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Čl. I 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo dne 8. 9. 2011 usnesením č. ZK/22/1564/2011 

o vydání Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (nabytí účinnosti dne 16. 11. 2011).  

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo dne 10. 9 2018 usnesením 

č. ZK/15/1116/2018 o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 

kraje (nabytí účinnosti dne 3. 10. 2018). 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo dne 17. 6. 2019 usnesením 

č. ZK/21/1643/2019 o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 

kraje (nabytí účinnosti dne 12. 7. 2019). 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo dne 22. 3. 2021 usnesením č. ZK 4/200/2021 

o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (nabytí účinnosti 

dne 16. 4. 2021). 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo dne 22. 6. 2020 usnesením 

č. ZK/29/2304/2020 o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 

kraje (nabytí účinnosti dne 18. 7. 2020). 

Textová část Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 

a 4 vydaných Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje formou opatření obecné povahy podle 

správního řádu, se mění takto: 

Kapitola a) 

1. V článku (03) bodě 3c) se slova „kapacitních silnic“ nahrazují slovem „dálnic“ a za slova 

„D11 a D35“ se vkládají slova „, včetně jejich součástí, příslušenství a staveb 

souvisejících“. 

Kapitola b) 

2. V článku (08) písm. h) se na konci tečka nahrazuje čárkou a se doplňuje se písm. i), které 

zní: 

„i)  v územně plánovací dokumentaci města Hradec Králové zohlednit Armádní sportovní 

střelnici Malšovice a při stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití vytvářet podmínky pro zajištění ochrany zdraví před nepříznivými účinky 

hluku.“. 

Kapitola c) 

3. Za článek (35) se vkládá podnadpis „SOB9  Specifická oblast, ve které se projevuje 

aktuální problém ohrožení území suchem“ a články (35a) a (35b), které znějí: 
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SOB9  Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území 
suchem 

(35a) Územní vymezení: 

ORP Dobruška: Bačetín, Bohdašín, Bystré, České Meziříčí, Deštné v Orlických horách, 
Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Králova Lhota, Mokré, Očelice, 
Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Rohenice, 
Sedloňov, Semechnice, Sněžné, Trnov, Val 

ORP Hořice: Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Borek, Bříšťany, Cerekvice nad Bystřicí, 
Červená Třemešná, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice, Chomutice, Jeřice, 
Lískovice, Lukavec u Hořic, Miletín, Milovice u Hořic, Nevratice, Ostroměř, Petrovičky, 
Podhorní Újezd a Vojice, Rašín, Rohoznice, Sobčice, Staré Smrkovice, Sukorady, Tetín, 
Třebnouševes, Úhlejov, Vřesník 

ORP Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, Benátky, Blešno, Boharyně, Černilov, Černožice, 
Čistěves, Divec, Dobřenice, Dohalice, Dolní Přím, Habřina, Hněvčeves, Holohlavy, 
Hořiněves, Hradec Králové, Hrádek, Hvozdnice, Chlumec nad Cidlinou, Chudeřice, 
Jeníkovice, Jílovice, Káranice, Klamoš, Kosice, Kosičky, Kratonohy, Kunčice, Ledce, 
Lejšovka, Lhota pod Libčany, Libčany, Libníkovice, Librantice, Libřice, Lišice, Lodín, 
Lochenice, Lovčice, Lužany, Máslojedy, Mokrovousy, Mžany, Neděliště, Nechanice, 
Nové Město, Obědovice, Olešnice, Osice, Osičky, Písek, Praskačka, Předměřice nad 
Labem, Převýšov, Pšánky, Puchlovice, Račice nad Trotinou, Radíkovice, Radostov, 
Roudnice, Sadová, Sendražice, Skalice, Smiřice, Smržov, Sovětice, Stará Voda, 
Stěžery, Stračov, Střezetice, Světí, Syrovátka, Těchlovice, Třebechovice pod Orebem, 
Třesovice, Urbanice, Vrchovnice, Všestary, Výrava, Vysoká nad Labem, Vysoký Újezd 

ORP Jičín: Bačalky, Běchary, Brada-Rybníček, Březina, Budčeves, Bukvice, Butoves, 
Bystřice, Češov, Dětenice, Dílce, Dolní Lochov, Dřevěnice, Holín, Cholenice, Choteč, 
Chyjice, Jičín, Jičíněves, Jinolice, Kacákova Lhota, Kbelnice, Kněžnice, Konecchlumí, 
Kopidlno, Kostelec, Kovač, Kozojedy, Kyje, Lázně Bělohrad, Libáň, Libošovice, Libuň, 
Lužany, Markvartice, Mladějov, Mlázovice, Nemyčeves, Ohařice, Ohaveč, Osek, 
Ostružno, Podhradí, Podůlší, Radim, Rokytňany, Samšina, Sběř, Sedliště, Sekeřice, 
Slatiny, Slavhostice, Soběraz, Sobotka, Staré Hrady, Staré Místo, Střevač, Svatojanský 
Újezd, Šárovcova Lhota, Třtěnice, Tuř, Údrnice, Újezd pod Troskami, Úlibice, Valdice, 
Veliš, Vitiněves, Volanice, Vrbice, Vršce, Vysoké Veselí, Zámostí-Blata, Zelenecká 
Lhota, Železnice, Žeretice, Židovice, Žlunice 

ORP Kostelec nad Orlicí: Albrechtice nad Orlicí, Bolehošť, Borohrádek, Borovnice, 
Častolovice, Čermná nad Orlicí, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Hřibiny-Ledská, Chleny, 
Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky, Krchleby, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Olešnice, 
Svídnice, Tutleky, Týniště nad Orlicí, Vrbice, Zdelov, Žďár nad Orlicí 

ORP Nový Bydžov: Babice, Barchov, Hlušice, Humburky, Kobylice, Králíky, Lužec nad 
Cidlinou, Měník, Mlékosrby, Myštěves, Nepolisy, Nový Bydžov, Ohnišťany, Petrovice, 
Prasek, Skřivany, Sloupno, Smidary, Starý Bydžov, Šaplava, Vinary, Zachrašťany, 
Zdechovice 

ORP Rychnov nad Kněžnou: Bartošovice v Orlických horách, Bílý Újezd, Byzhradec, 
Černíkovice, Jahodov, Javornice, Kvasiny, Lhoty u Potštejna, Libel, Liberk, Lično, 
Lukavice, Lupenice, Orlické Záhoří, Osečnice, Pěčín, Polom, Potštejn, Proruby, 
Rokytnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Říčky 
v Orlických horách, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Synkov-Slemeno, 
Třebešov, Vamberk, Voděrady, Záměl, Zdobnice 

(35b) Úkoly pro územní plánování: 

a) vytvářet územní podmínky pro vznik nových, resp. obnovu zaniklých, útvarů 

povrchových vod určených k soustředění vod, 
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b) plošně rozsáhlé zemědělsky obdělávané pozemky fragmentovat vymezením ploch 

změn v krajině s převládající přírodní funkcí pro zvýšení členitosti krajiny, 

biodiverzity, retence a protierozní ochrany (biopásy, průlehy, vsakovací travní pruhy, 

meze, stromořadí apod.); předmětné plochy změn v krajině koordinovat se 

skladebnými částmi územního systému ekologické stability, 

c) vymezit plochy či koridory pro obnovu historicky zaniklých cest v krajině včetně 

doprovodné zeleně, 

d) vytvářet územní podmínky pro renaturaci vodních toků, revitalizaci vodních toků 

a výsadbu břehových porostů a jejich následnou údržbu, 

e) při stanovení koncepce uspořádání krajiny využít jako neopominutelný podklad 

výsledky pozemkových úprav, pokud byly v územním obvodu obce, příp. jeho části, 

zpracovány, 

f) při stanovení podmínek prostorového uspořádání území u ploch s rozdílným 

způsobem využití s podílem bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby a 

skladování vytvářet územní podmínky pro vsakování srážkových vod (např. 

stanovením koeficientu zeleně na terénu), 

g) koncepci zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod stanovovat ve 

spolupráci s vlastníky a provozovateli příslušné vodohospodářské infrastruktury, 

h) při tvorbě územních plánů využít dokumenty veřejné správy, zejména plány rozvoje, 

programy rozvoje či strategie, jejichž součástí jsou mitigační a adaptační opatření 

na klimatickou změnu.“. 

4. V článku (38) písm. a) zní: „jako hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje specifické 

oblasti rozvíjet města Broumov, Meziměstí, Police nad Metují a Hronov a do těchto měst 

přednostně směřovat rozvoj ekonomických aktivit a související veřejné infrastruktury“. 

5. V článku (38) písm. i) se ruší slovo „přednostně“ a za slova „pro rozvoj“ se vkládají slova 

„drobného a živnostenského podnikání a“. 

6. V článku (38) se ruší písm. k). 

Kapitola d) 

7. V článku (47) písm. e) se ruší slova „a DZ2r“. 

8. V článku (47) písm. f) se ruší slova „a DZ2r“. 

9. Článek (53) se ruší. 

10. Za článek (62) se vkládá článek (62a), který zní: 
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„(62a) Úkoly pro územní plánování: 

Při vymezování zastavitelných ploch s podílem bydlení respektovat stávající 

letiště jako zdroj hlukové zátěže v území a nevytvářet územní podmínky pro 

nepřiměřené přibližování nové obytné zástavby k letištím.“. 

11. Podkapitola d.1.2.1) včetně článků (63), (64) a (65) se ruší. 

12. V článku (68) se ruší písm. b). 

13. V článku (71) se za písm. e) vkládá nové písm. f), které zní:  

„f) silnice I/14 – v prostoru Rychnova nad Kněžnou – jih (DS4B)“ 

Dosavadní písmena f) až q) se označují jako písmena g) až r). 

14. V článku (71) písm. i) se text „DS5p“ nahrazuje textem „DS5“.1 

15. V článku (72) se ruší písm. i). 

16. V článku (72) se ruší písm. ff). 

17. V článku (72) se ruší písm. tt). 

18. V článku (72) písm. ww) se slovo „přeložky“ nahrazuje slovem „přeložka“ a text „, DS54“ se 

ruší. 

19. V článku (72) se doplňuje písm. xx), které zní: 

„xx) silnice – propojení silnic I/37 a III/29810 (DS12A)“. 

20. V článku (73) písm. d) se za slova „koridor DS4A“ vkládají slova „a DS4B“. 

21. V článku (86) druhém řádku tabulky se slova „Kvasiny, opěrná zeď vodního toku Bělá“ 

nahrazují slovy „Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana“. 

22. V článku (86) se pátý řádek tabulky ruší. 

                                                

1
 Jelikož v předchozím bodě 13. byla provedena změna označení dosavadních písmen f) až q) na písmena g) až r), je v dalším 

textu použito označení písmen po jejich změně. 
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23. V článku (87) písm. a) se na konci textu doplňují slova „zejména ve vazbě na koncepci 

uspořádání krajiny při využití jejího přirozeného potenciálu,“. 

24. V článku (87) se za písm. a) vkládá písm. b), které zní: 

„b) zajistit územní ochranu niv vodních toků vhodných pro řízené rozlivy vodních toků 

v období povodní,“. 

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 

25. V článku (95) v tabulce se na konci doplňují dva řádky, které znějí: 

Kód  Název Cílové ekosystémy 

„H108 Lesní hřeben (VL) horské 

H109 Jankův kopec mezofilní bučinné“ 

26. V článku (96) se za text „RK H070“ vkládá text „, RK H071, RK H072“. 

27. V článku (97) písm. j) bodě j.1) se za slova „dobývací prostory“ vkládají slova „a ložiska 

nevyhrazených nerostů, u kterých byla povolena těžba na základě územního rozhodnutí,“. 

Kapitola e) 

28. V článku (103) se za slova „prognózní zdroje“ vkládají slova „, jejich neobnovitelnost, 

nepřemístitelnost a minimalizovat zásahy do těchto území“. 

Kapitola f) 

Beze změn. 

Kapitola g) 

29. V článku (165) v tabulce se za řádek „DS4A“ vkládá řádek, který zní: 

Označení 
v ZÚR 

Popis stavby Dotčená území obcí 

„DS4B 
silnice I/14 – v prostoru Rychnova nad 
Kněžnou – jih 

Lupenice, Rychnov nad Kněžnou, Synkov-
Slemeno, Tutleky, Vamberk“ 

30. V článku (165) v tabulce se text „DS5p“ nahrazuje textem „DS5“. 
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31. V článku (165) v tabulce se řádek „DS21“ ruší. 

32. V článku (165) v tabulce se řádek „DS37A“ ruší. 

33. V článku (165) v tabulce se řádek „DS50“ ruší. 

34. V článku (165) v tabulce se řádek „DS54“ ruší. 

35. V článku (165) v tabulce se za řádek „DS16p“ vkládá řádek, který zní: 

Označení 
v ZÚR 

Popis stavby Dotčená území obcí 

„DS12A propojení silnic I/37 a III/29810 Hradec Králové, Vysoká nad Labem“ 

36. V článku (166) v tabulce se řádek „P5“ ruší. 

37. V článku (166) v tabulce v řádku „PPO5“ se slova „Kvasiny, opěrná zeď vodního toku Bělá“ 

nahrazují slovy „Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana“. 

38. V článku (166) v tabulce se řádek „PPO12“ ruší. 

39. V článku (168) v tabulce se za řádek „H107 Na Králce“ vkládají dva řádky, které znějí: 

Označení v ZÚR 
Popis koridoru 
/ plochy 

Dotčená území obcí 

„H108 Lesní hřeben RBC Malá Úpa 

H109 Jankův vrch RBC Lánov, Vrchlabí“ 

40. V článku (168) v tabulce se na konci doplňují dva řádky, které znějí: 

Označení v ZÚR 
Popis koridoru / 
plochy 

Dotčená území obcí 

„RK H071 RBK Dolní Dvůr, Lánov, Strážné, Vrchlabí 

RK H072 RBK Dolní Lánov, Kunčice nad Labem, Lánov, Vrchlabí“ 
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Kapitola h) 

41. V článku (172) v tabulce v řádku obce Bílsko u Hořic se text „DZ2r,“ ruší. 

42. V článku (172) v tabulce v řádku obce Blešno se text „, P5“ ruší. 

43. V článku (172) v tabulce v řádku obce Černíkovice se text „DS37A“ ruší. 

44. V článku (172) v tabulce v řádku obce Černilov se text „P5“ ruší. 

45. V článku (172) v tabulce v řádku obce Červený Kostelec se text „DS5p“ nahrazuje textem 

„DS5“. 

46. V článku (172) v tabulce v řádku obce České Meziříčí se text „P5“ ruší. 

47. V článku (172) v tabulce v řádku obce Divec se text „, P5“ ruší. 

48. V článku (172) v tabulce v řádku obce Dobruška se text „P5“ ruší. 

49. V článku (172) v tabulce v řádku obce Dolní Dvůr se ve sloupci ÚSES doplňuje text 

„, RKH071“. 

50. V článku (172) v tabulce v řádku obce Dolní Lánov se ve sloupci ÚSES doplňuje text 

„, RKH072“. 

51. V článku (172) v tabulce v řádku obce Dolní Radechová se text „P5“ ruší. 

52. V článku (172) v tabulce v řádku obce Holovousy se text „DZ2r,“ ruší. 

53. V článku (172) v tabulce v řádku obce Hořice se text „DZ2r,“ ruší. 

54. V článku (172) v tabulce v řádku obce Hradec Králové se text „DS54,“ ruší, za text „DS10“ 

se doplňuje text „, DS12A“ a text „. P5“ se ruší. 

55. V článku (172) v tabulce v řádku obce Chlístov se text „P5“ ruší. 

56. V článku (172) v tabulce v řádku obce Choteč se text „DS50“ ruší. 
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57. V článku (172) v tabulce v řádku obce Jičín se text „DS21“ ruší. 

58. V článku (172) v tabulce v řádku obce Jílovice se text „P5“ ruší. 

59. V článku (172) v tabulce v řádku obce Kramolna se text „DS5p“ nahrazuje textem „DS5“ 

a text „P5“ se ruší. 

60. V článku (172) v tabulce v řádku obce Kunčice nad Labem se ve sloupci ÚSES doplňuje 

text „, RKH072“. 

61. V článku (172) v tabulce v řádku obce Lánov se ve sloupci ÚSES za slova „1209 Bíner,“ 

vkládají slova „H109 Jankův kopec,“ a na konci textu se doplňují slova „, RK717, RKH071, 

RKH072“. 

62. V článku (172) v tabulce v řádku obce Libníkovice se text „P5“ ruší. 

63. V článku (172) v tabulce v řádku obce Librantice se text „, P5“ ruší. 

64. V článku (172) v tabulce v řádku obce Lupenice se ve sloupci Dopravní infrastruktura 

doplňuje text „DS4B“. 

65. V článku (172) v tabulce v řádku obce Lužany2 se text „DS50,“ ruší. 

66. V článku (172) v tabulce v řádku obce Malá Úpa se ve sloupci ÚSES za slova „H002 

Pomezní hřeben,“ vkládají slova „H108 Lesní hřeben,“. 

67. V článku (172) v tabulce v řádku obce Náchod se text „DS5p“ nahrazuje textem „DS5“ 

a text „P5“ se ruší. 

68. V článku (172) v tabulce v řádku obce Nové Město nad Metují se text „P5“ ruší. 

69. V článku (172) v tabulce v řádku obce Opočno se text „P5“ ruší. 

70. V článku (172) v tabulce v řádku obce Ostroměř se text „DZ2r,“ ruší. 

                                                

2
 Kód obce 570354 
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71. V článku (172) v tabulce v řádku obce Pec pod Sněžkou se ve sloupci ÚSES za text 

„K28H,“ vkládá text „K28MB,“. 

72. V článku (172) v tabulce v řádku obce Pohoří se text „P5“ ruší. 

73. V článku (172) v tabulce v řádku obce Provodov - Šonov se text „P5“ ruší. 

74. V článku (172) v tabulce v řádku obce Rychnov nad Kněžnou se text „DS37A“ nahrazuje 

textem „DS4B“. 

75. V článku (172) v tabulce v řádku obce Soběraz se text „DS21“ ruší. 

76. V článku (172) v tabulce v řádku obce Strážné se ve sloupci ÚSES na konci textu doplňuje 

text „, RKH071“.  

77. V článku (172) v tabulce v řádku obce Studnice se text „DS5p“ nahrazuje textem „DS5“ 

a text „P5“ se ruší. 

78. V článku (172) v tabulce v řádku obce Svatojánský Újezd se text „DS50“ ruší. 

79. V článku (172) v tabulce v řádku obce Synkov-Slemeno se za text „DS4A“ vkládá text 

„DS4B,“. 

80. V článku (172) v tabulce v řádku obce Tutleky se za text „DZ3“ vkládá text „, DS4B“. 

81. V článku (172) v tabulce v řádku obce Valdice se text „DS21,“ ruší. 

82. V článku (172) v tabulce v řádku obce Vamberk se za text „DS3A“ vkládá text „, DS4B“. 

83. V článku (172) v tabulce v řádku obce Vrchlabí se ve sloupci ÚSES za slova „1657 

Výsplachy,“ vkládají slova „H109 Jankův kopec,“ a na konci textu se doplňují slova 

„, RKH071, RKH072“. 

84. V článku (172) v tabulce v řádku obce Všestary se text „DS54,“ ruší. 

85. V článku (172) v tabulce v řádku obce Výrava se text „P5“ ruší. 
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86. V článku (172) v tabulce v řádku obce Vysoká nad Labem se ve sloupci Dopravní 

infrastruktura doplňuje text „DS12A“ a ve sloupci Technická infrastruktura se text „P5“ ruší. 

87. V článku (172) v tabulce v řádku obce Vysokov se text „DS5p“ nahrazuje textem „DS5“ 

a text „P5“ se ruší. 

88. V článku (172) v tabulce v řádku obce Zábrodí se text „P5“ ruší. 

89. V článku (172) v tabulce v řádku obce Železnice se text „DS21,“ ruší. 

Kapitola i) 

90. Článek (173) zní:  

„Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje vymezují následující plochu, ve které 

se ukládá prověření změn jejího využití územní studií: 

 ÚS01 – Územní studie jihozápadního obchvatu města Nové Město nad Metují“ 

91. Z článek (173) se vkládají články (173a), (173b) a (173c), které znějí: 

„(173a) Územní vymezení plochy ÚS01:  

Černčice (k. ú. Černčice), Dobruška (k. ú. Běstviny), Nahořany (k. ú. Nahořany nad 
Metují, Lhota u Nahořan), Nové Město nad Metují (k. ú. Spy, Krčín), Vršovka (k. ú. 
Vršovka) 

(173b) Pro vypracování územní studie ÚS01 se stanovují následující základní požadavky na její 
obsah:  

a) variantně prověřit možnost propojení silnic I/14, II/308 a II/285 za účelem vyhledání 

optimálního vedení jihozápadního obchvatu města Nové Město nad Metují, 

b) zohlednit možnost částečného využití stávajícího vedení silnice III/30821 jako 

součást obchvatu a minimalizovat tak fragmentaci krajiny, 

c) zohlednit možnost vedení obchvatu v částečném souběhu se stávajícími 

nadzemními vedeními elektrického napětí a minimalizovat tak fragmentaci krajiny, 

d) respektovat zastavěná území dotčených obcí, 

e) respektovat záměry vymezené v platných územně plánovacích dokumentacích 

dotčených obcí, 

f) vyloučit možnost dotčení přírodní památky Halín, 

g) vyloučit možnost dotčení evropsky významné lokality Halín, 

h) posoudit varianty z hlediska potenciálních vlivů na životní prostředí a lokality 

soustavy NATURA 2000 a výsledky těchto posouzení zohlednit při výběru 

doporučené varianty, 
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i) posoudit navržené varianty z technicko-ekonomického hlediska a výsledek tohoto 

posouzení zohlednit při výběru doporučené varianty. 

(173c) Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje stanovují lhůtu pro pořízení územní 
studie a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 48 měsíců od 
data nabytí účinnosti Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje.“. 

Kapitola j) 

Beze změn. 

Kapitola k) 

Beze změn. 

Kapitola l) 

Beze změn. 

Kapitola m) 

92. V názvu kapitoly m) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“. 

Kapitola n) 

93. V článku (178) se slovo „Zásady“ nahrazuje slovy „Úplné znění Zásad“, slovo „obsahují“ se 

nahrazuje slovy „po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 obsahuje“ a na konci textu se 

doplňují slova „II.2.a. Koordinační výkres 1 : 100 000“. 

 

 

 


