivu, zejména v oblastech, v nichž se 
neuvažuje o plynofikaci. 
 

V zásobování elektrickou energií v Královéhradeckém kraji je nutné respektovat 
koridory vymezené ZÚR KHK. V této souvislosti je nezbytná vzájemná koordinace i 
s ostatními zájmy v území při jejich situování v dotčeném území. Další záměry na úseku 
rozvoje zásobování elektrickou energií jsou nad rámec záměrů již uvedených v ZÚR 
předávány poskytovateli údajů. Tyto záměry jsou většinou pouze dílčími úpravami na vedení 
nižších napětí. 

 

B.7 Rekreace a cestovní ruch  

Celkově nejvýznamnějším problémem cestovního ruchu na Královéhradecku je 
dopravní síť - špatný technický stav komunikací, značení, kvalita a údržba cest pro pěší a 
cyklisty. Další významný problém představuje kvalita a struktura ubytovacích a stravovacích 
zařízení. 

 Stanovení charakteru přípustného rozvoje rekreace a cestovního ruchu a stanovení 
limitů a regulativů tohoto rozvoje s ohledem na únosnost daného území. 

 Problematiku cestovního ruchu řešit v krajinných rekreačních celcích v širší 
návaznosti na okolní území.  

 Respektovat lázeňská sídla a lázeňství, obnovovat, zlepšovat a podporovat lázeňsko – 
rekreační vybavenost. 

 

B.8 Územní střety, závady a problémy v území 

Určení problémů k řešení zahrnuje zejména požadavky na odstranění nebo omezení 
slabých stránek, hrozeb a rizik, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území, střetů 
záměrů s limity využití území, urbanistických závad, dopravních závad, hygienických závad a 
dalších problémů a ohrožení v území. 
  

B.8.1 Urbanistické závady v území 

Na území kraje se projevují následující urbanistické závady: 

 Postupný proces suburbanizace (zejména nárůst čistě obytných oblastí na okrajích 
měst, případně vznik rozsáhlých nákupních či průmyslových zón) a desurbanizace (tj. 
odliv obyvatelstva do venkovských prostor). Tyto procesy často přinášejí významnou 
zátěž jádrového města.  

 Chybějící aktivity vedoucí k zamezení vylidňování malých sídel, příhraničních regionů 
(problematika typická pro území ORP Broumov). 

 Nedostatečná obnova stávajícího domovního / bytového fondu na úkor nové 
výstavby na dosud neurbanizovaných plochách. 

 Nevyužívané / chátrající průmyslové a zemědělské areály na území kraje. 
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 Neadekvátní využívání kvalitních zemědělských půd - zejm. I. a II. třídy ochrany ZPF 
(fotovoltaika a další zábory). 

 Územní střety poddolovaných území a zastavěných území. 

 Územní střety aktivních sesuvných území a zastavěných území. 

 Zhoršování demografické struktury díky vylidňování sídel -– zejména na území 
Broumovska. 

 Vytěžené a opuštěné dobývací prostory. 

 Oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti – ORP Broumov, Trutnov, Dvůr Králové nad 
Labem, Hořice, Nový Bydžov. 

 

B.8.2 Dopravní závady v území 

Kromě obecně platných problémů, které se projevují v každém více urbanizovaném 
území, tedy problémy způsobované průjezdnou dopravou sídlem, případně 
poddimenzovanost ploch dopravy v klidu, byly identifikovány následující závady. 

 

 Průtah silnice I. třídy přes zastavěná (příp. zastavitelná) území. 

 Stav využití regionální železniční trati č. 026 – Broumovsko. 

 Návaznost R11 a I/14 - hrozba zvýšené intenzity po dokončení R11 – ORP Dvůr 
Králové nad Labem. 

 Průtahy silnice I/35 obcemi Úlibice, Ostroměř, Milovice, Hořice, Sadová, nevyhovující 
kapacita této komunikace. 

 Neatraktivnost železniční trati č. 041 pro nákladní přepravu. 

 Omezení území obce Holohlavy silnicí I/33 a nedokončení D11. 

 Napojení sídel Čáslavky a Dolany na přeložku I/33.  

 Upřesnění koridoru S5 v severní části ORP Jičín. 

 Vysoké zatížení centra měst Hradec Králové a Náchod průjezdnou dopravou. 

 Úrovňové křížení silnic I. třídy a železničních tratí. 
 

B.8.3 Hygienické závady v území 

 Oblasti s nízkou nebo stagnující mírou odkanalizování zaústěného do ČOV – ORP Jičín. 

 Omezení území obce Holohlavy silnicí I/33 a nedokončení D11. 

 Kontaminace podzemních vod v okolí Červeného Kostelce karcinogenními 
chlorovanými uhlovodíky z bývalého provozu s. p. TIBA. 

 Sezónní přetíženost technické infrastruktury v rekreačních střediscích, zejména v 
zimních, lyžařských – zejména ORP Trutnov, Vrchlabí, Rychnov nad Kněžnou. 

 Oblasti s radonovým rizikem zasahujícím do zastavěných částí obcí. 

B.8.4  Další problémy a ohrožení v území 

Jde o výčet jevů, které působí svojí existencí jako možné ohrožení v území především 
ve vztahu k jeho dalšímu možnému využití. V krajském měřítku jsou takto vymezena území 
nad určitý rozsah. Zastavěné území v zátopové zóně Q100 - určená území, která jsou přímo 
ohrožená záplavou v případě stoleté vody. Orná půda se sklonitostí min. 10 stupňů - údaj, 
který souvisí s potencionálním nebezpečím půdních erozí v intenzivně obdělávaných 
oblastech. 
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Celkové shrnutí problémových okruhů dle jednotlivých pilířů udržitelnosti 
(environmentálního, ekonomického a sociodemografického) je uvedeno v kapitole 8 Rozboru 
udržitelného rozvoje území Královéhradeckého kraje7. 

  

Požadavky na aktualizaci:  
S ohledem na obsah a rozsah zásad územního rozvoje stanovený v § 36 stavebního 
zákona pověřit identifikované problémy vyplývající z aktualizovaného Rozboru 
udržitelného rozvoje Královéhradeckého kraje ÚAP KHK a navrhnout řešení směřující 
k jejich eliminaci nebo minimalizaci. 

  

                                                           
7
 http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/RURU_KHK_text_2013.pdf  

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/RURU_KHK_text_2013.pdf
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C) Vyhodnocení souladu ZÚR KHK s PÚR ČR 

ZÚR KHK řeší všechny požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování 
v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech obsažené v PÚR ČR, které se 
dotýkají Královéhradeckého kraje. ZÚR KHK v souladu s obsahem PÚR ČR v měřítku zásad 
územního rozvoje naplňují a upřesňují republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti, koridory a plochy 
dopravní infrastruktury a koridory, plochy a rozvojové záměry technické infrastruktury. 

Vyhodnocení souladu ZÚR KHK s PÚR ČR je obsahem textu odůvodnění ZÚR KHK, kapitoly 
a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších (nadregionálních) vztahů, 
včetně vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje. Následující přehled uvádí 
požadavky PÚR ČR směrem k ZÚR KHK. U jednotlivých požadavků je v závorce uvedeno číslo 
daného úkolu obsaženého v PÚR ČR.  

 
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
PÚR ČR (14) - pro ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje jsou 

stanoveny jak priority územního plánování kraje, tak upřesněny územní podmínky koncepce 
jejich ochrany a rozvoje včetně vymezení cílových charakteristik krajiny směřujících k její 
stabilizaci,  

PÚR ČR (15) - pro předcházení prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na soudržnost 
obyvatel je stanovena jak priorita územního plánování kraje, tak upřesněny územní podmínky 
koncepce jejich ochrany a rozvoje civilizačních hodnot,  

PÚR ČR (16) - pro zajištění komplexních řešení směřujících k vyváženému rozvoji území kraje jsou 
stanoveny jak priority územního plánování kraje, tak jsou především upřesněny územní 
podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje a stanoveny úkoly 
územního plánování ve vymezených rozvojových oblastech a osách, specifických oblastech, 
v územích s vyváženým rozvojovým potenciálem a v plochách a koridorech veřejné 
infrastruktury,  

PÚR ČR (17) - regiony tohoto charakteru nejsou na území kraje vymezeny: pro zajištění podmínek 
k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn jsou stanoveny jak priority územního 
plánování kraje, tak jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních 
hodnot území kraje a stanoveny úkoly územního plánování ve vymezených rozvojových 
oblastech a osách, specifických oblastech, v územích s vyváženým rozvojovým potenciálem a v 
plochách a koridorech veřejné infrastruktury,  

PÚR ČR (18) - na podporu polycentrického rozvoje sídelní struktury kraje je stanovena jak priorita 
územního plánování kraje, tak jsou stanoveny úkoly územního plánování v území s vyváženým 
rozvojovým potenciálem a především upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a 
rozvoje civilizačních hodnot území kraje,  

PÚR ČR (19) - pro naplnění této priority je stanovena jak priorita územního plánování kraje, tak jsou 
především upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje a stanoveny úkoly územního plánování ve vymezených 
rozvojových oblastech a osách, specifických oblastech, v územích s vyváženým rozvojovým 
potenciálem a v plochách a koridorech veřejné infrastruktury, 

PÚR ČR (20) - pro naplnění této priority jsou stanoveny jak priority územního plánování kraje, tak je 
vymezen územní systém ekologické stability, jsou upřesněny územní podmínky koncepce 
ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje a především stanoveny úkoly územního 
plánování ve vymezených rozvojových oblastech a osách, specifických oblastech, v územích 
s vyváženým rozvojovým potenciálem a v plochách a koridorech veřejné infrastruktury, 
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PÚR ČR (21) - pro stabilizaci a rozvoj krátkodobé rekreace jsou stanoveny jak priority územního 
plánování kraje, tak jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních 
hodnot území kraje, 

PÚR ČR (22) - pro využití potenciálu území kraje pro cestovní ruch a jeho celoroční využití jsou 
stanoveny jak priority územního plánování kraje, tak je vymezen systém cyklodopravy a jsou 
upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje, 

PÚR ČR (23) - pro zlepšení dostupnosti území kraje a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury 
je stanovena jak priorita územního plánování kraje, tak jsou především vymezeny koridory 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a stanoveny úkoly územního plánování ve 
vymezených rozvojových oblastech a osách, specifických oblastech, v územích s vyváženým 
rozvojovým potenciálem a v plochách a koridorech této veřejné infrastruktury, 

PÚR ČR (24) - pro zlepšení dostupnosti území a zkvalitnění dopravní infrastruktury s ohledem na 
veřejné zdraví je stanovena jak priorita územního plánování kraje, tak jsou především 
vymezeny koridory veřejné dopravní infrastruktury a stanoveny úkoly územního plánování ve 
vymezených rozvojových oblastech a osách, specifických oblastech, v územích s vyváženým 
rozvojovým potenciálem a v plochách a koridorech této dopravní infrastruktury, 

PÚR ČR (25) - pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území jsou stanoveny jak priority územního plánování kraje, tak jsou především 
vymezeny plochy a koridory veřejné technické infrastruktury, upřesněny územní podmínky 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje a stanoveny úkoly územního 
plánování ve vymezených rozvojových oblastech a osách, specifických oblastech, v územích 
s vyváženým rozvojovým potenciálem a v plochách a koridorech této technické infrastruktury, 

PÚR ČR (26) – pro naplnění této priority na území kraje je stanovena priorita územního plánování,  
PÚR ČR (27) - pro naplnění této priority jsou stanoveny jak priority územního plánování kraje, tak jsou 

především vymezeny plochy a koridory veřejné dopravní infrastruktury, upřesněny územní 
podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje a stanoveny úkoly 
územního plánování ve vymezených rozvojových oblastech a osách, specifických oblastech, 
v územích s vyváženým rozvojovým potenciálem a v plochách a koridorech této dopravní 
infrastruktury, 

PÚR ČR (28) - pro zajištění kvality života obyvatel území kraje je stanovena jak priorita územního 
plánování kraje, tak jsou především upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje 
civilizačních hodnot území kraje, 

PÚR ČR (29) – pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné 
možnosti mobility a dosažitelnosti v území kraje jsou stanoveny jak priority územního 
plánování kraje, tak jsou především upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje 
civilizačních hodnot území kraje, 

PÚR ČR (30) - pro zajištění vysoké úrovně technické infrastruktury jsou stanoveny jak priority 
územního plánování kraje, tak jsou vymezeny plochy a koridory veřejné technické 
infrastruktury a stanoveny úkoly územního plánování v nich, 

PÚR ČR (31) - pro naplnění této priority na území kraje je stanovena jak priorita územního plánování, 
tak jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území 
kraje, 

PÚR ČR (32) - pro naplnění požadavků na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou 
infrastrukturu jsou stanoveny jak priority územního plánování kraje, tak jsou především 
upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje. 

 

rozvojové oblasti a rozvojové osy 
Rozvojové oblasti a rozvojové osy mezinárodního a republikového významu, vymezené PÚR ČR - OB4 

Rozvojová oblast Hradec Králové/Pardubice (43) a OS4 rozvojová osa Praha – Hradec 
Králové/Pardubice – Trutnov – hranice ČR/Polsko (Wroclaw) (55) jsou na území kraje 
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zpřesněny co do územního rozsahu v rozlišení podle území jednotlivých obcí s upřesněním 
úkolů pro územní plánování, a to při respektování důvodů jejich vymezení.  

 
specifické oblasti 
Specifická oblast mezinárodního a republikového významu, vymezená PÚR ČR - SOB7 Specifická 

oblast Krkonoše – Jizerské hory (75) je na území kraje zpřesněna co do územního rozsahu 
v rozlišení podle území jednotlivých obcí, včetně upřesnění úkolů pro územní plánování, a to 
při respektování důvodů jejich vymezení.  

 
koridory a plochy dopravní infrastruktury  
železniční doprava 
Předpokládaný rozvoj železniční dopravy je v širších souvislostech vázán na vedení mezinárodních 

koridorů, a to na základě evropských dohod AGC a AGTC o železničních magistrálách. Protože 
územím kraje neprochází žádný z tzv. železničních koridorů ve smyslu evropských přepravně-
obchodních dohod a ani se aktuálně nepředpokládá výhledové vedení vysokorychlostních tratí, 
je v ZÚR KHK prioritním záměrem optimalizace a zdvojkolejnění hlavního železničního koridoru 
Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř (90), zpřesněný do koridoru (ŽD2). 

 

silniční doprava 
Koncepce rozvoje silniční sítě v severovýchodní části České republiky je v souladu s PÚR ČR založena 

na realizaci výstavby zbývající části dálnice D11 v trase Praha - Hradec Králové – Jaroměř (97), 
zpřesněné do koridoru (DS1), rychlostní silnice  R11 v trase Jaroměř - Trutnov - Královec – 
Polsko (100), zpřesněné do koridoru (DS1p) a na rychlostní silnici R35 v úseku Hradec Králové – 
Úlibice (105), zpřesněné do koridoru (DS2) s vymezením koridoru územní rezervy kapacitní 
komunikace (DS1r) v úseku Úlibice – hranice s Libereckým krajem v souladu s (114). Na tento 
systém navazuje síť silnic I. třídy. Jejich vedení je z větší části možno považovat za stabilizované 
a  je u nich nezbytné sledovat především zkvalitnění jejich vedení tak, aby odpovídalo 
návrhovým parametrům a výhledovým potřebám. Toto zkvalitnění se v ZÚR KHK nepromítá. 
Vedení dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy vytváří podmínky pro kvalitativně vyšší úroveň 
napojení území kraje nejen na velké sídelní aglomerace ČR, ale i propojení tohoto území s 
okolními státy.  

 
kombinovaná doprava  
Záměr vymezení veřejného logistického centra v oblasti Pardubice – Hradec Králové (130) s cílem 

optimalizace silniční dopravy a uplatnění principu komodality je ve vazbě na železniční uzel a 
přístav Pardubice naplňován na území Pardubického kraje. 

 
koridory technické infrastruktury a další úkoly 
plynárenství 
Na území kraje se v souladu s PÚR ČR vymezuje koridor územní rezervy (TP1r) pro propojovací 

plynovod VVTL DN 500 PN 63, vedoucí z okolí obce Olešná v kraji Vysočina na hranici ČR – 
Polsko, a to do okolí hraničního přechodu Náchod – Kudowa Zdrój (155), který je třeba hájit 
s ohledem na jeho mezinárodní význam před jinými aktivitami, které by mohly ztížit nebo 
znemožnit budoucí realizaci propojení přepravních systémů ČR a Polska.  

vodní hospodářství 
Územní ochrana ploch morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových 

vod (167) je v dohodě s příslušným dotčeným orgánem ošetřena formou limitů využití území.  
 
další úkoly 
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V souladu s kapitolou 7 PÚR ČR – „Další úkoly pro územní plánování“, jsou vymezeny rozvojová osa 
nadmístního významu NOS1 Rozvojová osa Hořice - Jičín – Liberecký kraj (173b) a oblasti se 
specifickými hodnotami a problémy nadmístního významu NSO1 Specifická oblast Broumovsko 
(174b), NSO2 Specifická oblast Orlické hory (174c) a při západní hranici kraje NSO3 Specifická 
oblast Jičínsko (174p). 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními 
úřady a kraji zpracovalo Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje České 
republiky 20088 v souladu s ustanovením § 35 stavebního zákona a v souladu s 
usnesením vlády č. 700 ze dne 26. září 2012. Zpráva vyhodnocuje uplatňování PÚR ČR 
2008, schválené usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009 a obsahuje v části d) 
návrhy na aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky. Zpráva tak plní funkci 
zadání aktualizace PÚR ČR 2008. 

 
Vláda ČR dne 9. srpna 2013 projednala tuto Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje 

České republiky 2008 a na jejím základě rozhodla o zpracování návrhu aktualizace PÚR 
ČR 2008 v souladu s § 35 odst. 4 stavebního zákona, dále schválila návrh na zpracování 
aktualizace PÚR ČR 2008, a to v rozsahu uvedeném v části d) Zprávy o uplatňování 
Politiky územního rozvoje České republiky 2008 se zohledněním stanoviska uvedeného 
v části f) Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008, v 
rozsahu podrobnosti politiky územního rozvoje. 

 
Vláda ČR uložila ministru pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci s příslušnými ministry, 

vedoucími ostatních ústředních správních úřadů, hejtmany a primátorem hlavního 
města Prahy a vládě do 30. listopadu 2014 předložit návrh aktualizace PÚR ČR 2008. 

 
Do doby projednání a schválení aktualizace PÚR ČR vládou ČR stále platí PÚR ČR 2008 

schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009. 
 

Požadavky na aktualizaci (po schválení aktualizace PÚR ČR):  
Zohlednit případné změny vyplývající z aktualizace PÚR ČR. 

                                                           
8
 http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-

Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008/Informace-k-porizeni-

Zpravy-o-uplatnovani-Politiky 

 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008/Informace-k-porizeni-Zpravy-o-uplatnovani-Politiky
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008/Informace-k-porizeni-Zpravy-o-uplatnovani-Politiky
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008/Informace-k-porizeni-Zpravy-o-uplatnovani-Politiky
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D) Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR KHK 

 
Následujícími obcemi (nebo jejich orgány) Královéhradeckého kraje, byly uplatněny 

návrhy na aktualizaci ZÚR KHK: Černíkovice, Chlumec nad Cidlinou, Nepolisy, Zachrašťany, 
Nový Bydžov, Bukovice, Police nad Metují, Smiřice, Kramolna, Hostinné, Česká Skalice, 
Záměl, Jaroměř, Žernov, Kocbeře, Choustníkovo Hradiště, Nová Paka, Hradec Králové, 
Vrchlabí, Rokytnice v Orlických horách, Bašnice a Dvůr Králové nad Labem. Přehled, obsah a 
vyhodnocení těchto návrhů je uveden v tabulce č. 2 Návrhy obcí Královéhradeckého kraje 
na aktualizaci ZÚR KHK, uplatněné mimo projednání návrhu Zprávy. 

 
K výše uvedeným podnětům - návrhům byly dále zařazeny podněty obcí, které byly 

uplatněny v rámci námitek uplatněných podle § 39 odst. 2 stavebního zákona při veřejném 
projednání ZÚR KHK a které již nebylo možné z časových důvodů prověřit a zapracovat do 
ZÚR KHK: Častolovice, Vlkov, Pilníkov, Trutnov a Batňovice. 

 
Ze zpráv o uplatňování územně plánovacích dokumentací obcí v uplynulém období, které 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel dle § 55 odst. 1 stavebního zákona, 
(ne)vyplývají následující návrhy, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 Návrhy na aktualizaci ZÚR 
KHK vyplývající ze zpráv o uplatňování ÚP obcí Královéhradeckého kraje v uplynulém 
období. 

 
V rámci projednání návrhu Zprávy byly ze strany obcí Královéhradeckého kraje uplatněny 

k jejímu obsahu připomínky a další návrhy na aktualizaci ZÚR KHK, které jsou uvedeny 
v příloze Zprávy obsahující tabulku č. 3 Přehled připomínek, uplatněných v rámci 
projednání návrhu Zprávy a tabulku č. 4 Přehled vyjádření a stanovisek, uplatněných 
v rámci projednání návrhu Zprávy. 
  



 

Tabulka č. 1 Návrhy na aktualizaci ZÚR KHK vyplývající ze zpráv o uplatňování ÚP obcí Královéhradeckého kraje v uplynulém období 

ÚP obce/města/městysu 
Zpráva o uplatňování územně 
plánovacích dokumentací obcí 

v uplynulém období 
Návrh na aktualizaci ZÚR KHK Vyhodnocení návrhu na aktualizaci ZÚR KHK 

Výrava Zpráva o uplatňování ÚP Výrava za 
období 2008 – 2011 (MMHK, 
listopad 2011) 

bez návrhů - 

Střezetice Zpráva o uplatňování ÚP Střezetice 
za období 2008 – 2012 (MMHK, 
leden 2012) 

bez návrhů - 

Bílý Újezd Zpráva o uplatňování ÚP Bílý Újezd 
v uplynulém období (MěÚ Rychnov 
nad Kněžnou, únor 2012) 

bez návrhů - 

Doudleby nad Orlicí Zpráva o uplatňování ÚP Doudleby 
nad Orlicí za období 12/2008 – 
01/2012 (MěÚ Kostelec nad Orlicí, 
únor 2012)  

bez návrhů - 

Voděrady Zpráva o uplatňování ÚP Voděrady 
(MěÚ Rychnov nad Kněžnou, 
duben 2012)  

bez návrhů - 

Broumov Zpráva o uplatňování ÚP Broumov 
2008 za období 05/2008 do 
04/2012 (MěÚ Broumov, duben 
2012) 

„Platný ÚP Broumova v územní 
koordinaci s platným ÚP 
Hejtmánkovice  vymezují plochu pro 
přeložku silnice 2. třídy č. 302 a 303 
(souběh), procházející oběma obcemi 
na trase Náchod – Janovičky (č. 303) a 
také mezi hranicemi PL–ČR 
v Meziměstí a ČR–PL v Otovicích (č. 
302). Navrhujeme, aby uvedenou 
přeložkou silnice 2. třídy č. 302, 303 
byly aktualizovány ZUR KH kraje.“ 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Generel silniční dopravy KHK záměr sice 
obsahuje a dle sdělení odboru dopravy a 
silničního hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje by sice dopravní řešení 
předmětného úseku prostřednictvím této 
přeložky bylo žádoucí, avšak v dlouhodobém 
horizontu s touto stavbou není 
Královéhradeckým krajem počítáno, a to 
zejména s ohledem na finanční náklady 
předmětné stavby. Předmětný koridor je 
vymezen v územně plánovacích dokumentacích 
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obce Hejtmánkovice a města Broumov, což je 
v této chvíli dostačující. 

Petrovice Zpráva o uplatňování ÚP Petrovice 
za období 2008 - 2012 (MěÚ Nový 
Bydžov, březen/duben 2012) 

bez návrhů - 

Hejtmánkovice Zpráva o uplatňování ÚP 
Hejtmánkovice za období 07/2008 
do 05/2012 (MěÚ Broumov, 
květen 2012)  

„Platný ÚP Hejtmánkovic v územní 
koordinaci s platným ÚP Broumova a 
s aktualizovaným Generelem dopravy 
Královéhradeckého kraje, vymezuje 
plochu pro přeložku silnice 2. třídy č. 
302 a 303 (souběh), procházející 
oběma obcemi. Navrhujeme, aby 
uvedenou přeložkou silnice 2. třídy č. 
302, 303 byly aktualizovány ZUR KH 
kraje.“ 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Generel silniční dopravy KHK záměr sice 
obsahuje a dle sdělení odboru dopravy a 
silničního hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje by sice dopravní řešení 
předmětného úseku prostřednictvím této 
přeložky bylo žádoucí, avšak v dlouhodobém 
horizontu s touto stavbou není 
Královéhradeckým krajem počítáno, a to 
zejména s ohledem na finanční náklady 
předmětné stavby. Předmětný koridor je 
vymezen v územně plánovacích dokumentacích 
obce Hejtmánkovice a města Broumov, což je 
v této chvíli dostačující. 

Žďár nad Metují Zpráva o uplatňování ÚP Žďár nad 
Metují (MěÚ Náchod, červen 
2012) 

bez návrhů - 

Vamberk Zpráva o uplatňování ÚP Vamberk 
(MěÚ Rychnov nad Kněžnou, 
červenec 2012) 

„Na základě skutečností uvedených v 
kapitole C této zprávy se podává návrh 
na aktualizaci Zásad územního rozvoje 
v oblasti vymezení regionálního 
systému ekologické stability. Návrhem 
je změna současné trasy biokoridoru 
RK 813 na území Královéhradeckého 
kraje v rámci aktualizace ZÚR 
Královéhradeckého kraje dle 
variantního řešení z Generelu ÚSES tak, 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

Návrhu bude vyhověno zejména z důvodu 
koordinace území Královéhradeckého kraje 
s krajem Pardubickým.  ÚP Vamberk obsahuje 
vymezení prvku ÚSES dle podnětu v návaznosti 
na ZUR Pardubického kraje, ÚP Rybná nad 
Zdobnicí obsahuje vymezení prvku ÚSES dle 
podnětu v návaznosti na ZÚR Pardubického 
kraje, ZUR Pardubického kraje obsahuje 
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aby byla navázána na ZÚR 
Pardubického kraje.“ 
„Ze Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje vyplývá pro 
řešené území přítomnost RBC 496 
Pekelec a biokoridorů regionálního 
významu RK813 a RK815 - vymezeny 
zároveň jako veřejně prospěšná 
opatření. Vymezení regionálního 
biocentra 496 Pekelec územním 
plánem je v souladu se ZÚR, regionální 
biokoridor RK 815 vymezen v ÚP není - 
bude změnou územního plánu 
doplněn. Trasa regionálního 
biokoridoru RK 813, která je v ÚP 
převzata z tehdy platného ÚP VÚC 
Orlické hory a podhůří a vedena tak, že 
navazuje na trasu regionálního 
biokoridoru RK 813 vymezeného v ZÚR 
Pardubického kraje, nerespektuje 
vedení RK 813 ve vydaných ZÚR 
Královéhradeckého kraje. Změna 
současné trasy biokoridoru RK 813 na 
území Královéhradeckého kraje bude 
po dohodě s krajským úřadem v rámci 
aktualizace ZÚR Královéhradeckého 
kraje upravena dle výše uvedeného (tj. 
navázána na ZÚR Pardubického kraje – 
řešeno při projednávání návrhu ÚP 
sousední obce Rybná nad Zdobnicí), 
trasa RK 813 vymezená v ÚP Vamberk 
se tedy nebude měnit. Územním 
plánem je vymezeno regionální 

vymezení prvku ÚSES dle podnětu. 
Změna vymezení prvků ÚSES bude prováděna 
na základě poskytnutých dat v rámci ÚAP KHK. 
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biocentrum RBC 1768, které dle ZUR 
zasahuje pouze na území obcí 
Doudleby nad Orlicí a Záměl, vymezení 
tohoto biocentra bude tedy zpřesněno 
ve změně územního plánu tak, že na 
území města Vamberk nebude 
zasahovat.“ 

Meziměstí Zpráva o uplatňování ÚP 
Meziměstí 2008 za období 
08/2008 do 07/2012 (MěÚ 
Broumov, červenec 2012) 

bez návrhů - 

Olešnice Zpráva o uplatňování ÚP Olešnice 
za období 2008 – 2012 (MMHK, 
srpen 2012) 

bez návrhů - 

Myštěves Zpráva o uplatňování ÚP Myštěves 
za období 2008 – 2012 (MěÚ Nový 
Bydžov, srpen 2012) 

bez návrhů - 

Kunčice Zpráva o uplatňování ÚP Kunčice 
za období 2008 – 2012 (MMHK, 
říjen 2012) 

„Přeložení silnice II/324 (Hradec 
Králové - Nový Bydžov) (DS43) - v této 
souvislosti požádala Obec Nechanice (v 
rámci zpracovávání UP Nechanice), se 
souhlasem obce Kunčice, v dubnu 2010 
odbor dopravy Královéhradeckého 
kraje o změnu „Generelu silniční 
dopravy Královéhradeckého kraje 
(podklad ZUR), týkající se vymezení 
návrhu dopravního řešení přeložení 
silnice II/324 jižním směrem od Starých 
Nechanic umisťující dopravní plochu 
této silnice na katastrální území 
Kunčice a Staré Nechanice s nutností 
provázanosti na sousední katastrální 
území Nechanice, resp. již vydaný UP 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Požadovaný záměr je obsažen (nebo je 
v současné době předmětem změny) v platných 
ÚPD dotčených obcí. Z uvedeného důvodu 
nebude předmětný koridor v územně plánovací 
dokumentaci kraje vymezen. 
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Nechanice. „ 

Dolní Branná Zpráva o uplatňování ÚP Dolní 
Branná za období 2008 – 2012 
(MěÚ Vrchlabí, září 2012) 

bez návrhů - 

Hněvčeves Zpráva o uplatňování ÚP 
Hněvčeves za období 2008 – 2012 
(MMHK, říjen 2012) 

bez návrhů - 

Praskačka Zpráva o uplatňování ÚP Praskačka 
za období 2008 – 2012 (MMHK, 
říjen 2012) 

bez návrhů - 

Pěčín Zpráva o uplatňování ÚP Pěčín za 
období 09/2008 – 10/2012 (MěÚ 
Rychnov nad Kněžnou, listopad 
2012) 

„Návrhem je doplnění 
vodohospodářského záměru 
akumulace povrchových vod – části 
vodní nádrže Žamberk na území 
Královéhradeckého kraje v rámci 
aktualizace ZÚR Královéhradeckého 
kraje (dle vymezení v aktualizovaném 
LAPV 2011 Ministerstva zemědělství) 
tak, aby byla zajištěna návaznost na 
ZÚR Pardubického kraje. Podnětem k 
prověření v rámci aktualizace ZÚR 
Královéhradeckého kraje je nadmístní 
záměr výstavby železniční dráhy 
„Dráhy Orlických hor“ a záměr 
napojení průmyslové zóny v Rokytnici v 
Orlických horách na silnici II/319 na 
území obce Pěčín.“ 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN ČÁSTEČNĚ 

V případě vymezení lokality vhodné pro 
akumulaci povrchových vod bude v rámci 
aktualizace ZÚR KHK na podkladě dokumentu 
Generel území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod a základní zásady využití 
těchto území s ohledem na cíle a úkoly 
územního plánování prověřeno mimo jiné 
vymezení územní rezervy pro lokalitu Žamberk. 
 
Pokud se týká projektu „Dráhy Orlických hor“ ze 
stanoviska Ministerstva dopravy vyplývá, že 
předmětný záměr není tímto ústředním 
orgánem státní správy na úseku železniční 
dopravy sledován. Předmětný záměr byl řešen 
již v minulosti v rámci Výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje pro regionální rozvoj a 
cestovní ruch (1. 3. 2012) s tím výsledkem, že 
dotčené obce si mohou tento záměr územně 
stabilizovat ve svých územně plánovacích 
dokumentacích. 

Hořenice Zpráva o uplatňování ÚP Hořenice bez návrhů - 
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2008 za období od 07/2008 do 
07/2012 (MěÚ Jaroměř, listopad 
2012) 
 

Třebechovice pod Orebem Zpráva o uplatňování ÚP 
Třebechovice pod Orebem za 
období 2009 – 2013 (MMHK, únor 
2013) 

bez návrhů - 

Valdice Zpráva o uplatňování ÚP Valdice za 
období 2009 – 2013 (Obec Valdice, 
leden 2013) 

bez návrhů - 

Vinary Zpráva o uplatňování ÚP Vinary za 
období 2009 – 2013 (MěÚ Nový 
Bydžov, únor 2013) 

bez návrhů - 

Zdobnice Zpráva o uplatňování ÚP Zdobnice 
(MěÚ Rychnov nad Kněžnou, 
květen 2013) 

bez návrhů - 

Pšánky Zpráva o uplatňování ÚP Pšánky za 
období 2010 – 2013 (MMHK, 
květen 2013) 

bez návrhů - 

Dolní Branná Zpráva o uplatňování ÚP Dolní 
Branná za období 2008 - 2012 
(MěÚ Vrchlabí, květen 2013) 

bez návrhů - 

Křinice Zpráva o uplatňování ÚP Křinic 
2009 za období od 07/2009  do 
06/2013 (MěÚ Broumov, červen 
2013) 

„V aktualizaci ZUR navrhujeme 
prověřit, případně navrhnout vymezení 
nadmístních rozvojových oblastí nebo 
os, případně ploch nebo koridorů 
nadmístního významu včetně ploch a 
koridorů veřejné infrastruktury nebo 
ploch územních rezerv pro řešení 
problémů NSO1 – Specifické oblasti 
Broumovsko, s dílčím cílem definovat 
požadavky na změny promítající se do 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

V rámci aktualizace ZÚR KHK bude prověřena 
obsahová náplň úkolů územního plánování 
v rámci Specifické oblasti Broumovsko NSO1, a 
to zejména s ohledem na územně analytické 
podklady příslušných ORP a kraje. V případě 
potřeby budou ZÚR KHK doplněny o konkrétní 
úkoly územního plánování pro vybrané obce. 
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území obce Křinice a řešitelné změnou 
ÚP Křinic.“ 

Divec Zpráva o uplatňování ÚP Divec za 
období 2009 až 2013 (MMHK, 
srpen 2013) 

bez návrhů - 

Kostelecké Horky Zpráva o uplatňování ÚP 
Kostelecké Horky za období 
12/20029 – 09/2013 (MěÚ 
Kostelec nad Orlicí, září 2013) 

bez návrhů - 

Žďár nad Orlicí Zpráva o uplatňování ÚP Žďár nad 
Orlicí za období 09/20029 – 
09/2013 (MěÚ Kostelec nad Orlicí, 
září 2013) 

V textové části v kapitole h) v tabulce 
jednotlivých obcí na str. 73 vypustit u 
obce Žďár nad Orlicí nadregionální 
biokoridor K81B, který je po zpřesnění 
vymezen na území města Borohrádek. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

V rámci aktualizace ZÚR KHK bude s ohledem na 
platnou územně plánovací dokumentaci 
dotčených obcí u nadregionálního biokoridoru 
K81B prověřeno vypuštění správního území 
obce Žďár nad Orlicí. Změna vymezení prvků 
ÚSES bude prováděna na základě poskytnutých 
dat v rámci ÚAP KHK. 

Chlístov Zpráva o uplatňování ÚP Chlístov 
(MěÚ Dobruška, říjen 2013) 
 

bez návrhů - 

Božanov Zpráva o uplatňování ÚP Božanov 
(MěÚ Broumov, listopad 2013) 
 

„Zpracovat návrh územní identifikace 
(konkretizace) opatření uvedených 
v ZÚR pro oblast NSO1 Broumovsko 
tak, aby bylo zřejmé, kde (název, území 
obce – např. Božanov) je třeba přesněji 
územně řešit např. plochy a koridory 
pro řešení problémů a záměrů NSO1 
Broumovsko, případně vyloučit 
požadavek na řešení takových záměrů 
kategorie NSO1 Broumovsko na území 
konkrétní obce (např. Božanova).“ 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

V rámci aktualizace ZÚR KHK bude prověřena 

obsahová náplň úkolů územního plánování 

v rámci Specifické oblasti Broumovsko NSO1, a 

to zejména s ohledem na územně analytické 

podklady příslušných ORP a kraje. V případě 

potřeby budou ZÚR KHK doplněny o konkrétní 

úkoly územního plánování pro vybrané obce. 

Libčany Zpráva o uplatňování ÚP Libčany bez návrhů - 
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v uplynulém období 2010 – 2013 
(MMHK, prosinec 2013) 

Otovice Zpráva o uplatňování ÚP Otovice 
za období od 01/2010 do 12/2013 
(MěÚ Broumov, prosinec 2013) 
 

„Zpracovat návrh územní identifikace 
(konkretizace) opatření vyplývajících ze 
ZUR pro oblast NSO1 Broumovsko tak, 
aby bylo zřejmé, v kterých částech 
území NSO1 je třeba lokalizovat např. 
plochy a koridory pro řešení problémů 
a záměrů NSO1 Broumovsko, případně 
vyloučit požadavek na řešení takových 
nadmístních záměrů kategorie NSO1 
Broumovsko na území konkrétní obce 
(např. Otovice).“ 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

V rámci aktualizace ZÚR KHK bude prověřena 

obsahová náplň úkolů územního plánování 

v rámci Specifické oblasti Broumovsko NSO1, a 

to zejména s ohledem na územně analytické 

podklady příslušných ORP a kraje. V případě 

potřeby budou ZÚR KHK doplněny o konkrétní 

úkoly územního plánování pro vybrané obce. 

Solnice Zpráva o uplatňování ÚP Solnice 
(MěÚ Rychnov nad Kněžnou, leden 
2014) 

„V nadřazené dokumentaci - Zásadách 
územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje při jejich aktualizaci vymezit 
stavby nadmístního významu, jejichž 
potřeba byla vyvolána ZÚR 
Královéhradeckého kraje 2011 (plocha 
PZ1 - plocha průmyslové zóny Kvasiny - 
Rychnov nad Kněžnou - Solnice). Jedná 
se o vymezení severní části obchvatu 
Solnice, vymezení obchvatu Domašína, 
obchvatu Rychnova nad Kněžnou a 
obchvatu Častolovic ve smyslu 
napojení silnice II/321 na silnici I/11 
mimo zastavěné území městyse. V ZÚR 
by měly být zajištěny podmínky pro 
eliminaci resp. minimalizaci 
negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj dotčených obcí vyvolaných 
uplatňováním ZÚR KHK (v ÚP Solnice i 
ÚP Kvasiny došlo k naplnění úkolu pro 

 NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN ČÁSTENĚ 

1. vymezení koridoru pro tzv. „severní“ obchvat 

obce Solnice dle ÚP Solnice (silnice I/14); 

2. vymezení koridoru pro obchvat místní části 

obce Černíkovice Domašín (silnice II/321); 

3. vymezení koridoru pro obchvat Rychnova nad 

Kněžnou (silnice I/14); 

4. vymezení koridoru pro obchvat městysu 

Častolovice (silnice II/321); 

Pokud se týká požadavků na vymezení koridorů 

pro silnice I. třídy, tyto požadavky (uvedené pod 

body 1 a 3) nebudou v rámci aktualizace ZÚR 

KHK zohledněny, neboť předmětné záměry 

nejsou sledovány Ministerstvem dopravy. 
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územní plánování stanoveného ZÚR 
KHK - byly vymezeny rozsáhlé 
zastavitelné plochy pro funkční využití 
výroba a skladování - těžký průmysl). Je 
třeba v aktualizaci ZÚR zohlednit tuto 
skutečnost vymezením koridorů 
dopravní infrastruktury pro obsluhu 
nadmístní rozvojové plochy PZ1 a 
vytvořit v území podmínky pro 
odstraňování důsledků hospodářských 
změn vyvolaných rozvojem těžkého 
průmyslu v regionu.“ 

 
 
 
„Zásady územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje vymezují na 
řešeném území veřejně prospěšnou 
stavbu dopravní infrastruktury – 
koridor pro umístění komunikace II. 
třídy (DS37). Tento záměr byl již 
realizován, v ZÚR navrhujeme 
komunikaci uvést jako stav, veřejně 
prospěšnou stavbu DS37 ze ZÚR 
vypustit.“ 

Pokud se týká požadavků na vymezení koridorů 

pro záměry na úseku silnic II. tříd, na základě 

jednání s odborem dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje bylo dohodnuto, že v 

rámci aktualizace ZÚR KHK bude prověřeno 

vymezení koridorů uvedených pod bodem 2 a 4, 

tj. vymezení koridoru pro obchvat místní části 

obce Černíkovice Domašín (silnice II/321) a 

vymezení koridoru pro obchvat městysu 

Častolovice (silnice II/321). 

 
NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

V rámci aktualizace ZÚR KHK budou 
prověřeny záměry, pro které byly koridory 
silniční infrastruktury vymezeny z hlediska 
jejich realizace a na základě tohoto 
prověření budou ze ZÚR KHK vypuštěny již 
realizované záměry, resp. koridory. 
  

 

Sadová Zpráva o uplatňování ÚP Sadová za 
období 2011 – 2014 (MMHK, únor 
2014) 

bez návrhů - 

Martínkovice Zpráva o uplatňování ÚP 
Martínkovic (MěÚ Broumov, únor 
2014) 

„Zpracovat návrh územní identifikace 
(konkretizace) opatření vyplývajících ze 
ZUR pro oblast NSO1 Broumovsko tak, 
aby bylo zřejmé, v kterých částech 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

V rámci aktualizace ZÚR KHK bude prověřena 
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území NSO1 je třeba lokalizovat např. 
plochy a koridory pro řešení problémů 
a záměrů NSO1 Broumovsko, případně 
vyloučit požadavek na řešení takových 
nadmístních záměrů kategorie NSO1 
Broumovsko na území konkrétní obce 
(např. Martínkovice).“ 

obsahová náplň úkolů územního plánování 

v rámci Specifické oblasti Broumovsko NSO1, a 

to zejména s ohledem na územně analytické 

podklady příslušných ORP a kraje. V případě 

potřeby budou ZÚR KHK doplněny o konkrétní 

úkoly územního plánování pro vybrané obce. 

Lejšovka Zpráva o uplatňování ÚP Lejšovka 
v uplynulém období 2010 – 2014 
(MMHK, duben 2014) 

bez návrhů - 

Pozn. Zprávy o uplatňování jednotlivých územních plánů obcí jsou řazeny chronologicky dle data jejich projednání podle § 55 odst. 1 stavebního 
zákona. 
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Tabulka č. 2 Návrhy obcí Královéhradeckého kraje na aktualizaci ZÚR KHK, uplatněné mimo projednání návrhu Zprávy 

Obec/město/městys 
Záměr v ZÚR 

KHK označený 
jako 

Návrh na aktualizaci ZÚR KHK Vyhodnocení návrhu na aktualizaci ZÚR KHK 

Dopravní infrastruktura 

Silniční 

Kramolna – dopisem ze 
dne 20. 10. 2011, 
doplněno dopisem ze dne 
7. 12. 2011 
 
Žernov – dopisem ze dne 
22. 12. 2011 

DS5p  Změna vymezení koridoru přeložky silnice I/14 v úseku 

Vysokov – Červený Kostelec – požadavek na řešení varianty 

„C“, tzn. varianty, která se nedotýká správního území obce. 

Změna vymezení koridoru přeložky silnice I/14 v úseku 
Vysokov – Červený Kostelec – požadavek na řešení varianty 
„C“. 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

ZÚR KHK obsahují řešení, které bylo jak s 
dotčenými orgány, tak i s obcemi dohodnuto 
v ÚPVÚC Trutnovsko náchodsko. Aktuálnost 
tohoto řešení byla prověřena v rámci 
pořízení ZÚR KHK. Koridor pro tuto přeložku je 
tedy v současné době územně stabilizován a 
pořizovatel neobdržel od Ministerstva dopravy, 
jako příslušného nositele záměru, žádné nové 
podklady, na základě kterých by bylo 
přistoupeno ke změně vymezení předmětného 
koridoru. Pořizovatel ZÚR KHK rovněž 
nezaznamenal změnu podmínek v území, za 
kterých byl tento záměr územně stabilizován a 
které by znamenaly nutnost změny jeho 
vymezení. 

Choustníkovo Hradiště – 
dopisem ze dne 15. 12. 
2011 
 
Kocbeře – dopisem ze dne 
20. 12. 2011 

DS1p Řešení koridoru R11 dle varianty „C“ obsažené v závěru 

zjišťovacího řízení EIA – Rychlostní silnice R11 stavba 1108 

ze dne 17. 3. 2008. 

Změna vymezení koridoru R11 dle zákresu obce 
obsahujícího další variantu vedení předmětného koridoru. 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Vymezení koridoru R11 v územně plánovacích 
dokumentacích kraje je dlouhodobě 
stabilizováno, přičemž tomuto předcházelo 
prověření několika variant řešení. Ze strany 
Ministerstva dopravy není požadováno hledání 
dalšího možného vedení předmětné 
komunikace řešeným územím a z jeho strany je 
nadále požadováno řešení, obsažené v ZÚR 
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KHK. 

Záměl – dopisem ze dne 
12. 12. 2011 

- Vymezení koridoru územní rezervy pro přeložku silnice I/14 
– severní obchvat obce Záměl. 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Dle stanoviska Ministerstva dopravy záměr není 
sledován a nebyl v minulosti prověřen žádným 
podkladem. V současné době Ministerstvo 
dopravy neplánuje prověření předmětného 
záměru v území. 

Černíkovice – dopisem ze 
dne 19. 8. 2011 

- Vymezení koridoru přeložky silnice II/321 v prostoru místní 
části Domašín (k. ú. Domašín u Černíkovic), a to 
v souvislosti s předpokládaným zvýšením dopravní zátěže 
vzniklé v důsledku rozvoje průmyslové výroby v Kvasinách. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

Dle sdělení odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje je dopravní řešení 
předmětného úseku prostřednictvím této 
přeložky s ohledem na rozvoj průmyslové zóny 
Solnice – Kvasiny žádoucí.  V rámci aktualizace 
ZÚR KHK bude prověřena možnost vymezení 
předmětné přeložky silnice II/321.  

Chlumec nad Cidlinou – 
dopisem ze dne 3. 8. 2010, 
dopisem ze dne 14. 10. 
2011 
 
Hradec Králové – dopisem 
ze dne 27. 12. 2011 
 
Nový Bydžov – dopisem ze 
dne 11. 3. 2013 
 
Nepolisy – dopisem ze dne 
11. 3. 2013 
 
Zachrašťany – dopisem ze 

- Vymezení koridoru přeložky silnice II/327 na území města. NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN NA PODKLADĚ 

VÝSLEDKŮ POŘIZOVANÉ STUDIE 

Generel silniční dopravy KHK záměr obsahuje 
jako územní rezervu ve dvou variantách. 
Možnost dopravního propojení Chlumce nad 
Cidlinou a Nového Bydžova dle řešení 
v Generelu silniční dopravy KHK je prověřována 
v rámci podrobnější územní studie Prověření 
vybraných variant koridoru přeložky silnice 
II/327 Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov, 
která se v současné době pořizuje. Závěry 
tohoto územně plánovacího podkladu budou po 
dohodě s odborem dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
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dne 11. 3. 2013 
 

Královéhradeckého kraje zohledněny v 
aktualizaci ZÚR KHK.   

Bukovice – dopisem ze dne 
26. 10. 2011  
Police nad Metují  - 
dopisem ze dne 27. 11. 
2012 

DS2pr Zrušení vymezení územní rezervy koridoru přeložky silnice 
II/303 v obci Bukovice. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN ČÁSTEČNĚ 

Po dohodě s  odborem dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje prověřit možnost 
redukce koridoru územní rezervy pro 
předmětný záměr, a to v takové podobě, že by 
koridor pro předmětnou přeložku komunikace 
II. třídy byl až v severní části obce Bukovice. 
V případě kladného výsledku zapracovat 
předmětnou úpravu koridoru DS2pr. 

Nepolisy – dopisem ze dne 
25. 11. 2011 

DS49 Vypuštění koridoru přeložky silnice II/327 v prostoru obcí 
Nepolisy a Zachrašťany. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN NA PODKLADĚ 

VÝSLEDKŮ POŘIZOVANÉ STUDIE 

Z jednání uskutečněných s odborem dopravy a 
silničního hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje vyplynulo, že odbor 
územního plánování a stavebního řádu zajistí 
pořízení odborné vyhledávací územní studie 
prověřující možnosti dopravního propojení 
Chlumce nad Cidlinou a Nového Bydžova dle 
řešení v Generelu silniční dopravy KHK, včetně 
možnosti vypuštění předmětného koridoru.  
Možnost dopravního propojení Chlumce nad 
Cidlinou a Nového Bydžova dle řešení 
v Generelu silniční dopravy KHK je prověřována 
v rámci podrobnější územní studie Prověření 
vybraných variant koridoru přeložky silnice 
II/327 Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov, 
která se v současné době pořizuje. Závěry 
tohoto územně plánovacího podkladu budou po 
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dohodě s odborem dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje zohledněny v 
aktualizaci ZÚR KHK. Do té doby není možné dle 
stanoviska odboru dopravy a silničního 
hospodářství vypustit stávající koridor DS49 
z obsahu ZÚR KHK. 

Smiřice – dopisem ze dne 
2. 12. 2011 

- Vymezení koridoru silnice III. třídy v k. ú. Smiřice a k. ú. 
Holohlavy. 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Dle sdělení odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje není s touto stavbou 
Královéhradeckým krajem počítáno. Generel 
silniční dopravy KHK záměr rovněž neobsahuje. 

Jaroměř – dopisem ze dne 
19. 12. 2011 

- Vymezení přeložky silnice II/307 po západním okraji obce 
Velký Třebešov. 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Předmětná přeložka silnice II/307 je územně 
stabilizována v ÚP Velký Třebešov. Uvedený 
dílčí úsek přeložky silnice II/307 navíc 
nenaplňuje charakter nadmístnosti podle § 2 
odst. 1 písm. h) stavebního zákona.  

Hradec Králové – dopisem 
ze dne 27. 12. 2011 

DS43 Vymezení koridoru přeložky silnice II/324 jižním směrem 
od Starých Nechanic. 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Požadovaný záměr je obsažen v platných ÚPD 
dotčených obcí nebo je v současné době 
předmětem změny. Z uvedeného důvodu 
nebude předmětný koridor v územně plánovací 
dokumentaci kraje vymezen. 

Častolovice – uplatněno 
v rámci veřejného 
projednání ZÚR KHK 
 

DS5r Úprava vedení koridoru pro přeložku sinice II/318, 
spočívající v jeho vedení jižně od železniční trati č. 022 a 
napojení koridoru na přeložku silnice I/11 v úseku mezi 
Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

Pořizovatelem ZÚR KHK bylo zajištěno pořízení 
územní studie „Návrh a posouzení umístění 
koridoru silnice propojující městys Častolovice 
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respektive město Kostelec nad Orlicí s městem 
Rychnov nad Kněžnou včetně posouzení 
umístění koridoru silnice II/318 dle ZÚR KHK se 
zohledněním dopravních vazeb regionálního, 
popřípadě nadregionálního významu“ 
(RoyalHaskoningDHV, 2004), v rámci které bylo 
zjištěno, že za účelem zlepšení dopravního 
propojení silnice I/11 a silnice I/14 Častolovice – 
Rychnov nad Kněžnou, je z hlediska stávajícího a 
výhledového dopravního zatížení nezbytné 
věnovat pozornost dopravní situaci městysu 
Častolovice, který je zatěžován nákladní 
tranzitní dopravou, směřující převážně do 
průmyslové zóny Solnice Kvasiny po stávající 
silnici II/321 a nikoliv po silnici II/318. 
Výsledným doporučením vyplývajícím z této 
studie (varianta E), bylo vypustit stávající 
koridor územní rezervy, a vymezit nový koridor 
přeložky silnice II/321 propojující stávající silnici 
I/11 se stávající silnicí II/321, tzv. východní 
obchvat Častolovic. 
 
Na základě toho bude v rámci aktualizace ZÚR 
KHK vypuštěn koridor DS5r a zapracována tzv. 
varianta E, vzešlá ze zpracované územní studie, 
představující vymezení koridoru přeložky silnice 
II/321 tzv. východní obchvat Častolovic. 

Hostinné - dopisem ze dne 
29. 11. 2012 

- Vymezení přeložky silnice II/325 dle ÚP Hostinné. NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Záměr nemá charakter nadmístnosti ve smyslu 
§ 2 odst. 1 písm. h) stavebního zákona a ani 
vzhledem k měřítku ZÚR KHK by jej nebylo 
možné graficky vyjádřit. Plocha pro přeložku 
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předmětné komunikace je řešena 
v připravovaném územním plánu města. 

Jaroměř – dopisem ze dne 
29. 11. 2012 

DS27 Požadavek na prověření záměru přeložky silnice II/299 – 

převedení záměru do územní rezervy. 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Z uplatněného podnětu není zřejmé, co 
konkrétně neumožňuje zpřesnění záměru 
v podrobnější ÚPD. 
V pořizovaném ÚP Jaroměř, je koridor pro 
předmětnou přeložku vymezen jako návrh 
veřejně prospěšné stavby „V5“, „lokalita 
Josefov, včetně okolí a včetně napojení přeložky 
silnice II/299“ je navržena pro prověření územní 
studií. V obsahu připravovaného ÚP není 
zmínka o tom, že by bylo nezbytné předmětný 
záměr prověřovat, resp. zde nejsou uvedeny 
žádné problémy nebo důvody pro nemožnost 
upřesnění v ZÚR KHK vymezeného koridoru 
v rámci podrobnější ÚPD. 

Jaroměř – dopisem ze dne 
29. 11. 2012 

DS18, DS19 Požadavek na redukci koridorů (např. vymezení dílčích 
přeložek nebo obchvatových úseků) z důvodu 
nadhodnocení jejich potřeby a rozsahu z pohledu 
rozvojových předpokladů dotčených obcí. 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Vzhledem k tomu, že koridory pro přeložky 
předmětné komunikace jsou územně 
stabilizovány v platné územně plánovací 
dokumentaci obce Velichovky, kde je pro 
předmětné dva úseky přeložky silnice II/285 
vymezen souvislý koridor (v ZÚR rozdělen do 
dvou menších úseků), nezbývá než konstatovat, 
že koridory pro předmětné přeložky silnice 
II/285 na území obce Velichovky je možné 
územně zpřesnit s ohledem na konkrétní 
potřeby obce Velichovky, aniž by bylo nezbytné 
provádět změnu ZÚR KHK, které jsou vydány 
v měřítku 1:100 000. 
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Železniční    

Jaroměř – dopisem ze dne 
29. 11. 2012 

DZ2 Požadavek na prověření záměru optimalizace a 
zdvoukolejnění tratě č. 031 Jaroměř – Hradec Králové hl. 
nádraží - Pardubice z pohledu konkrétních územních 
podmínek v území - v rámci upřesnění tohoto koridoru 
v ÚPD města byly zjištěny problémy, vyžadující 
změnu/úpravu tohoto záměru. 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Město Jaroměř si pořizuje nový územní plán, 
v jehož obsahu byl záměr obsažený mimo jiné i 
v PÚR ČR a ZÚR KHK územně zpřesněn. Žádné 
územní střety nebo problémy provázející nebo 
dokladující nemožnost promítnout předmětný 
záměr do územního plánu zde nebyly uvedeny. 
Doposud nebyly předloženy žádné odborné 
podklady, které by prokazovaly nemožnost 
zpřesnění předmětného záměru v podrobnější 
územně plánovací dokumentaci. 

Rokytnice v Orlických 
horách – dopisem ze dne 
27. 12. 2011 
 
Dobrovolný svazek obcí 
Region Orlické hory – 
dopisem ze dne 27. 12. 
2011 

- Zapracování projektu „Dráhy Orlických hor“. NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Ze stanoviska Ministerstva dopravy vyplývá, že 
předmětný záměr není tímto ústředním 
orgánem státní správy na úseku železniční 
dopravy sledován. Předmětný záměr byl řešen 
již v minulosti v rámci Výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje pro regionální rozvoj a 
cestovní ruch (1. 3. 2012) s tím výsledkem, že 
dotčené obce si mohou tento záměr územně 
stabilizovat ve svých územně plánovacích 
dokumentacích. 

Letecká   

Hradec Králové – dopisem 
ze dne 27. 12. 2011, 
doplněno dopisem ze dne 
23. 4. 2013 

- V rámci úkolů územního plánování zapracovat pro stávající 
mezinárodní neveřejné letiště Hradec Králové úkol „zajistit 
podmínky pro jeho rozvoj s cílem vytvoření letiště 
s mezinárodním civilním leteckým provozem“. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

V rámci zpracování aktualizace ZÚR KHK bude 
prověřena potřeba (zejména z pohledu 
aktuálnosti, územních nároků, (ne)možností 
řešení této problematiky v územně plánovacích 
dokumentacích dotčených obcí apod.) řešení 



ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (listopad 2011 – červen 2014) 

 

Stránka 58 z 103 
 

pro tento druh dopravní infrastruktury v rámci 
zásad územního rozvoje kraje. 

Obec/město/městys 
Záměr v ZÚR 

KHK označený 
jako 

Návrh na aktualizaci Požadavek na aktualizaci 

Technická infrastruktura 

Elektro 

Česká Skalice – dopisem ze 
dne 15. 12. 2011 

TE3p Změna vymezení koridoru nadzemního vedení 2x110 kV TR 

Neznášov – Jaroměř – Česká Skalice – TR Náchod. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

Problematika vymezení předmětného koridoru 
byla projednána se společností ČEZ Distribuce, 
a. s., která dopisem ze dne ze dne 10. 2. 2014 
informovala o prověření aktuálnosti a potřeby 
předmětného záměru z její strany s tím 
výsledkem, že koridor TE3p bude z větší části 
vypuštěn. Ponechána bude pouze ta část 
koridoru pro nadzemní vedení 2x 110 kV, které 
bude určené pro napojení nové transformovny 
110/35 kV v Jaroměři. 

Jaroměř – dopisem ze dne 
29. 11. 2012 

TE3p, TT3 Prověření aktuálnosti předmětného záměru a požadavek 
na vypuštění transformovny v Jaroměři. 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Problematika vymezení předmětného koridoru 
a transformovny byla projednána se společností 
ČEZ Distribuce, a. s., která dopisem ze dne ze 
dne 10. 2. 2014 informovala o prověření 
aktuálnosti a potřeby předmětného záměru 
z její strany s tím výsledkem, že koridor TE3p 
bude z větší části vypuštěn. Ponechána však 
bude právě ta část koridoru pro nadzemní 
vedení 2x 110 kV, které bude určené pro 
napojení nové transformovny 110/35 kV v 
Jaroměři. 
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Vrchlabí – dopisem ze dne 
28. 11. 2012  

TE1r Změna vymezení koridoru nadzemního vedení 2x110 kV TR 
Vrchlabí – Strážné – Špindlerův Mlýn dle platného ÚP 
Vrchlabí. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

Požadavek na změnu vymezení předmětného 
koridoru byl uplatněn i společností ČEZ 
Distribuce, a. s., která požaduje změnu 
vymezení předmětného koridoru dle aktuálních 
podkladů, předaných v rámci ÚAP KHK a dále 
vymezení předmětného koridoru jako návrh. 
V rámci aktualizace ZÚR KHK budou požadované 
změny týkající se koridoru TE1r zohledněny. 

Plyn 

Česká Skalice – dopisem ze 
dne 15. 12. 2011, 
doplněno dopisem ze dne 
28. 11. 2012 

TP1 Změna vymezení koridoru VTL plynovodu DN 300 tzn. 
„severní varianta“. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 
Prověřit a případně po dohodě s RWE 
Distribuční služby, s. r. o. a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu změnit nebo vypustit 
vymezení koridoru TP1. 

Hradec Králové – dopisem 
ze dne 23. 4. 2013 

TP1r Změna vymezení koridoru územní rezervy. NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

V rámci zpracování Zprávy bylo uskutečněno 
několik jednání s Ministerstvem pro místní 
rozvoj a příslušným provozovatelem přepravní 
soustavy ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., 
energetického zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, - společností NET4GAS, s. r. o. jejichž 
předmětem bylo řešení otázek potřeby a 
aktuálnosti předmětného záměru, jeho 
návaznosti na území sousedního státu nebo 
podmínek vymezení koridoru předmětného 
záměru na území Královéhradeckého a 
Pardubického kraje s ohledem na územní 
potřeby a omezení vybraných měst a obcí 
Královéhradeckého kraje. Z těchto jednání 
vyplynul závěr nadále na území 
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Královéhradeckého kraje sledovat předmětný 
záměr s tím, že polohu (změnu) koridoru pro 
předmětný záměr v ZÚR KHK lze pomocí 
nástrojů územního plánování dále prověřovat. 
Podmínkou tohoto prověřování však musí být 
zachování stávajícího napojovacího bodu 
koridoru TP1r na území Pardubického kraje a na 
území Polské republiky. 
V rámci aktualizace ZÚR KHK bude vymezen 
koridor nadmístního významu, který bude 
vycházet ze stávajícího napojení koridoru TP1r, 
vymezeného v ZÚR KHK na hranici 
Královéhradeckého a Pardubického kraje na 
koridor P01, vymezený v platných Zásadách 
územního rozvoje Pardubického kraje, a bude 
směřovat na hranici s Polskou republikou 
do prostoru hraničního přechodu Náchod – 
Kudowa Zdrój. V tomto koridoru bude 
aktualizací ZÚR KHK uloženo prověření změn 
jeho využití – změna vymezení koridoru TP1r, 
územní studií a stanoveny základní požadavky 
na obsah této územní studie. 

Vodovod, kanalizace 

Batňovice – uplatněno 
v rámci veřejného 
projednání ZÚR KHK 
Trutnov – uplatněno 
v rámci veřejného 
projednání ZÚR KHK 
 
 
 
 

TV1pr Vypuštění koridoru územní rezervy dálkového 
vodovodního řadu Trutnov – Červený Kostelec – Velké 
Poříčí v úseku Trutnov – Červený Kostelec. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

Dle výsledků pořizované územní studie bude 
koridor buď vypuštěn z obsahu ZÚR KHK nebo 
bude redukován na nezbytně nutný rozsah. 
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Obec/město/městys 
Záměr v ZÚR 

KHK označený 
jako 

Návrh na aktualizaci Požadavek na aktualizaci 

Rozvojové oblasti, osy a specifické oblasti 

Pilníkov – uplatněno 
v rámci veřejného 
projednání ZÚR KHK 
 
Vlčice – uplatněno v rámci 
veřejného projednání ZÚR 
KHK 
 
Dvůr Králové nad Labem -  
dopisem ze dne 29. 12. 
2011 

OS4 Zahrnutí obcí Pilníkov, Vlčice a Hřibojedy do rozvojové osy 
OS4 Praha – Hradec Králové/Pardubice – Trutnov – hranice 
ČR/Polsko. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

Prověřit na základě výsledků pořízené studie 
Analýza rozvojových oblastí, rozvojových os a 
specifických oblastí, pro aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje, 
(únor 2013, ÚRS PRAHA, a. s.) zařazení 
předmětných obcí do OS4.   

Obec/město/městys 
Záměr v ZÚR 

KHK označený 
jako 

Návrh na aktualizaci Požadavek na aktualizaci 

Ochrana přírody a krajiny, cílové charakteristiky krajiny, ÚSES 

Nová Paka – dopisem ze 
dne 21. 12. 2011 

RK H014, RK 
H015 

Požadavek na zpřesnění ÚSES dle vydaných ÚP Nová Paka a 
ÚP Úbislavice. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN ČÁSTEČNĚ 

V případě ÚP Úbislavice se jedná o zpřesnění 
prvku ÚSES, který umožňuje § 43 odst. 3 
stavebního zákona. Toto zpřesnění není 
zobrazitelné v měřítku ZÚR KHK. 
  
Změna vymezení regionálních prvků ÚSES bude 
řešena s odborem životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, který je příslušným 
dotčeným orgánem v této oblasti a zároveň 
poskytovatelem údajů v rámci ÚAP KHK. 
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Jaroměř – dopisem ze dne 
19. 12. 2011 

- Požadavek na aktualizaci hranice EVL Stará Metuje 
v koordinačním výkresu. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

Data hranic EVL byla v rámci ÚAP KHK předána. 
Předmětný limit využití území je zobrazen a 
bude upraven v koordinačním výkresu „3“. 

Obec/město/městys 
Záměr v ZÚR 

KHK označený 
jako 

Návrh na aktualizaci Požadavek na aktualizaci 

Protipovodňová ochrana území 

Hradec Králové – dopisem 
ze dne 27. 12. 2011 

- Zapracování protipovodňových opatření – ploch pro suché 
retenční nádrže, jejichž účelem je řešení povodí Malého 
labského náhonu včetně jeho přítoků Melounky a 
Chaloupské svodnice. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 

V rámci aktualizace ZÚR KHK bude prověřena 
potřeba (zejména z hlediska aktuálnosti, 
územních nároků, (ne)možností řešení této 
problematiky v územně plánovacích 
dokumentacích dotčených obcí apod.) vymezení 
nových protipovodňových opatření nadmístního 
významu. 

Jaroměř – dopisem ze dne 
19. 12. 2011 

- Požadavek na zpracování revize záplavového území ve 
správním území města Jaroměř. 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Jedná se o požadavek, který nenáleží do 
kompetence ZÚR KHK. 

Městský úřad Rychnov nad 
Kněžnou – dopisem ze dne 
9. 4. 2014 

PPO 17 Požadavek na vypuštění předmětného protipovodňového 
opatření  PPO 17 – Bartošovický potok II., stabilizace a 
zkapacitnění koryta z důvodu jeho ukončené realizace. 

NÁVRH BUDE ZOHLEDNĚN 
V rámci aktualizace ZÚR KHK bude prověřena 
aktuálnost vymezení všech protipovodňových 
opatření z hlediska jejich realizace a ta 
protipovodňová opatření s tím, že budou 
vypuštěny ty, u kterých byla dokončena jejich 
realizace. 
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Obec/město/městys 
Záměr v ZÚR 

KHK označený 
jako 

Návrh na aktualizaci Požadavek na aktualizaci 

Plochy a koridory nadmístního významu  

Hradec Králové – dopisem 
ze dne 27. 12. 2011 

- Požadavek na zpracování Územní studie plánu krajiny KPZ 
Areál bojiště bitvy 1866 s cílem ověřit možnosti změn 
v území a stanovit podmínky jeho využití zejména 
s ohledem na ochranu hodnot území, včetně zohlednění 
připravované stavby R35. 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Ze sdělení odboru regionálního rozvoje, grantů 
a dotací, oddělení kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
vyplývá, že stávající regulace předmětného 
území obsažená v platných územně plánovacích 
dokumentacích dotčených obcí a dále 
vyplývající z vyhlášky Ministerstva kultury č. 
208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných 
částí krajinných celků za památkové zóny, ve 
znění pozdějších předpisů, je dostatečná. 

Jaroměř - Doplnění objektů bývalých josefovských kasáren a bývalé 
vojenské nemocnice v Josefově do ploch – veřejně 
prospěšné stavby – asanační území nadmístního významu. 

NÁVRH NEBUDE ZOHLEDNĚN 

Královéhradecký kraj neplánuje investice do 
tohoto areálu. Obecná podpora využívání 
těchto opuštěných areálů – brownfields je 
zakotvena v prioritách územního plánování ZÚR 
KHK. 

Pozn. Pokud se podněty či požadavky jednotlivých obcí na aktualizaci ZÚR KHK týkaly jednoho záměru, byly tyto souhrnně vyhodnoceny pod 
označením daného záměru v ZÚR KHK. 
 
 
 
 

 



 

 

E) Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR KHK, včetně 
požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li 
vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových 
ZÚR KHK, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území 

 

Návrh na aktualizaci ZÚR KHK vychází zejména z podnětů a požadavků dotčených orgánů, 
obcí Královéhradeckého kraje, aktualizovaných ÚAP KHK a zkušeností s uplatňováním ZÚR 
KHK.  

Požadavky na aktualizaci ZÚR KHK, které jsou součástí předchozích kapitol této Zprávy, 
byly sestaveny dle osnovy textové části ZÚR KHK, podle jednotlivých tematických okruhů. 

 

Obecné požadavky na aktualizaci ZÚR KHK: 

Aktualizace ZÚR KHK bude provedena s ohledem cíle na úkoly územního plánování, obsažené 
v ustanoveních § 18 a § 19 stavebního zákona; 

textová i grafická část bude splňovat náležitosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou, 
textová část bude zpracována formou změn a doplnění platných ZÚR KHK, grafická část bude 
zpracována v rozsahu měněných částí všech dotčených výkresů; 

na základě požadavku Ministerstva pro místní rozvoj provést revizi a v následnou úpravu 
označení záměrů (jevů) vyplývajících pro řešení ZÚR KHK z PÚR ČR tak, aby označení těchto 
záměrů bylo zcela totožné; 

Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku ze dne 22. 11. 2013, č. j. 76566/ENV/13 
požaduje posouzení aktualizace ZÚR KHK z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 42 odst. 
4 stavebního zákona, a posouzení na území NATURA 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přičemž stanovilo následující 
požadavky na obsah a rozsah tohoto vyhodnocení: 

1. U všech nových či upravených opatření (návrhů) vyhodnotit jejich vlivy na životní prostředí 
a veřejné zdraví. Vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR KHK na životní prostředí a veřejné zdraví 
musí obsahovat vyhodnocení vlivů nových či upravených vymezených ploch koridorů, oblastí 
a os jednotlivě, a to na všechny složky životního prostředí. Posuzují se vlivy na veřejné zdraví 
a životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny (zejména vlivy aktualizace ZÚR KHK 
na fragmentaci krajiny, střety s migračními trasami živočichů a zachování migrační 
propustnosti), ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu 
(zejména krajinný ráz), přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené 
zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti, vždy zejména 
s ohledem na naplnění účelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

2. Při novém vymezování ploch a koridorů v maximální možné míře prověřovat řešení ve 
variantách nebo alternativách a tyto varianty nebo alternativy následně náležitě vyhodnotit 
a porovnat. V případě variantního řešení záměru vyhodnotit všechny dostupné varianty 
z hlediska jejich přípustnosti (přípustné, podmíněně přípustné, nepřípustné) se zájmy 
ochrany přírody. U varianty podmíněně přípustné navrhnout případná opatření, která by 
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vyloučila, snížila, zmírnila nebo kompenzovala negativní vliv do těchto cenných částí přírody. 
Dále porovnat varianty a stanovit jejich pořadí z hlediska vlivů na chráněná území a v závěru 
konstatovat nejpřijatelnější variantu. V případě, že dle názoru posuzovatele je možné najít 
vhodnější řešení, která nejsou v aktualizovaných ZÚR KHK zahrnuta, je možné je ve 
vyhodnocení uvést a doporučit zařazení varianty – vhodnějšího řešení do této aktualizace. 

 

3. Posuzovatel v rámci vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR KHK na životní prostředí vypracuje 
závěry a doporučení, včetně návrhu stanoviska Ministerstva životního prostředí k návrhu 
aktualizace ZÚR KHK s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů 
na životní prostředí: 

- s jednotlivou plochou, koridorem, oblastí či osou souhlasit nebo souhlasit s podmínkami, 
včetně jejich upřesnění anebo nesouhlasit (pouze u nově navržených či upravených ploch, 
koridorů, oblastí či os); 

- s novým návrhem ZÚR KHK jako celkem souhlasit nebo souhlasit s podmínkami, včetně 
jejich upřesnění anebo nesouhlasit. 

V případě vyhodnocení variant se může výrok lišit k jednotlivým variantám. 

 

4. V rámci vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR KHK na životní prostředí musí být provedeno i 
vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je 
třeba zpracovat jak na úrovni konkrétních ploch a koridorů (liniové stavby, rozvojové plocha 
atd.), tak je nezbytné vyhodnotit návrh aktualizace ZÚR KHK jako celek s ohledem na širší 
vztahy a vazby a v souvislosti se stavem v území a záměry v území schválenými k realizaci či 
záměry uvažovanými. 

 

5. Vyhodnotit vliv protipovodňových opatření zejména s ohledem na zachování, popř. 
obnovení přirozené funkce niv. 

 

6. Vyhodnotit změnu vodního režimu krajiny v souvislosti s navrženými plochami a koridory a 
zároveň stanovit limity pro využívání území, jejichž dodržení je nezbytné pro zachování 
příznivých odtokových poměrů. Především u navržených ploch a koridorů je důležité 
vyhodnotit vliv na charakter odvodnění v oblasti v souvislosti s navrhovanou zástavbou 
stanovit limity tak, aby v důsledku realizace záměrů nebylo následně nezbytné budovat 
technická opatření pro zadržení vody v krajině, ochranu sídel apod. 

 

7. Vyhodnotit zábor ZPF nově navržených či upravených ploch, koridorů, oblastí a os. Uvést 
překryv navrhovaných ploch s plochami I. a II. třídy ochrany ZPF s plochami ostatních tříd 
ochrany. 

 

8. Vyhodnotit vliv všech nově vymezených, aktualizovaných nebo jinak upravených záměrů 
na dotčená ZCHÚ, přičemž je nutné posoudit, zda tyto záměry respektují limity využití území. 
Je nezbytné vyhodnotit, zda v důsledku realizace záměrů nemůže dojít k ohrožení předmětů 
a cílů ochrany dotčených ZCHÚ (dáno zákonem příp. zřizovacím předpisem), a to zejména 
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v případě záměru výstavby transformovny TR 110/35 kV Broumov (TT2r), kde je nově 
navrženo přesunutí z územní rezervy do návrhu. 

 

9. Vyhodnotit, zda aktualizace ZÚR KHK naplňuje cíle národních a regionálních koncepčních 
dokumentů v oblasti ochran přírody a krajiny (např. Státní program ochrany přírody a krajiny 
ČR, Státní politika životního prostředí ČR, Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR). 

 

10. Vyhodnotit, zda nově navrhované či upravované záměry mohou zasahovat i mimo území 
ČR. U těchto přeshraničních vlivů identifikovat dotčené území. 

 

Požadavky na vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR KHK na území NATURA 2000: 

1. Autorizovaná osoba musí vyhodnotit veškeré předložené varianty aktivit z aktualizovaných 
ZÚR KHK (popř. varianty, které byly po domluvě s ní doplněny pořizovatelem) z hlediska 
jejich přípustnosti (přípustné, podmíněně přípustné, nepřípustné) s ochranou EVL a PO a 
také jejich předmětů ochrany. U varianty podmíněně přípustné se navrhnou případná 
opatření, která by vyloučila, snížila, zmírnila nebo kompenzovala negativní vliv na tyto 
chráněné lokality. Autorizovaná osoba porovná varianty a stanoví jejich pořadí z hlediska 
vlivů na EVL, PO a jejich předmět ochrany a územní celistvost a ve svém závěru konstatuje 
nejpřijatelnější variantu ve vztahu k zájmům ochrany přírody. V případě, že dle jejího názoru 
je možné najít vhodnější řešení, která nejsou v aktualizovaných ZÚR KHK zahrnuta, je možné 
jej ve vyhodnocení uvést a doporučit zařazení varianty záměru. Z uvedeného vyplývá, že 
v závěru vyhodnocení musí být provedeno porovnání hodnocených variant a doporučení té, 
která má co nejmenší negativní vlivy na území EVL a PO. Přitom všechny varianty mající 
významné negativní vlivy na území EVL a PO jsou z hlediska ochrany těchto území 
nepřijatelné (jestliže je aktualizace ZÚR KHK obsahuje, nemůže autorizovaná osoba 
navrhnout souhlasné stanovisko SEA). 

 

2. Závěry vyhodnocení vlivů na území EVL a PO musí být zdůvodněny a jasně formulovány. To 
znamená, že musí být provedeno vyhodnocení nových (upravovaných) aktivit navrhovaných 
v aktualizovaných ZÚR KHK ve vztahu ke konkrétním územím EVL a PO a dotčeným 
předmětům ochrany, avšak v podrobnosti odpovídající informacím poskytnutým ZÚR KHK 
(nikoli v podrobnosti EIA). U každé hodnocené aktivity ze ZÚR KHK uvést bodové ohodnocení 
vlivu včetně komentáře (zdůvodnění). V závěru vyhodnocení je nezbytné uvést, zda 
aktualizované ZÚR KHK jako celek nebudou mít významné negativní vlivy na EVL a PO, nebo 
díky určitým aktivitám budou mít významné negativní vlivy na EVL a PO (pokud tyto aktivity 
nebyly přes výsledek hodnocení ze ZÚR KHK vypuštěny, a pak je vhodné je uvést v závěru), 
anebo zda nelze díky obecnosti ZÚR KHK (navrhovaných aktivit) vyhodnotit vlivy na území 
EVL a PO a toto musí být provedeno při posouzení níže postavené koncepce nebo záměru. 

 

3. Zohlednit stanoviska vydaná dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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po vydání aktualizace ZÚR KHK bude zajištěno podle požadavku § 42 odst. 4 stavebního 
zákona vyhotovení právního stavu po vydání této aktualizace; 

každá změna výrokové části bude odůvodněna v textu odůvodnění ZÚR KHK splňující 
náležitosti § 68 odst. 3 správního řádu; 

součástí odůvodnění aktualizace ZÚR KHK bude rovněž srovnávací text s vyznačením změn 
ZÚR KHK; 

aktualizace ZÚR KHK bude provedena mimo jiné s ohledem na koordinaci a návaznost 
jednotlivých řešení na území sousedních krajů; 

aktualizace ZÚR KHK bude provedena s ohledem na aktuální stav platné PÚR ČR; 

aktualizace ZÚR KHK bude provedena s ohledem na aktualizovanou Strategii rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 a další strategické a koncepční dokumenty, včetně 
jejich aktualizace, schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje; 

aktualizace ZÚR KHK bude provedena s ohledem na strategické a koncepční dokumenty, 
včetně jejich aktualizace, jednotlivých ministerstev nebo vlády ČR obsahujících záležitosti 
řešitelné v měřítku ZÚR KHK. 

 

 

F) Požadavky na zpracování variant řešení 

 
Nenavrhují se žádné požadavky na zpracování variant řešení. 

 

 

G) Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištěny 

 
Nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, pro které by se musely 

navrhnout eliminační, minimalizační nebo kompenzační opatření. 

 

 

H) Návrhy na aktualizaci PÚR ČR 

 

- Koridor S5 – vypuštění „jižní“ a „superseverní“ varianty 

Na základě splnění úkolu vyplývajícího z PÚR ČR 2008 pod označením (114) 
Ministerstvem pro místní rozvoj tzn., pořídit územní studii zohledňující požadavky 
udržitelného rozvoje území, a provést výběr koridoru kapacitní silnice s ohledem na území 
CHKO Český ráj a lokality soustavy Natura 2000 a stanovit požadované podmínky jeho 
územní ochrany, vymezit v rámci aktualizace PÚR ČR koridor pouze pro tzv. „severní 
variantu“, která byla předmětnou územní studií doporučena. 

 



 

Příloha 
Tabulka č. 3 
Přehled připomínek, uplatněných k návrhu Zprávy v rámci jejího projednání 

Připomínku uplatnil/la Datum/číslo jednací Obsah připomínky 
Vyhodnocení připomínky – 
požadavky na aktualizaci 

obec Bukovice 4. 11. 2013, č. j. OBUK 
291/2013 

Požadavek na zrušení územní rezervy pro přeložku 
silnice II/303 v obci Bukovice (DS2pr). 

PŘIPOMÍNKA BUDE 
ZOHLEDNĚNA ČÁSTEČNĚ 

U koridoru pro předmětnou 
přeložku silnice II/302 bude 
s ohledem na možné úpravy 
parametrů stávající komunikace 
upraven  - redukován územní 
rozsah. 

Obec Kramolna 12. 11. 2013, č. j. 82/2013 Nesouhlas s vymezením koridoru pro přeložku silnice 
I/14 na území obce Kramolna (DS5p). Požadavek na 
sdělení způsobu prověření aktuálnosti tohoto záměru 
podle § 187 odst. 2 stavebního zákona. 

PŘIPOMÍNKA NEBUDE 
ZOHLEDNĚNA 

ZÚR KHK obsahují řešení, které 
bylo jak s dotčenými orgány, tak 
i s obcemi dohodnuto v ÚPVÚC 
Trutnovsko náchodsko. 
Aktuálnost tohoto řešení byla 
prověřena v rámci pořízení ZÚR 
KHK. Koridor pro tuto přeložku 
je tedy v současné době 
územně stabilizován a 
pořizovatel neobdržel od 
Ministerstva dopravy, jako 
příslušného nositele záměru, 
žádné nové podklady, na 
základě kterých by bylo 
přistoupeno ke změně 
vymezení předmětného 
koridoru. Pořizovatel ZÚR KHK 
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rovněž nezaznamenal změnu 
podmínek v území, za kterých 
byl tento záměr územně 
stabilizován a které by 
znamenaly nutnost změny jeho 
vymezení. 

Městský úřad Dobruška, odbor 
rozvoje města 

12. 11. 2013, č. j. PDMUD 
26876/2013 

Požadavek na zapracování úpravy koridoru územní 
rezervy (TP1r) v k. ú. Křovice dle zákresu předpokládané 
polohy tohoto plynovodu v návrhu ÚP Dobruška. 

PŘIPOMÍNKA NEBUDE 
ZOHLEDNĚNA 

Předmětná úprava není 
zobrazitelná v měřítku 
zpracování ZÚR KHK. Jedná se 
tedy o zpřesnění již 
vymezeného koridoru v rámci 
územně plánovací 
dokumentace obce, které je 
nezbytné konzultovat 
s nositelem předmětného 
záměru. 

PRO HK o. s. 11. 11. 2013 Požadavek na přehodnocení aktuálnosti a potřeby 
vymezení koridoru územní rezervy (TP1r). 

PŘIPOMÍNKA BYLA 
ZOHLEDNĚNA 

Potřeba a aktuálnost 
předmětného koridoru územní 
rezervy byla Ministerstvem pro 
místní rozvoj prověřena, a to 
v rámci projednání aktualizace 
PÚR ČR. Z jednání, která se 
uskutečnily v této věci mezi 
Ministerstvem pro místní 
rozvoj, Ministerstvem průmyslu 
a obchodu, společností 
NET4GAS s. r. o. a vybranými 
zástupci na polské straně 
v závěru roku 2013 vzešel závěr 
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potřeby vymezení koridoru pro 
předmětný záměr tak, jak je 
vymezen v platných ZÚR KHK 
s tím, že problematika jeho 
konkrétního průmětu do území 
města Hradec Králové bude 
s ohledem na jeho potřeby a 
hodnoty dále pověřována. 
 
Změna vymezení předmětného 
koridoru na území 
Královéhradeckého kraje není 
možná bez předchozího 
prověření podkladem 
ověřujícím možnosti a 
podmínky změn území, kterým 
je územní studie. Na základě 
toho bude v rámci aktualizace 
ZÚR KHK  vymezeno území 
v němž se uloží prověření 
změn jejího využití územní 
studií. 

 

Občanské sdružení Zemědělská 
krajina - Ing. Josef Pozděna, CSc. 
(Náchod) 

15. 11. 2013 Požadavek zapracovat dopravní studii Brána k 
sousedům. 

PŘIPOMÍNKA NEBUDE 
ZOHLEDNĚNA 

Územní studie Brána k 
sousedům není evidována 
v rámci evidence územně 
plánovací činnosti a nebude 
tedy podle § 30 odst. 4 
stavebního zákona využita jako 
územně plánovací podklad.   
K této studii je třeba uvést, že 
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řešení, která jsou obsahem 
předmětné územní studie, 
nebyla dohodnuta 
s Ministerstvem dopravy, do 
jehož kompetence náleží 
záměry silnic I. tříd. 

Obec Černíkovice 14. 11. 2013 Nesouhlas s vyhodnocením návrhu na aktualizaci ZÚR 
KHK obce Černíkovice nevymezit v rámci aktualizace ZÚR 
KHK koridor pro přeložku silnice II/321 - požadavek na 
zohlednění návrhu, tj. vymezení přeložky silnice II/321 v 
obci Černíkovice v rámci aktualizace ZÚR KHK. 

PŘIPOMÍNKA BUDE 
ZOHLEDNĚNA 

Odbor dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje 
přehodnotil své stanovisko a 
souhlasí, aby v rámci 
aktualizace ZÚR KHK byla 
prověřena možnost vymezení 
koridoru pro přeložku silnice 
II/321.  

Obec Černilov 15. 11. 2013 č. j. 
1634/13/OÚ 

Nesouhlas s vymezením plochy pro protipovodňovou 
ochranu území - "Černilovský potok, Skalice, výstavba 
suché retenční nádrže". 

PŘIPOMÍNKA BUDE VZATA NA 
VĚDOMÍ 

V rámci aktualizace ZÚR KHK 
budou prověřovány požadavky 
na vymezení ploch pro 
protipovodňovou ochranu 
území. V rámci toho bude 
přihlédnuto i k nesouhlasnému 
postoji obce k vybraným 
protipovodňovým záměrům. 

Jiří Šrámek, Vrchoviny 17. 11. 2013 Upozornění na nezveřejnění veřejné vyhlášky na 
elektronické úřední desce MěÚ Nové Město nad Metují;  
 
 
 
 

PŘIPOMÍNKA BYLA 
ZOHLEDNĚNA 

MěÚ Nové Město nad Metují 
byl upozorněn na zmíněné 
„nezveřejnění“ předmětné 
veřejné vyhlášky. Tajemníkem 
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požadavek na vyvedení tranzitní dopravy na I/14 mimo 
Nové Město nad Metují a mimo Náchod směrem Česká 
Skalice - Červená Hora - Červený Kostelec nebo Česká 
Skalice - Jaroměř - Trutnov po R11;  
 
požadavek na vyvedení tranzitní dopravy mimo Nové 
Město nad Metují přeložkou silnice I/14 jako obchvat 
Nového Města nad Metují dle dopravní studie Brána k 
sousedům nebo v dalších trasách, které jsou v příloze 
připomínky. 

MěÚ Nové Město nad Metují 
bylo dopisem ze dne 27. 11. 
2013, č. j. 
10430/2013/OSU/HofS sděleno, 
že předmětný dokument byl 
omylem sejmut z úřední desky 
dříve, než je zákonem 
stanovený termín. Toto 
pochybení bylo však napraveno 
opětovným zveřejněním 
předmětné vyhlášky. Tato 
veřejná vyhlášky byla 
zveřejněna na úřední desce 
MěÚ Nové Město nad Metují 
od 21. 11. 2013 do 10. 12. 2013. 
 

PŘIPOMÍNKA NEBUDE 
ZOHLEDNĚNA 

ZÚR KHK obsahují řešení, které 
bylo jak s dotčenými orgány, tak 
i s obcemi dohodnuto v ÚPVÚC 
Trutnovsko náchodsko. 
Aktuálnost tohoto řešení byla 
prověřena v rámci pořízení ZÚR 
KHK. Koridor pro tuto přeložku 
je tedy v současné době 
územně stabilizován a 
pořizovatel neobdržel od 
Ministerstva dopravy, jako 
příslušného nositele záměru, 
žádné nové podklady, na 
základě kterých by bylo 
přistoupeno ke změně 
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vymezení předmětného 
koridoru. Pořizovatel ZÚR KHK 
rovněž nezaznamenal změnu 
podmínek v území, za kterých 
byl tento záměr územně 
stabilizován a které by 
znamenaly nutnost změny jeho 
vymezení. 
 
Územní studie Brána k 
sousedům není evidována 
v rámci evidence územně 
plánovací činnosti a nebude 
tedy podle § 30 odst. 4 
stavebního zákona využita jako 
územně plánovací podklad. 
K této studii je třeba uvést, že 
řešení, která jsou obsahem 
předmětné územní studie, 
nebyla dohodnuta 
s Ministerstvem dopravy, do 
jehož kompetence náleží 
záměry silnic I. tříd. 

Obec Lípa nad Orlicí 20. 11. 2013 č. j. 
00649/13/VR 

Nesouhlas s vymezením koridoru pro záměr 
"Zkapacitnění a modernizace tratí č. 021 a č. 022 v úseku 
Týniště nad Orlicí - Solnice". 

PŘIPOMÍNKA BUDE VZATA NA 
VĚDOMÍ 

V rámci aktualizace ZÚR KHK 
budou prověřovány požadavky 
na vymezení koridorů železniční 
dopravy. V rámci toho bude 
přihlédnuto i k nesouhlasnému 
postoji obce k vybranému 
záměru. 
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Magistrát města Hradec Králové 20. 11. 2013, č. j. 
205319/2013/HA/Pe 

Informace o zpřesnění prvků ÚSES v ÚPD obcí: ÚP 
Jílovice, ÚP Vysoký Újezd, ÚP Libníkovice, změna č. 1 
ÚPO Jeníkovice - RK H057 - vymezení mimo území obce 
Jeníkovice; ÚP Dohalice, Změna č. 1 ÚP Sadová, Změna č. 
1 ÚPO Sovětice, ÚP Čistěves - RBK 1258 - mimo západní 
část obce Čistěves;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
požadavek na "stanovení charakteru" územně 
plánovacího podkladu Studie proveditelnosti 
železničního spojení mezi Euroregionem Nisa a Hradcem 
Králové resp. reálnost modernizace výše uvedených tras 
železničních tratí, popřípadě možnost výstavby nové 
trati. 

PŘIPOMÍNKA BUDE 
ZOHLEDNĚNA 

V rámci aktualizace ZÚR KHK 
budou prověřovány mimo jiné i 
požadavky na změnu vymezení 
prvků ÚSES. Tyto změny budou 
prováděny na základě 
poskytnutých dat v rámci ÚAP 
KHK. Předmětný výčet 
požadavků na změnu vymezení 
regionálních prvků ÚSES bude 
řešen s odborem životního 
prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, který 
je příslušným dotčeným 
orgánem v této oblasti a 
zároveň poskytovatelem údajů 
v rámci ÚAP KHK. 

 
PŘIPOMÍNKA BYLA VZATA NA 

VĚDOMÍ 
Pořizovatelem předmětné 
studie bylo Ministerstvo 
dopravy a jejím zpracovatelem 
společnost Sudop Praha a. s. 
V rámci požadavků na 
aktualizaci ZÚR KHK nebyl ze  
strany Ministerstva dopravy 
uplatněn požadavek na 
zohlednění obsahu této studie 
do ZÚR KHK. V rámci ÚAP KHK 
nebyl předmětný záměr – 
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spojení Euroregionu Nisa 
s Hradcem Králové poskytnut.  
S otázkou její využitelnosti, 
aktuálnosti nebo 
realizovatelnosti je třeba se 
obrátit přímo na Ministerstvo 
dopravy. 

Město Rychnov nad Kněžnou 20. 11. 2013, č. j. OKS-
31494/2013 

(DS5r) - preference výstavby obchvatu Domašína a 
Častolovic před tímto záměrem;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
požadavek na zveřejnění podkladu Analýza rozvojových 
oblastí, rozvojových os a specifických oblastí pro 
aktualizaci ZÚR KHK; 
 
 
 
 
nesouhlas s požadavkem Ministerstva dopravy - vymezit 
koridor v šíři 120m pro záměr Zkapacitnění a 
modernizace tratí č. 021 a č. 022 v úseku Týniště nad 

PŘIPOMÍNKA BUDE 
ZOHLEDNĚNA 

Odbor dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje 
přehodnotil své stanovisko a 
souhlasí, aby v rámci 
aktualizace ZÚR KHK byla 
prověřena možnost vymezení 
koridoru pro přeložku silnice 
II/321.  

 
PŘIPOMÍNKA BYLA VZATA NA 

VĚDOMÍ 
Předmětný podklad nebude 
zveřejněn, ale bude poskytnut 
na základě předchozí žádosti. 
 

 
PŘIPOMÍNKA BUDE VZATA NA 

VĚDOMÍ 
V rámci aktualizace ZÚR KHK 
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Orlicí - Solnice. budou prověřovány požadavky 
na vymezení koridorů železniční 
dopravy. V rámci toho bude 
přihlédnuto i k nesouhlasnému 
postoji k vybranému záměru. 

Jiří Rousek, Jaroměř 20. 11. 2013 Nesouhlas s vymezením koridoru (DS8p) přeložky silnice 
II/304 z důvodu možného překročení hygienických limitů 
hluku na p. p. č. 64/47 k. ú. Městec u Nahořan - 
požadavek na "oddálení" předmětné přeložky silnice od 
p. p. č. 57 v k. ú. Městec u Nahořan; nesouhlas s 
vymezením koridoru (DS1pr) přeložky silnice II/285 v 
případě dotčení p. p. č. 1029 v k. ú. Nahořany nad 
Metují. 

PŘIPOMÍNKA BUDE 
ZOHLEDNĚNA 

Prověřením dopravní situace na 
silnici II/285 v úseku Jaroměř - 
Nové Město nad Metují a 
potřebou územních nároků 
vedoucích k jejímu zlepšení na 
území obce Nahořany se bude 
mimo jiné zabývat pořizovaná 
územní studie „Posouzení 
potřeby a územních nároků 
vedoucích ke zlepšení dopravní 
situace na silnici II/285 v úseku 
Jaroměř – Nové Město nad 
Metují v rámci Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého 
kraje“. 
Pokud se týká požadavku na 
„nedotčení“ konkrétních 
pozemků daným záměrem lze 
uvést, že ZÚR KHK se 
zpracovávají v měřítku 1: 
100 000. Toto měřítko 
neumožňuje identifikaci 
konkrétních pozemků. Jejich 
identifikaci umožňuje až 
následně územní plán obce, 
který záměr vymezený v ZÚR 
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KHK zpřesňuje. V rámci pořízení 
územního plánu obce mají 
vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení 
možnost uplatnit dle § 52 odst. 
2 stavebního zákona své 
námitky. 

Obec Librantice 22. 11. 2013, č. j. 492/2013 Požadavek na změnu vymezení koridoru (TP1r) na území 
obce Librantice tak, aby nebylo dotčeno rozvojové území 
obce. 

PŘIPOMÍNKA BUDE 
ZOHLEDNĚNA 

Změna vymezení předmětného 
koridoru na území 
Královéhradeckého kraje však 
není možná bez předchozího 
prověření podkladem 
ověřujícím možnosti a 
podmínky změn území, kterým 
je územní studie. Na základě 
toho bude v rámci aktualizace 
ZÚR KHK  vymezeno území 
v němž se uloží prověření změn 
jejího využití územní studií. 
 

Město Jaroměř 22. 11. 2013, č. j. VYST 
6431/2011 

Požadavek na vymezení plochy pro veřejně prospěšnou 
stavbu nadmístního významu - objekty brownfields - 
bývalá josefovská kasárna "čtvercáky" a bývalá vojenská 
nemocnice v Josefově. 

PŘIPOMÍNKA NEBUDE 
ZOHLEDNĚNA 

Královéhradecký kraj neplánuje 
investice do tohoto areálu. 
Obecná podpora využívání 
těchto opuštěných areálů – 
brownfields je zakotvena 
v prioritách územního 
plánování ZÚR KHK. 
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Občanské sdružení Nedejme se  18. 11. 2013 Požadavek na změnu vymezení koridoru přeložky silnice 
I/14 v úseku Vysokov - Červený Kostelec (DS5p) ve 
variantě "C". 

PŘIPOMÍNKA NEBUDE 
ZOHLEDNĚNA 

ZÚR KHK obsahují řešení, které 
bylo jak s dotčenými orgány, tak 
i s obcemi dohodnuto v ÚPVÚC 
Trutnovsko náchodsko. 
Aktuálnost tohoto řešení byla 
prověřena v rámci pořízení ZÚR 
KHK. Koridor pro tuto přeložku 
je tedy v současné době 
územně stabilizován a 
pořizovatel neobdržel od 
Ministerstva dopravy, jako 
příslušného nositele záměru, 
žádné nové podklady, na 
základě kterých by bylo 
přistoupeno ke změně 
vymezení předmětného 
koridoru. Pořizovatel ZÚR KHK 
rovněž nezaznamenal změnu 
podmínek v území, za kterých 
byl tento záměr územně 
stabilizován a které by 
znamenaly nutnost změny jeho 
vymezení. 

219 fyzických osob obce Kramolna 4. 11. 2013 Nesouhlas s vymezením koridoru (DS5p) přeložky silnice 
I/14. 

PŘIPOMÍNKA NEBUDE 
ZOHLEDNĚNA 

ZÚR KHK obsahují řešení, které 
bylo jak s dotčenými orgány, tak 
i s obcemi dohodnuto v ÚPVÚC 
Trutnovsko náchodsko. 
Aktuálnost tohoto řešení byla 
prověřena v rámci pořízení ZÚR 
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KHK. Koridor pro tuto přeložku 
je tedy v současné době 
územně stabilizován a 
pořizovatel neobdržel od 
Ministerstva dopravy, jako 
příslušného nositele záměru, 
žádné nové podklady, na 
základě kterých by bylo 
přistoupeno ke změně 
vymezení předmětného 
koridoru. Pořizovatel ZÚR KHK 
rovněž nezaznamenal změnu 
podmínek v území, za kterých 
byl tento záměr územně 
stabilizován a které by 
znamenaly nutnost změny jeho 
vymezení. 

Město Hradec Králové 21. 11. 2013, č. j. 
MMHK/204917/2013/KP/J
He 

Požadavek na úpravu textu bodu B.1 Vyhodnocení 
uplatňování ZÚR KHK ve vztahu k ÚPD obcí a 
rozhodování v území ve vztahu k podaným žalobám a 
podnětům na přezkum opatření obecné povahy o 
formulaci, aby stanovené podmínky pro zpřesňování 
ploch a koridorů v ÚPD obcí a pro rozhodování v území 
byly jednoznačné;  
 
(DS2) - požadavek na doplnění textu v bodu B.2 o: 
"aktualizovat vedení a šíři koridoru tak, aby jeho 
vymezení zahrnovalo všechny varianty sledované v 
současné době Ministerstvem dopravy ČR a ŘSD. S 
ohledem na aktuální stav přípravy záměru zvážit 
vymezení návrhového koridoru namísto územní rezervy. 
V případě ponechání územní rezervy doplnit stanovení 
využití, které má být v daném koridoru pověřeno, včetně 

Text navrhovaný k zapracování 
do ZÚR KHK, obsažený 
v předmětné kapitole B.1 
návrhu Zprávy byl na základě 
jejího projednání vypuštěn. 
Uplatněnou připomínku tak 
není možné zohlednit. 
 

PŘIPOMÍNKA BUDE 
ZOHLEDNĚNA ČÁSTEČNĚ 

Dle stanoviska Ministerstva 
dopravy ze dne 15. 4. 2014, č. j. 
275/2014-910-UPR/2 
v současné době probíhá 
posouzení variantního řešení 
přeložky silnice I/11 tzv. Severní 
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stanovení lhůty pro tohoto prověření.";  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(TP1r) - požadavek na "změnu vedení tohoto koridoru 
mimo zastavěné území města Hradec Králové případně 
zcela mimo správní území města Hradec Králové a 
doplnit stanovení využití, které má být v daném koridoru 
prověřeno, včetně stanovení lhůty pro toto prověření";  
 
 
 
 
 
 
 

tangenty v rámci EIA (Závěr 
zjišťovacího řízení byl vydán 24. 
6. 2013). Předmětem tohoto 
posouzení jsou varianty tzv. 
„modrá“, „červená“, zelená“ a 
„tyrkysová“. Do doby prokázání 
nejvhodnější varianty požaduje 
Ministerstvo dopravy vymezit 
pro předmětný záměr v rámci 
ZÚR KHK koridor územní 
rezervy. 
V rámci aktualizace ZÚR KHK 
bude prověřeno stávající 
šířkové vymezení předmětného 
koridoru tak, aby zahrnoval 
všechny Ministerstvem dopravy 
sledované a prověřované 
varianty.  V případě potřeby 
bude předmětný koridor 
územní rezervy upraven. 
 

PŘIPOMÍNKA BUDE 
ZOHLEDNĚNA 

V rámci zpracování Zprávy bylo 
uskutečněno několik jednání s 
Ministerstvem pro místní rozvoj 
a příslušným provozovatelem 
přepravní soustavy ve smyslu 
zákona č. 458/2000 Sb., 
energetického zákona, ve znění 
pozdějších předpisů, - 
společností NET4GAS, s. r. o. 
jejichž předmětem bylo řešení 
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otázek potřeby a aktuálnosti 
předmětného záměru, jeho 
návaznosti na území 
sousedního státu nebo 
podmínek vymezení koridoru 
předmětného záměru na území 
Královéhradeckého a 
Pardubického kraje s ohledem 
na územní potřeby a omezení 
vybraných měst a obcí 
Královéhradeckého kraje. Z 
těchto jednání vyplynul závěr 
nadále na území 
Královéhradeckého kraje 
sledovat předmětný záměr s 
tím, že polohu (změnu) 
koridoru pro předmětný záměr 
v ZÚR KHK lze pomocí nástrojů 
územního plánování dále 
prověřovat. Podmínkou tohoto 
prověřování však musí být 
zachování stávajícího 
napojovacího bodu koridoru 
TP1r na území Pardubického 
kraje a na území Polské 
republiky. 
V rámci aktualizace ZÚR KHK 
bude vymezen koridor 
nadmístního významu, který 
bude vycházet ze stávajícího 
napojení koridoru TP1r, 
vymezeného v ZÚR KHK na 
hranici Královéhradeckého a 
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(DS1) úsek (Vlčkovice) Hradec Králové - Smiřice - Jaroměř 
- požadavek: "zúžit šířku koridoru podle vydaných 
správních rozhodnutí k tomuto úseku dálnice D11 na 
nezbytně nutnou šíři"; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pardubického kraje na koridor 
P01, vymezený v platných 
Zásadách územního rozvoje 
Pardubického kraje, a bude 
směřovat na hranici s Polskou 
republikou do prostoru 
hraničního přechodu Náchod – 
Kudowa Zdrój. V tomto 
koridoru bude aktualizací ZÚR 
KHK uloženo prověření změn 
jeho využití – změna vymezení 
koridoru TP1r, územní studií a 
stanoveny základní požadavky 
na obsah této územní studie. 
 

PŘIPOMÍNKA NEBUDE 
ZOHLEDNĚNA 

 
Zúžení koridoru pro předmětný 
záměr lze v rámci podrobnější 
územně plánovací 
dokumentace. Dle stanoviska 
Ministerstva dopravy ze dne 15. 
4. 2014, č. j. 275/2014-910-
UPR/2 lze zúžit koridor na 
základě pravomocných 
územních rozhodnutí nebo 
stavebních povolení, přičemž 
tento koridor nesmí být zúžen 
na šířku menší než sto metrů od 
osy navrhovaného přilehlého 
jízdního pásu a zároveň tento 
zúžený koridor musí 
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(DS12) - požadavek na aktualizaci: "doplnit do textové 
části výroku, kapitoly g) Vymezení veřejně prospěšných 
staveb ... k DS12 Jižní spojka - nový úsek silnice mezi I/11 
a I/37 "včetně křižovatky Bláhovka 1" ";  
 
 
 
 
 
 
(DS32) - požadavek na aktualizaci: "zúžit šířku koridoru 
podle aktuálně platné dokumentace pro územní 
rozhodnutí na nezbytně nutnou šíři"; 
 
 
 
 
 
 "prověřit aktuální stav přípravy případně zrušení 
projektu Generálního Hasičského záchranného sboru ČR 
na zřízení Národního centra pro krizovou připravenost a 
výcvik složek integrovaného záchranného systému 
(NCKP)";  
 
"zúžit šířku koridoru (TE2) na nezbytně nutnou šíři a 
zkontrolovat správnost jeho vymezení ve vztahu k 
vymezení transformovny (TT2);  
 
 
 

zohledňovat i potřebu ploch pro 
stavby související.  

 
PŘIPOMÍNKA BUDE 

ZOHLEDNĚNA 
Dle stanoviska Ministerstva 
dopravy ze dne 15. 4. 2014, č. j. 
275/2014-910-UPR/2 bude 
zpřesněno textové označení a 
vymezení stávajícího koridoru 
DS12. 
 

 
PŘIPOMÍNKA NEBUDE 

ZOHLEDNĚNA  
Zúžit koridor na nezbytně 
nutnou šíři lze v rámci jeho 
zpřesnění v územně plánovací 
dokumentaci města Hradec 
Králové. 
  

PŘIPOMÍNKA BUDE 
ZOHLEDNĚNA 

Předmětný záměr bude na 
podkladě žádosti MV GŘ HZS ČR 
z obsahu ZÚR KHK vypuštěn. 
 

PŘIPOMÍNKA NEBUDE 
ZOHLEDNĚNA  

Zúžit koridor na nezbytně 
nutnou šíři lze v rámci jeho 
zpřesnění v územně plánovací 
dokumentaci města Hradec 



ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (listopad 2011 – červen 2014) 

 

Stránka 84 z 103 
 

 
 
 
 
 
"vymezit jako VPS na ochranu před povodněmi 
následující stavby protipovodňové ochrany (suché 
retenční nádrže): Melounka - k. ú. Plotiště nad Labem, 
Světská svodnice - k. ú. Plotiště nad Labem, Chaloupská 
svodnice - k. ú. Svobodné Dvory."; 
 
 
 
 
požadavek na úpravu části vedení RK H055 a prověřit 
aktuálnost a účelnost rozsahu vymezení nadregionálního 
biocentra 11 Vysoké Chvojno; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Králové. Ze strany společnosti 
ČEZ a. s. nebyl uplatněn 
požadavek na změnu vymezení 
předmětného koridoru.  
 

PŘIPOMÍNKA BUDE 
ZOHLEDNĚNA 

Požadavek na prověření 
vymezení nových ploch pro 
protipovodňovou ochranu 
území je obsažen v rámci 
Zprávy, v kapitole A.3.4. 

 
 

PŘIPOMÍNKA BUDE 
ZOHLEDNĚNA 

V rámci aktualizace ZÚR KHK 
budou prověřovány mimo jiné i 
požadavky na změnu vymezení 
prvků ÚSES. Tyto změny budou 
ale prováděny na základě 
poskytnutých dat v rámci ÚAP 
KHK. Předmětné požadavky na 
změnu vymezení prvků 
regionálního a nadregionálního 
ÚSES budou řešeny s 
Ministerstvem životního 
prostředí a Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje, 
odborem životního prostředí a 
zemědělství, kteří jsou 
příslušnými dotčenými orgány 
v této oblasti a zároveň 
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požadavek na doplnění dopadu do území (do úkolů 
územního plánování a územně plánovací činnosti) 
stávající text odůvodnění ZÚR KHK na str. 167: 
"Ochranná zóna biokoridoru nadregionálního významu 
je v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva 
životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj pás v 
šířce max. 2 km na každou stranu ...." 

poskytovateli údajů v rámci 
ÚAP KHK. 
 

PŘIPOMÍNKA NEBUDE 
ZOHLEDNĚNA 

Smyslem ochranné zóny je, že 
všechny prvky regionálních a 
místních ÚSES, významné 
krajinné prvky a společenstva s 
vyšším stupněm ekologické 
stability nacházející se v zóně 
jsou chápány jako součást 
nadregionálního biokoridoru. 
Skutečná šíře zóny bývá obvykle  
upravena  -  zúžena v územních 
plánech obcí, podle konkrétních 
geomorfologických a 
ekologických podmínek daného 
území. 
Konkrétní dopady do území 
plynoucí z tohoto metodického 
pokynu Ministerstva životního 
prostředí je nezbytné řešit 
s tímto ministerstvem. 

Mgr. Jan Petráš (zastupující 
Zdeňka Šolce, Náchod a Milana 
Fiedlera, Náchod) 

25. 11. 2013 Požadavek na vypuštění koridoru (DS5p) pro přeložku 
sinice I/14 v obci Kramolna nebo zohlednění požadavku 
obce Kramolna tzn., vymezení předmětného koridoru ve 
variantě "C". 

PŘIPOMÍNKA NEBUDE 
ZOHLEDNĚNA 

ZÚR KHK obsahují řešení, které 
bylo jak s dotčenými orgány, tak 
i s obcemi dohodnuto v ÚPVÚC 
Trutnovsko náchodsko. 
Aktuálnost tohoto řešení byla 
prověřena v rámci pořízení ZÚR 
KHK. Koridor pro tuto přeložku 
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je tedy v současné době 
územně stabilizován a 
pořizovatel neobdržel od 
Ministerstva dopravy, jako 
příslušného nositele záměru, 
žádné nové podklady, na 
základě kterých by bylo 
přistoupeno ke změně 
vymezení předmětného 
koridoru. Pořizovatel ZÚR KHK 
rovněž nezaznamenal změnu 
podmínek v území, za kterých 
byl tento záměr územně 
stabilizován a které by 
znamenaly nutnost změny jeho 
vymezení. 

Mgr. Miroslav Fršlínek a Marta 
Fršlínková 

28. 11. 2013 Požadavek na vypuštění koridoru (DS5p) pro přeložku 
sinice I/14 v obci Kramolna nebo zohlednění požadavku 
obce Kramolna tzn., vymezení předmětného koridoru ve 
variantě "C". Požadavek na zohlednění projektu "Brána k 
sousedům". 

PŘIPOMÍNKA NEBUDE 
ZOHLEDNĚNA 

ZÚR KHK obsahují řešení, které 
bylo jak s dotčenými orgány, tak 
i s obcemi dohodnuto v ÚPVÚC 
Trutnovsko náchodsko. 
Aktuálnost tohoto řešení byla 
prověřena v rámci pořízení ZÚR 
KHK. Koridor pro tuto přeložku 
je tedy v současné době 
územně stabilizován a 
pořizovatel neobdržel od 
Ministerstva dopravy, jako 
příslušného nositele záměru, 
žádné nové podklady, na 
základě kterých by bylo 
přistoupeno ke změně 
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vymezení předmětného 
koridoru. Pořizovatel ZÚR KHK 
rovněž nezaznamenal změnu 
podmínek v území, za kterých 
byl tento záměr územně 
stabilizován a které by 
znamenaly nutnost změny jeho 
vymezení.  
 
Územní studie Brána k 
sousedům není evidována 
v rámci evidence územně 
plánovací činnosti a nebude 
tedy podle § 30 odst. 4 
stavebního zákona využita jako 
územně plánovací podklad. 
K této studii je třeba uvést, že 
řešení, která jsou obsahem 
předmětné územní studie, 
nebyla dohodnuta 
s Ministerstvem dopravy, do 
jehož kompetence náleží 
záměry silnic I. tříd.   
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Jiří Macháně 4. 12. 2013 Nesouhlas s vymezením předmětného koridoru (DS8p) a 
požadavek na prověření jiné - vhodnější (severně od 
místní části Městec) varianty vedoucí k odstranění 
dopravních závad v obci Nahořany. Pozn. v připomínce je 
uveden záměr pod označením (DSp13). Takto označený 
záměr však není vymezen v ZÚR KHK. Z obsahu podané 
připomínky pořizovatel ZÚR KHK dospěl k závěru, že 
jejím předmětem má zřejmě být koridor (DS8p).  

PŘIPOMÍNKA BUDE 
ZOHLEDNĚNA 

Vymezení předmětné přeložky 
silnice na území obce Nahořany 
bude mimo jiné prověřeno 
v rámci územní studie 
„Posouzení potřeby a územních 
nároků vedoucích ke zlepšení 
dopravní situace na silnici II/285 
v úseku Jaroměř – Nové Město 
nad Metují v rámci Zásad 
územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje“, 
jejímž předmětem bude 
prověření potřeby a územních 
nároků vedoucích k celkovému 
zlepšení dopravní situace na 
silnici II/285 v úseku Jaroměř - 
Nové Město nad Metují. 

Město Hořice 4. 12. 2013, č. j. MUHC-
SU/16164/2013/Vn 

Návrh na prověření a případné navržení nového 
vymezení koridoru (DS2) - v souladu s vydaným územním 
rozhodnutím v úseku Hořice - Sadová (došlo k úpravě 
trasy a způsobu křížení se stávající komunikací). 
Požadavek na vypuštění koridoru přeložky silnice II/635 v 
úseku Chvalina - Klenice – (DS52), a to z důvodu 
neaktuálnosti tohoto dopravního řešení a dále 
požadavek na vypuštění koridoru (DS29) - obchvat města 
Hořice, rovněž z důvodu jeho neaktuálnosti ve vztahu k 
plánované a projektované R35. 

PŘIPOMÍNKA BUDE 
ZOHLEDNĚNA ČÁSTEČNĚ 

Územní rozhodnutí na stavbu 
R35 Hořice – Sadová respektuje 
koridor vymezený v rámci ZÚR 
KHK. Úpravy trasy předmětné 
komunikace v rámci územního 
řízení se vzhledem k měřítku 
ZÚR KHK do jejich obsahu 
nepromítnou. Koridor pro 
rychlostní silnici R35 (DS2) 
nebude předmětem aktualizace 
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ZÚR KHK. 
Na základě jednání s odborem 
dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje bude 
s ohledem na vydané územní 
rozhodnutí na stavbu R35 
v úseku Hořice – Sadová 
vypuštěn koridor DS52. 
V případě návrhu na vypuštění 
koridoru DS29 bylo v této věci 
uskutečněno dne 8. 4. 2014 
jednání se zástupci města 
Hořice a Úřadu územního 
plánování Hořice, v jehož 
závěru bylo dohodnuto, že 
prověřování variant dopravního 
propojení I/35, resp. R35 
vedoucí přes město Hořice 
bude probíhat v rámci pořízení 
Územního plánu města Hořice. 
Na základě tohoto prověření, 
resp. prokázání jiného 
(vhodnějšího) možného řešení 
dopravní situace ve městě 
Hořice bude otázka vypuštění 
stávajícího záměru, pro nějž je 
v ZÚR KHK vymezen koridor 
„DS29“, dále řešena s odborem 
dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje a 
městem Hořice. 
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Konkrétní závěry tohoto 
prověření a z nich vzešlé návrhy 
mající případný vliv na obsah 
ZÚR KHK budou následně 
řešeny s odborem dopravy a 
silničního hospodářství 
Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje a 
městem Hořice s ohledem na 
postup prací na aktualizaci ZÚR 
KHK. 
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manželé Novotní 8. 1. 2014 Požadavek na úpravu koridoru územní rezervy VVTL 
plynovodu (TP1r) tak, aby ve styku se zastavěným 
územím byl vymezen obdobně jako tomu je u koridoru 
územní rezervy kapacitní komunikace S5. 

PŘIPOMÍNKA NEBUDE 
ZOHLEDNĚNA 

ZÚR KHK vymezily předmětný 
koridor v takové šířce, která 
umožňuje obcím v rámci jejich 
územně plánovacích 
dokumentací předmětný 
koridor s ohledem na 
požadavky vyplývající 
z příslušných ochranných a 
bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení vymezit - 
zpřesnit s ohledem na jejich 
hodnoty a rozvoj. 
V této souvislosti je třeba uvést, 
že aktualizace ZÚR KHK bude 
zohledňovat požadavky na 
změnu vymezení předmětného 
koridoru na území 
Královéhradeckého kraje. Tato 
změna však není možná bez 
předchozího prověření 
podkladem ověřujícím možnosti 
a podmínky změn území, 
kterým je územní studie. Na 
základě toho bude v rámci 
aktualizace ZÚR KHK  vymezeno 
území v němž se uloží prověření 
změn jejího využití územní 
studií. 
 

Pozn. Připomínky jsou řazeny chronologicky dle data jejich obdržení.  
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Tabulka č. 4 
Přehled vyjádření a stanovisek, uplatněných k návrhu Zprávy v rámci jejího projednání 
 

Vyjádření, stanovisko uplatnil/la Datum/číslo jednací Obsah vyjádření, stanoviska Vyhodnocení vyjádření, stanoviska 

Úřad pro civilní letectví 29. 10. 2013, 007311-13-
701 

Požadavek na respektování ochranným pásem 
letišť a heliportů. 

Vzato na vědomí. 

Státní pozemkový úřad   30. 10. 2013, SPU 
455661/2013 

Informace o nepříslušnosti se vyjadřovat. Vzato na vědomí. 

KÚ KHK - odbor životního prostředí a 
zemědělství, oddělení ochrany 
přírody a krajiny 

30. 10. 2013, 
19451/ZP/2013 - NA 

Koncepce nemůže mít významný vliv na EVL 
nebo na ptačí oblasti. 

Vzato na vědomí. 

Český báňský úřad v Praze     1. 11. 2013, SBS 
31955/2013/ČBÚ-22 

Požadavek na úpravu formulace problémů k 
řešení v ZÚR KHK obsažených v rámci ÚAP KHK 
(Horninové prostředí a geologie) "Při 
vymezování ploch a koridorů zajistit 
dostatečnou ochranu ložisek nerostných 
surovin v souladu s § 15 zákona č. 44/1988 Sb., 
a respektovat chráněná ložisková území.". 

Požadavky týkající se formulací 
obsažených v rámci ÚAP KHK budou 
zohledněny při jejich nejbližší 
aktualizaci. 

Krajská hygienická stanice 
Královéhradeckého kraje 

6. 11. 2013, S-KHSHK 
25943/2013/2HOK.HK/Hr 

Bez požadavků. - 
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Obvodní báňský úřad 12. 11. 2013, SBS 
31956/2013/OBÚ-09/1 

Odkaz na stanovisko Českého báňského úřadu 
ze dne 1. 11. 2013. 

- 

KÚ Pardubického kraje 12. 11. 2013, KrÚ 
74636/2013 

V návaznosti na ZÚR Pardubického kraje 
požadavek na prověření vymezení ÚSES K81, RK 
9912, RK 1274, RK 1275 a RK 817. Požadavek na 
vymezení územní rezervy pro LAPV Žamberk. 

Požadavek na prověření koordinace 
prvků ÚSES na hranicích krajů je 
obsažen v kapitole A.3.4., v části 
Územní systém ekologické stability. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 14. 11. 2013, 2013/69425-
68 

Požadavek na zachování stávajících priorit 
územního plánování, uvedených pod body 6, 7 
a 9. 

Požadavek na zachování předmětných 
priorit územního plánování je obsažen 
v kapitole A.3.1. 

Správa CHKO Orlické hory   14. 11. 2014, 10692/OH/13 Koncepce nemůže mít významný vliv na EVL 
nebo na ptačí oblasti. 

Vzato na vědomí. 

Správa CHKO Český ráj   12. 11. 2013, 
S/110/CR/2013/821 

Požadavek na popis vlivů na zájmy ochrany 
přírody a krajiny, které vyvolá záměr kapacitní 
komunikace S5, pro kterou byla vymezena 
územní rezerva "DS1r".    
 
Požadavek na vymezení velkoplošných ZCHÚ 
jako území nevhodných pro umístění větrných a 
fotovoltaických elektráren a dále pro území 
"prostorově a pohledově provázané s 
chráněnými územími a oblasti regionálních a 
nadregionálních krajinných horizontů". 
 
Požadavek na zachování propojenosti a 
prostorových parametrů jednotlivých 
skladebných prvků ÚSES. 
 

Požadavek byl zohledněn v kapitole  
A.2. 
 
 
 
Požadavek byl zohledněn v kapitole  
A.3.5. 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
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Požadavek na zachování a ochranu stávajících 
přírodních a kulturních hodnot kraje; 
 
Požadavek na zachování a ochranu stávajících 
definovaných charakteristik krajiny a krajinného 
rázu. 
 
 
 
Požadavek na respektování koncepčního 
podkladu pro ochranu krajinného rázu CHKO 
Český ráj (Löw & spol., s r. o., 2008). 
 
 
 
 
 
 
Požadavek na zohlednění stávajícího stavu na 
území CHKO, oblast Českého ráje z pohledu 
turistiky a rekreace v rámci regulativů v části 
Rekreace a cestovní ruch. 
                                                             
 
 
     
Požadavek na popis a respektování stávající 
struktury a charakteru sídel při rozvoji zástavby.   
 
 
 
 
 

Vzato na vědomí. 
 
 
Vzato na vědomí. Platné ZÚR KHK i 
jejich aktualizace mají za cíl zachování 
a ochranu stávajících definovaných 
charakteristik krajiny a krajinného 
rázu. 
 
Vzato na vědomí. Při aktualizaci ZÚR 
KHK bude vycházeno především 
z podkladů poskytnutých v rámci ÚAP 
KHK. Požadavek na zohlednění 
koncepčních dokumentů jednotlivých 
orgánů ochrany přírody a krajiny byl již 
součástí projednávaného návrhu 
Zprávy, kapitoly A.3.6. 
 
Požadavek na prověření potřeby 
regulace předmětného území 
z pohledu rekreace a turistického 
ruchu byl zohledněn  v kapitole A.3.5. 
Při aktualizaci ZÚR KHK bude 
vycházeno především z podkladů 
poskytnutých v rámci ÚAP KHK.  
 
Předmětem ZÚR KHK není popis 
struktury a charakteru sídel. ZÚR KHK 
stanoví v obecné rovině úkoly 
územního plánování na úseku 
struktury osídlení tj. stávající strukturu 
osídlení považovat za stabilizovanou a 
nepřipouštět vznik nových sídel. 
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Nelze vyloučit významný negativní vliv na EVL 
nebo na ptačí oblasti. 

Konkrétnější podmínky pro ochranu a 
rozvoj zástavby jednotlivých sídel 
stanoví územní plán.  
 
Při aktualizaci ZÚR KHK bude 
vycházeno především z podkladů 
poskytnutých v rámci ÚAP KHK. 
Vzato na vědomí. 
 

Správa CHKO Broumovsko   13. 11. 2013, 
10916/BR/2013/AOPK 

Požadavek na úpravu vymezení koridoru 
"TE3p", uplatněný již k 15. 2. 2012;                   
 
Nelze vyloučit významný negativní vliv na ptačí 
oblast Broumovsko. 

Vzato na vědomí. 
 
 
Vzato na vědomí. 

SŽDC, s. o. Praha 15. 11. 2013, 49001/2013-
O26 

Požadavek na vymezení tratě č. 031 v úseku 
Hradec Králové - Pardubice - koridor "DZ2" jako 
koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu (VPS). 

Požadavek na vymezení předmětného 
úseku koridoru železniční dopravy jako 
VPS je obsažen v kapitole A.3.4., v části 
Koridory dopravní infrastruktury 
železniční. 
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Správa KRNAP   
 

14. 11. 2013, KRNAP 
07662/2013 

Koncepce nemůže mít významný vliv na EVL 
nebo na ptačí oblasti. 
 
 
 
 
 
 

Vzato na vědomí. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu   18. 11. 2013, 
44684/2013/31100 

Návrh na úpravu nebo doplnění problémů k 
řešení v ZÚR KHK obsažených v rámci ÚAP KHK 
(Horninové prostředí a geologie) a doporučení 
na aktualizaci Regionální surovinové politiky 
Královéhradeckého kraje. 
 
 
 
Požadavek na zohlednění požadavků 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. na úseku 
elektroenergetiky uplatněných dopisem ze dne 
19. 3. 2013, č. j. 12_140200/RI. 
 
 
Požadavek na nahrazení poslední věty textu 
Zprávy, kapitoly A.3.4. části „Dálkovody“ z 
„podle Vládního nařízení č. 29/1959 Sb.,“ na 
„podle zákona č. 161/2013 Sb.“ 

Požadavky týkající se formulací 
obsažených v rámci ÚAP KHK budou 
zohledněny při jejich nejbližší 
aktualizaci. Doporučení na aktualizaci 
Regionální surovinové politiky 
Královéhradeckého kraje bylo vzato na 
vědomí. 
 
Požadavek na zohlednění požadavků 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. je 
obsažen v kapitole A.3.4., v části 
Koridory technické infrastruktury 
elektro. 
 
Požadavek byl zohledněn v textu 
Zprávy, v kapitole A.3.4., v části 
Koridory technické infrastruktury 
dálkovody. 
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Ministerstvo pro místní rozvoj 19. 11. 2013, č. j. MMR - 
33594/2013-81 

Požadavky na doplnění pokynů pro zajištění 
koordinace využití území – zajištění potřebných 
návazností konkrétních os, oblastí, koridorů, 
ploch a územních rezerv vymezených v ZÚR 
KHK a v ZÚR sousedních krajů. 
 
Požadavek na vymezení lokalit LAPV na 
podkladu Generelu území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod a základní zásady 
využití těchto území. 
 
Požadavek na zajištění identifikace jevů 
zpřesňujících PÚR ČR (jevy označovat stejně 
jako v PÚR ČR nebo v odůvodnění přiložit 
převodní tabulku apod.). 
 
Doporučení na seznámení se s připravovanou 
aktualizací PÚR ČR 2014 a přiměřené 
zohlednění jejího obsahu. 
 
Požadavek na důsledné dodržení označení 
jednotlivých kapitol Zprávy dle požadavku 
vyhlášky. 
 
Požadavek na informování ministerstva 
v případě nemožnosti dosáhnout koordinace 
využívání území v rámci projednávání 
aktualizace ZÚR KHK. 

Požadavek byl zohledněn v textu 
Zprávy, v kapitole A.3.2 a A.3.3. 
 
 
 
 
Tento požadavek byl již součástí 
projednávaného návrhu Zprávy. 
 
 
 
Požadavek byl zohledněn v textu 
Zprávy, v kapitole E. 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
Označení kapitol projednaného návrhu 
Zprávy bylo upraveno. 
 
 
Vzato na vědomí.  
 

Ministerstvo životního prostředí   22. 11. 2013, č. j. 
76566/ENV/13 

Doporučení vypuštění návrhu na aktualizaci 
uvedeného na str. 8 projednávaného návrhu 
Zprávy. 
 
Upozornění na budoucí možné negativní vlivy 

Text byl ze Zprávy vypuštěn. 
 
 
 
Vzato na vědomí. Požadavky týkající se 
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na ochranu přírody a krajiny u záměrů, které 
jsou nebo budou vymezeny jako územní rezervy 
(DS2pr, LAPV Pěčín, DS1r), doporučení na 
úpravu nebo doplnění formulací problémů k 
řešení v ZÚR KHK obsažených v rámci ÚAP KHK. 
 
Požadavek na zohlednění jevu č. 119 ÚAP KHK 
(dálkové migrační koridory, migračně 
významných území a bariérová místa dálkových 
migračních koridorů) při vymezování koridorů 
dopravní a technické infrastruktury. 
 
Požadavek na respektování všech opatření 
směřujících ke snižování emisí, která jsou 
obsažena v programu zlepšování kvality ovzduší 
Královéhradeckého kraje a imisních limitů. Dále 
požadavek na zohlednění stávající úrovně 
emisního a imisního znečištění území a dbát o 
jeho zachování v místech, kde je vyhovující při 
vymezování koridorů dopravní infrastruktury. 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek na stanovení podmínek regulujících 
na území velkoplošných zvláště chráněných 
území umístění větrných a fotovoltaických 
elektráren. 
 
Požadavek na posouzení aktualizace ZÚR KHK 

formulací obsažených v rámci ÚAP KHK 
budou zohledněny při jejich nejbližší 
aktualizaci. 
 
 
 
Požadavek byl zohledněn v textu 
Zprávy, v kapitole A.3.4., v části 
Koridory dopravní a technické 
infrastruktury. 
 
 
Pro pořízení ZÚR KHK byl jedním 
z podkladů i dokument Integrovaný 
krajský program snižování emisí a 
Krajský program ke zlepšení kvality 
ovzduší Královéhradeckého kraje, 
schválený Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje v roce 2004 a 
aktualizovaný v roce 2012. Pokud 
dojde při zpracování aktualizace ZÚR 
KHK k další aktualizaci tohoto 
dokumentu, bude tato aktualizace při 
aktualizaci ZÚR KHK v zákonem 
stanoveném měřítku a podrobnosti 
ZÚR KHK zohledněna. 
 
Požadavek byl zohledněn v obsahu 
Zprávy, v kapitole A.3.5. 
 
 
 
Požadavek byl zohledněn v textu 
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na životní prostředí a veřejné zdraví, včetně 
konkrétních požadavků na obsahové a 
rozsahové náležitosti tohoto posouzení.  

Zprávy, v kapitole E. 

Ministerstvo kultury   21. 11. 2013, č. j. MK 
54747/2013 OPP 

Bez požadavků. - 

KÚ Libereckého kraje 20. 11. 2013, č. j. KULK 
79892/2013 

Upozornění na výsledky prověřování vymezení 
koridoru přeložky silnice I/16  "DS7" zasahující 
na území obou krajů, upozornění na 
nenávaznost na nadmístní rozvojovou osu ROS7 
vymezenou v ZÚR Libereckého kraje v prostoru 
Horky u Staré Paky. 

Vzato na vědomí. 

Správa KRNAP  .   19. 11. 2013, č. j. KRNAP 
08253/2013 

Požadavek na úpravu formulace problémů k 
řešení v ZÚR KHK obsažených v rámci ÚAP KHK 
(Ochrana přírody a krajiny) "Základní 
charakteristikou životního prostředí 
Královéhradeckého kraje je jeho relativně dobrá 
kvalita a zachovalost přírody ve srovnání s 
jinými kraji České republiky. Tato 
charakteristika mimo jiné předurčuje kraj pro 
rozvoj turistiky a cestovního ruchu. Střety aktivit 
rekreace a cestovního ruchu s přírodními a 
krajinnými hodnotami zároveň představují 
závažný problém. V rámci ZÚR KHK a z ní 
vycházejících dokumentů a procesů bude 
nezbytné hledat vyvážená kompromis, který 
umožní trvale udržitelný způsob využívání 
přírody a krajiny pro potřeby turistiky a 
cestovního ruchu a zároveň zajistí zachování, 
případně zlepšení jejich současného stavu." 

Vzato na vědomí. Požadavky týkající se 
formulací obsažených v rámci ÚAP KHK 
budou zohledněny při jejich nejbližší 
aktualizaci. 
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Ministerstvo dopravy     25. 11. 2013, č. j.  
815/2013-910-UPR/3 

Požadavek na vymezení koridoru pro přeložku 
silnice I/16 v prostoru Nové Paky ve "variantě 
1" dle dokumentace EIA, 
 
 
Nesouhlas se zněním projednávaného textu 
ZÚR KHK uvedeným na str. 8 Zprávy: 

„Do textové části ZÚR KHK, kapitoly d) 
Zpřesnění vymezení ploch a koridorů 
vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení ploch a koridorů nadmístního 
významu, ovlivňujících území více obcí, včetně 
ploch a koridorů veřejné infrastruktury, 
územního systému ekologické stability a 
územních rezerv  doplnit stávající text na str. 23 
„Zpřesnění koridorů vymezených v PÚR ČR a 
plochy a koridory nadmístního významu, 
ovlivňujících území více obcí, včetně ploch 
a koridorů veřejné infrastruktury a územních 
rezerv a protipovodňová ochrana na území 
Královéhradeckého kraje, jsou vymezeny ve 
výkrese č. I.2.b.1.  Výkres ploch a koridorů 
nadmístního významu, č. I.2.d. Výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací 
nadmístního významu.“ o text: „Při plnění 
úkolu územního plánování (zpřesňování 
koridorů v územně plánovacích dokumentacích 
obcí) je přípustné výhradně po písemné dohodě 
s příslušným dotčeným orgánem aplikovat 
grafické vyjádření na základě principu 
zachování směrového vymezení daného 
koridoru napojovacími body na hranicích dvou 
správních území obcí a zachování prostorového 

Požadavek byl zohledněn v textu 
Zprávy, v kapitole A.3.4. v části 
Koridory dopravní infrastruktury 
silniční. 
 
Nesouhlas byl zohledněn. Navrhovaný 
požadavek na aktualizaci ZÚR KHK byl 
z textu Zprávy vypuštěn. 
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vymezení daného koridoru, které je dáno 
dotčenými katastrálními územími.“ 

U koridorů dopravní a technické infrastruktury 
doplnit dotčená katastrální území, která budou 
určující pro prostorové vymezení těchto 
koridorů.“, 

 

Požadavek na aktualizaci koridoru "DZ2" - úsek 
Hradec Králové - hranice kraje vymezit jako 
koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dle 
studie proveditelnosti Modernizace Hradec 
Králové - Pardubice, poskytnuté v rámci ÚAP 
KHK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek na vymezení předmětného 
úseku koridoru železniční dopravy jako 
VPS je obsažen v kapitole A.3.4., v části 
Koridory dopravní infrastruktury 
železniční. 

Národní památkový ústav, územní 
pracoviště v Josefově 

25. 11. 2013, NPÚ-
362/86676/2013 

Doporučení na zohlednění požadavku města 
Jaroměř - vymezení veřejně prospěšné stavby 
nadmístního významu (bývalá jezdecká kasárna 
a nemocnice v Josefově). 

Vzato na vědomí. 

ČR - Státní energetická inspekce - 
územní inspektorát pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj     

27. 11. 2013, č. j. 
4109/13/52.104/Št 

Bez požadavků. - 

Ředitelství silnic a dálnic 14. 11. 2013, č. j. 20329-
ŘSD-13-110 

"DS7" - požadavek na vymezení koridoru pro 
přeložku silnice I/16 v prostoru Nové Paky ve 
"variantě 1" dle dokumentace EIA, 
"DS5r" - požadavek na projednání a 
odsouhlasení pořizované územní studie, 
prověřující napojení přeložky silnice II/318 na 
I/11 Častolovice,              
"DS5p" - nadále zůstává v platnosti stanovisko 
ze dne 2. 1. 2012. 

Vzato na vědomí. 
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Ministerstvo zemědělství - odbor 
vodohospodářské politiky a 
protipovodňových  opatření   

4. 12. 2013, č. j. 
15VD18224/2011-15121 

Požadavek na vymezení lokalit Pěčín, Fořt, 
Žamberk, Babí a Lukavice jako územních rezerv 
pro LAPV, požadavek na zohlednění Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje, 
 
Požadavek na prověření a naplnění priorit 
územního plánování č. 25 a 26, 
    
 
Požadavek na využití Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Královéhradeckého kraje jako 
podkladu pro aktualizaci ZÚR KHK. Tento 
požadavek zohlednit zejména ve vztahu 
k aktualizaci (prověření) koridoru „TV1pr“  pro 
záměr – dálkový vodovodní řad Trutnov – 
Červený Kostelec – Velké Poříčí. 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek na zohlednění problematiky 
povrchových vod využívaných ke koupání. 

Tento požadavek byl již součástí 
projednávaného návrhu Zprávy. 
 
 
 
 
Požadavek na zachování předmětných 
priorit územního plánování byl  
doplněn do kapitoly A.3.1. 
 
Vzato na vědomí. Aktuální Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje bude jedním 
z podkladů pro aktualizaci ZÚR KHK. 
Aktualizace (prověření) koridoru 
„TV1pr“ pro záměr – dálkový 
vodovodní řad Trutnov – Červený 
Kostelec – Velké Poříčí v rámci 
aktualizace ZÚR KHK bude 
koordinováno s aktualizací Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje. 
 
 
Tento požadavek není možné 
s ohledem na zákonem stanovené 
měřítko a obsah ZÚR KHK zohlednit. 

RWE GasNet, s r. o.  25. 11. 2013, č. j. 
5000869058 

Požadavek na vymezení koridoru VTL 
plynovodu DN 300 na území města Česká 
Skalice v tzv. "jižní" variantě. 

Tento požadavek byl již součástí 
projednávaného návrhu Zprávy 
(tabulka č. 2 – návrh na aktualizaci ZÚR 
KHK města Česká Skalice). 



ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (listopad 2011 – červen 2014) 

 

Stránka 103 z 103 
 

Ministerstvo zdravotnictví - odbor 
investičního rozvoje 

5. 12. 2013, MZDR 
441/2013-661/INV-2093 - 
stanovisko  

Bez požadavků. - 

ČR - Ministerstvo obrany     10. 12. 2013, MOCR 
44147-1/2013-1420 

Požadavek na zapracování - zohlednění 
požadavku na aktualizaci a respektování 
vymezených území Ministerstvem obrany ČR: 
OP nadzemního komunikačního vedení - jev  
82, vzdušný prostor pro létání v malých a 
přízemních výškách - jev 120, OP 
elektronického komunikačního zařízení 
Ministerstva obrany - jev 81, vojenské objekty, 
včetně ochranného pásma - jev 107, objekty 
hraničního opevnění a jejich OP, OP letištního 
radiolokačního prostředku - jev 103, OP 
muničního skladu Týniště nad Orlicí a Nový Ples 
- jev 114. 

Vzato na vědomí. ZÚR KHK respektují 
(jevy) limity využití území.  

Stanovisko Ministerstva vnitra - GŘ 
HZS ČR  

7. 2. 2014, MV-3032-
104/PO-OVL-2009 

Požadavek na vypuštění plochy pro NCKP. Požadavek na vypuštění předmětného 
záměru byl doplněn do kapitoly A.3.4., 
v části Plochy pro podporu 
ekonomického rozvoje a podporu 
rozvoje lidských zdrojů. 

HZS Královéhradeckého kraje   9. 12. 2013, HSHK-
1844/OP-2013/b 

Bez požadavků. - 

Pozn. Vyjádření a stanoviska jsou řazeny chronologicky dle data jejich obdržení. 


