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Použité zkratky: 

 EVL – evropsky významné lokality; 

 KÚ KHK – Krajský úřad Královéhradeckého kraje; 

 ORP – obecní úřady obcí s rozšířenou působností; 

 PO – ptačí oblasti; 

 PÚR ČR – Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (PÚR 
ČR schválena vládou ČR dne 20. 7. 2009, Aktualizace č. 1, schválena vládou ČR dne 15. 4. 
2015; Aktualizace č. 2, schválena vládou ČR dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválena 
vládou ČR dne 2. 9. 2019 a Aktualizace č. 5, schválena vládou ČR dne 17. 8. 2020); 

 Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 

 Stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 ÚAP KHK – průběžně aktualizované Územně analytické podklady Královéhradeckého kraje; 

 Vyhláška - vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Zpráva - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021); 

 ZÚR KHK – Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 
3 a 4, (ZÚR KHK vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. 9. 2011, 
Aktualizace č. 1 vydána dne 10. 9. 2018, Aktualizace č. 2 vydána dne 17. 6. 2019, Aktualizace 
č. 4 vydána dne 22. 6. 2020 a Aktualizace č. 3 vydána dne 22. 3. 2021). 
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1 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. Na základě Zastupitelstvem 

Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014) pak byla pořízena 

Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, která nabyla účinnosti dne 3. 10. 2018, na základě schválené Zprávy 

o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 

2014 – září 2016) byla pořízena Aktualizace č. 2 ZÚR KHK, která nabyla účinnosti dne 12. 7. 

2019. Aktualizace č. 4 ZÚR KHK, která nabyla účinnosti dne 18. 7. 2020 a byla pořízena na 

základě žádosti oprávněného investora a Aktualizace č. 3 ZÚR KHK, pořízená na základě 

schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém 

období (říjen 2016 – leden 2018) nabyla účinnosti dne 16. 4. 2021. 

Povinnost aktualizovat ZÚR KHK vyplývá z § 5 odst. 6 stavebního zákona a dále z § 42 odst. 3 

stavebního zákona. 

Na základě výše uvedeného byla podle § 42 odst. 1 stavebního zákona, zpracována tato 

Zpráva, jejíž obsahové náležitosti jsou stanoveny v § 9 vyhlášky, a která byla projednána 

podle požadavku § 42 odst. 1 a 2 stavebního zákona, tzn., že návrh Zprávy byl zaslán podle 

požadavku § 42 odst. 1 stavebního zákona Ministerstvu pro místní rozvoj, dotčeným 

orgánům, sousedním krajům, příslušným orgánům ochrany přírody a Ministerstvu životního 

prostředí a obcím Královéhradeckého kraje. Dotčené orgány mohly uplatnit vyjádření 

s požadavky na obsah zprávy a v případě Ministerstva životního prostředí bylo uplatněno 

stanovisko, ve kterém uvedlo, že musí být Aktualizace č. 5 ZÚR KHK posuzována z hlediska 

vlivů na životní prostředí. Obce mohly pak k projednávanému návrhu Zprávy uplatnit 

připomínky. 

Návrh Zprávy byl zároveň podle požadavku § 42 odst. 2 stavebního zákona doručen veřejnou 

vyhláškou, zveřejněnou na úřední desce KÚ KHK od 11. 05. 2021 do 27. 05. 2021 a na úředních 

deskách všech obcí Královéhradeckého kraje. Ke zveřejněnému návrhu Zprávy mohl každý 

uplatnit v zákonem stanoveném termínu písemné připomínky.  

Na základě obdržených stanovisek, vyjádření s požadavky a připomínek, jejichž přehled je v 

příloze této Zprávy (Tabulky č. 2 a č. 3), byl návrh Zprávy ve smyslu § 42 odst. 3 stavebního 

zákona upraven a předložen Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení. 

Pro úplnost výše uvedených informací týkajících se projednání této Zprávy lze 

uvést ustanovení § 42 odst. 1 až 3 stavebního zákona: 

„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 
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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 odst. 1 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.“ 

Zpracovaný návrh Zprávy obsahuje jak konkrétní, tak i obecné požadavky na Aktualizaci č. 5 

ZÚR KHK, které pořizovatel nashromáždil a vyhodnotil od schválení předchozí Zprávy 

o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 

2016 – leden 2018). Další požadavky na Aktualizaci č. 5 ZÚR KHK, uplatněné ve stanoviscích, 

vyjádřeních nebo připomínkách v rámci projednání návrhu této Zprávy podle požadavku § 42 

odst. 1 a 2 stavebního zákona byly vyhodnoceny a do této Zprávy zapracovány po jejím 

projednání.    
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2 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 

 

Platné ZÚR KHK splňují požadavky na udržitelný rozvoj území kraje (tedy na takový způsob 
rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích 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. 

Konkrétní uplatněné požadavky a podněty na změnu stávajícího řešení nebo požadavky 
a podněty na nová řešení, jsou součástí kapitoly 5) Vyhodnocení návrhů na Aktualizaci č. 5 ZÚR 
KHK. Žádný z nich rovněž neobsahuje informace o negativních dopadech na udržitelný rozvoj 
území kraje nebo dotčených obcí, vyvolaných uplatňováním ZÚR KHK.  

K vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byly vydány ZÚR KHK ve smyslu § 5 odst. 
6 stavebního zákona lze uvést následující. 

Ve vazbě na § 42 odst. 1 stavebního zákona a § 5 odst. 6 stavebního zákona, se Krajský úřad 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje obrátil dopisem ze dne 25. 9. 2020, č. j. KUKHK – 
26966/UP/2018 na obce Královéhradeckého kraje, dotčené orgány a další subjekty s výzvou 
na uplatnění podnětů na aktualizaci ZÚR KHK. Vyhodnocení došlých podnětů je uvedeno 
v kapitole 5) Vyhodnocení návrhů na Aktualizaci č. 5 ZÚR KHK této Zprávy. 

Pokud se týká celostátních koncepčních a strategických dokumentů, platné ZÚR KHK i její 
aktualizace, zohledňovaly jejich požadavky směřující ke Královéhradeckému kraji. V rámci 
Aktualizace č. 5 ZÚR KHK bude provedeno prověření případných požadavků na změny ZÚR 
KHK, vyplývající z aktualizací těchto dokumentů nebo vyplývajících z dokumentů nových. 
(např. Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050, schválená 
vládou ČR dne 11. 1. 2021 nebo Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, schválená vládou ČR 
dne 4. 11. 2019) 

 

Stejně tak bude postupováno v případě koncepčních a strategických dokumentů schválených 
na úrovni kraje (např. Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje, schválená 
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 9. 9. 2019, Strategie rozvoje Královéhradeckého 
kraje na období 2021–2027, schválená Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 14. 10. 
2019 nebo Ucelená politika Královéhradeckého kraje o vodě, schválená Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje dne 22. 6. 2020). 

   

Vyhodnocení územních rezerv 

Platné ZÚR KHK vymezují na území Královéhradeckého kraje následující plochy a koridory 
územních rezerv, v rámci kterých, je třeba podle § 23b stavebního zákona prověřit potřebu 
a plošné nároky pro jejich stanovené využití. 
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DZ1r - modernizace a elektrifikace celostátní železniční trati č. 032 (mimo tzv. Vysokovské 
spojky) v úseku Jaroměř – Náchod – Ze stanoviska Ministerstva dopravy ze dne 25. 2. 2021, č. 
j. MD-5297/2021-910/2 vyplývá, že je tento záměr prověřován ve zpracovávané studii 
proveditelnosti Hradec Králové – Trutnov – Svoboda nad Úpou, včetně spojení Náchod – 
Broumov a bude i prověřována v připravované studii proveditelnosti RS 5 vysokorychlostní 
trať Praha – Hradec Králové – Wroclaw. Po zpracování těchto studií bude možné vyhodnotit, 
potřebu vymezení návrhového koridoru pro daný záměr. 
  
DZ2r - modernizace železniční trati č. 041 v úseku Hořice – Ostroměř – Ze stanoviska 
Ministerstva dopravy ze dne 25. 2. 2021, č. j. MD-5297/2021-910/2 vyplývá, že se nepotvrdila 
potřeba této přeložky železniční trati a je možné tuto územní rezervu ze ZÚR KHK vypustit. 
  
DS7r - silnice II/303 – v prostoru Pěkova – Ze stanoviska odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 6. 4. 2021, č. j. KUKHK-
10253/DS/2021 vyplývá, že je požadováno v ZÚR KHK ponechat vymezený koridor územní 
rezervy pro přeložku silnice II/303, a to do doby zpracování a vyhodnocení tímto odborem 
pořizované dopravní studie, zohledňující realizaci navazujících úseků D11 a v budoucnu i D35, 
které budou mít vliv na změny dopravních proudů a intenzit dopravy na silniční síti 
v Královéhradeckém kraji. 

   

DS6r - silnice II/298 – v prostoru Ledcí – Ze stanoviska odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 6. 4. 2021, č. j. KUKHK-
10253/DS/2021 vyplývá, že je požadováno v ZÚR KHK ponechat vymezený koridor územní 
rezervy pro přeložku silnice II/298, a to do doby zpracování a vyhodnocení tímto odborem 
pořizované dopravní studie, zohledňující realizaci navazujících úseků D11 a v budoucnu i D35, 
které budou mít vliv na změny dopravních proudů a intenzit dopravy na silniční síti 
v Královéhradeckém kraji. 

 
Plochy morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod – 
LAPV - 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) – 
Jedná se o dlouhodobé územní rezervy s ohledem na adaptační opatření k omezení 
nepříznivých dopadů změny klimatu, které jsou očekávány ve scénářích vývoje klimatu pro 
naše území v dlouhodobém horizontu 50 až 100 let, dle PÚR ČR a Generelu území chráněných 
pro akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území (MZE – č. j. 
40390/2020-MZE-10000 a MŽP č. j. ENV/2020/78320). Příslušnými vodoprávními úřady do 
jejichž kompetence náleží vyhodnocení těchto ploch jsou Ministerstvo zemědělství 
a Ministerstvo životního prostředí podle § 108 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále krajské úřady 
dle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Ze strany těchto vodoprávních úřadu nebyl uplatněn 
podnět na změnu vymezení těchto ploch.  
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3 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V AKTUALIZACI Č. 5 ZÚR KHK VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚAP KHK 

 

Z aktualizovaného Rozboru udržitelného rozvoje území Královéhradeckého kraje1, který je 
součástí 5. Úplné aktualizace ÚAP KHK, projednaných Zastupitelstvem Královéhradeckého 
kraje dne 13. 9. 2021, nevyplynuly nové problémy2)  k řešení v Aktualizaci č. 5 ZÚR KHK.  

4 VYHODNOCENÍ SOULADU ZÚR KHK S PÚR ČR 

 

ZÚR KHK jsou v souladu s PÚR ČR. Vládou ČR, usnesením č. 618, byla dne 12. 7. 2021 schválena 
Aktualizace č. 4 PÚR ČR. Po nabytí účinnosti Aktualizace č. 4 PÚR ČR dnem následujícím po 
dni zveřejnění sdělení o jejím schválení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, bude 
Aktualizace č. 5 ZÚR KHK zohledňovat PÚR ČR po této Aktualizaci č. 4, tzn., že bude 
zohledňovat PÚR ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5. 

5 VYHODNOCENÍ NÁVRHŮ NA AKTUALIZACI Č. 5 ZÚR KHK 

 
Ze strany obcí (nebo jejich orgánů) Královéhradeckého kraje, a dále ze strany dotčených 
orgánů nebo dalších subjektů byly před projednáním Zprávy uplatněny návrhy na aktualizaci 
ZÚR KHK, a to buď samostatně nebo v rámci zpráv o uplatňování územních plánů.  

 
Přehled uplatněných návrhů uplatněných před projednáním této Zprávy je uveden 
v následující Tabulce č. 1 Návrhy na Aktualizaci č. 5 ZÚR KHK – návrhy uplatněné před 
projednáním zprávy.  

                                                           
1 Rozbor udržitelného rozvoje území obsahuje mimo jiné i určení problémů k řešení v územně plánovacích 

dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující zejména požadavky na zmírnění nebo omezení 

urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů 

těchto záměrů s limity využití území a s hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, 

na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 

pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

2 S ohledem na obsah a rozsah ZÚR KHK jsou uvažovány problémy, které lze s ohledem na § 36 stavebního zákona 
promítnout do územně plánovací dokumentace kraje, zpracovávané v měřítku 1 : 100 000. 
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TABULKA Č. 1 NÁVRHY NA AKTUALIZACI Č. 5 ZÚR KHK – NÁVRHY UPLATNĚNÉ PŘED PROJEDNÁNÍM ZPRÁVY 

Návrh uplatnil Návrh byl uplatněn Předmět návrhu Vyhodnocení návrhu - požadavek na aktualizaci 

Červený Kostelec Dopisem ze dne 5. 6. 2018, bez 
č. j.   

Požadavek na změnu vymezení koridoru pro 
přeložku silnice I/14 DS5p na území města 
Červený Kostelec dle řešení obsaženého 
v platném ÚP Červený Kostelec – koridor 
územní rezervy R-04. 

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
změnu vymezení koridoru DS5p dle požadavku 
města. 
   

Možná dotčená správní území obcí KHK Červený Kostelec, Studnice 

Jičín Zpráva o uplatňování ÚP Jičín za 
uplynulé období 07/2014 – 
07/2018, schválená 
Zastupitelstvem města Jičín dne 
30. 1. 2019. 

„Z vyhodnocení zprávy o uplatňování ÚP 
vyplývá požadavek na aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje v 
oblasti dopravní infrastruktury, a to 
konkrétně v zapracování koridoru 
dokončujícího severní obchvat města Jičína v 
úseku II/286 Valdice – I/35 Kbelnice u Ossaria 
v souladu s výkresem širších vztahů Změny č. 
1 Územního plánu Jičín tak, aby existovalo 
variantní řešení ke koridoru územní rezervy 
dálnice II. třídy (původní S5), jelikož nelze do 
budoucna vyloučit nerealizování projektu 
severní varianty této kapacitní komunikace.“ 

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
možnosti a podmínky pro vymezení koridoru dle 
požadavku města.  
 

Možná dotčená správní území obcí KHK Valdice, Dílce, Železnice 

Nové Město nad 
Metují 

Dopisem ze dne 28. 3. 2019, č. j. 
NMNM/16191/2019/ORM/VojS 
 
Dopisem ze dne 28. 3. 2019, č. j.  
NMNM/42990/2020/OMM/Pozl 

Požadavek na vymezení koridoru pro 
vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad 
Metují v trasy Spy – Vladivostok – Osma – 
Nahořany, a to na podkladě výsledku místního 
referenda, konaného ve dnech 5. a 6. 10. 
2018. 

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
možnosti a podmínky pro vymezení koridoru 
územní rezervy dle požadavku města. 
 

Možná dotčená správní území obcí KHK Nové Město nad Metují, Nahořany 

Choteč Dopisem ze dne 6. 10. 2020 
 

Požadavek na vypuštění koridoru DS50 pro 
přeložku silnice II/501 

Na základě souhlasného stanoviska odboru 
dopravy a silničního hospodářství Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 6. 4. 
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2021, č. j. KUKHK-10253/DS/2021, v rámci 
Aktualizace č. 5 ZÚR KHK vypustit koridor DS50. 

Možná dotčená správní území obcí KHK Choteč, Svatojanský Újezd, Lužany (JC) 

Povodí Labe s. p. Dopisem ze dne 15. 10. 2020, č. 
j. PLa/2020/042746 

Požadavek na vypuštění plochy pro 
protipovodňovou ochranu území – PPO 12 – 
Suché nádrže Hejtmánkovice I. – III. 
 
Požadavek na úpravu názvu veřejně 
prospěšné stavby Kvasiny, opěrná zeď 
vodního toku Bělá – PPO5 na „Bělá, Kvasiny, 
protipovodňová ochrana“ 

 V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK vypustit 
plochu PPO12 a dále změnit označení veřejně 
prospěšné stavby PPO5 dle požadavku. 

Možná dotčená správní území obcí KHK Hejtmánkovice, Kvasiny 

Adršpach Dopisem ze dne 19. 10. 2020, 
bez č. j.  

Požadavek na zpracování dopravní studie 
hodnotící aktuální stav dopravního systému 
s vazbou na realizaci dálnice D11 (DS1p) 

Požadavek se netýká konkrétní plochy nebo 
koridoru obsaženého v ZÚR KHK nebo vymezení 
nové plochy či koridoru nadmístního významu. 
Z tohoto důvodu není stanoven žádný konkrétní 
požadavek ve vazbě na Aktualizaci č. 5 ZÚR KHK. 
 
K uplatněnému požadavku na zpracování 
dopravní studie lze uvést, že ze stanoviska 
odboru dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 
6. 4. 2021, č. j. KUKHK-10253/DS/202 vyplývá, že 
se odbor dopravy a silničního hospodářství 
„začíná zabývat zpracováním nové celkové 
dopravní studie pro celý Královéhradecký kraj. 
Jedná se o zamýšlenou dopravní studii, která by 
zohlednila skutečnost, že po zprovoznění dalších 
úseků dálnice D11 a v budoucnu i D35 dojde ke 
změnám v preferenci pozemních komunikací na 
území Královéhradeckého kraje, k odlehčení 
dopravy na stávajících silnicích I. třídy a také ke 
změnám v intenzitách provozu na okolní silniční 
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síti, která by nastínila předpokládané změny 
dopravních proudů a nasimulovala model 
výhledových intenzit dopravy na silniční síti. Cílem 
této studie bude nastínit novou koncepci rozvoje 
silniční dopravní infrastruktury na území celého 
Královéhradeckého kraje. Po jejím vypracování 
bude možné vyhodnotit, zda je pro oblast 
Adršpašska tato studie dostačující nebo zda bude 
potřeba zpracovat ještě podrobnější na ni 
navazující studii speciálně pro tuto oblast.“ 
 

Možná dotčená správní území obcí KHK - 

Hradec Králové Dopisem ze dne 23. 10. 2020, č. 
j. SZ MMHK/163137/2020 

Požadavek na vymezení koridoru pro novou 
komunikaci propojující silnici III. třídy 
III/29810 v prostoru ČOV Hradec Králové a 
silnici I/37 v rámci již existující mimoúrovňové 
křižovatky Březhrad – tzv. Jižní propojení dle 
„Vyhledávací studie trasy jižního propojení“ 
(SURPMO a. s., srpen 2016) 
 
Požadavek na změnu vymezení koridoru DS54 
- silnice II/635 – v úseku Hořice – Hradec 
Králové (přeložky stávající silnice I/35 
v souvislosti s výstavbou dálnice II. třídy D35) 
v úseku Všestary – okružní křižovatka u ČKD 

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
možnosti a podmínky pro vymezení koridoru dle 
požadavku města. 
 
 
 
 
 
V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
aktuální stav projektové přípravy záměru 
dálnice II. třídy D35 ve vazbě na vymezení 
koridoru DS54 a ve spolupráci s Ministerstvem 
dopravy a odborem dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje prověřit změnu 
vymezení koridoru DS54. 
 

Možná dotčená správní území obcí KHK Hradec Králové, Vysoká nad Labem, Všestary 

Správa železnic, s. o. Dopisem ze dne 27. 10. 2020, č. 
j. 73871/2020-SŽ-GŘ-06 

Požadavek na vymezení koridoru pro veřejně 
prospěšnou stavbu s názvem Změna 
směrového vedení železniční trati v úseku 

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
vymezení koridoru dle uplatněného požadavku. 
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Rychnov nad Kněžnou – Synkov a silniční 
komunikace II/318, za účelem zlepšení 
stávajícího nevyhovujícího úhlu křížení na 
železničním přejezdu P4106.  

Možná dotčená správní území obcí KHK Synkov – Slemeno, Rychnov nad Kněžnou 

Ministerstvo dopravy Dopisem ze dne 29. 10. 2020, č. 
j. 645/2020-910-UPR/3 

Požadavek na vymezení koridoru pro přeložku 
silnice I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat – 
II. etapa dle zpracované studie „I/14 Rychnov 
nad Kněžnou, obchvat – technická studie II. 
etapa“ (Valbek, spol. s. r. o. 2020) 
 
Požadavek na grafickou úpravu vymezení 
koridorů pro D11 a D35 – sjednocení barvy 
koridorů v grafické části ZÚR KHK dle 
jednotlivých kategorií uvedených v textové 
části ZÚR KHK. 
 
Požadavek na úpravu priority 3c v kapitole a) 
Stanovení priorit územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území včetně 
zohlednění priorit stanovených v politice 
územního rozvoje – „tvorba územních 
podmínek pro dobudování základní sítě 
kapacitní silniční dopravní infrastruktury na 
území kraje (dálnice D11 a D35, včetně 
příslušenství a souvisejících staveb)“ 
 
Požadavek na vymezení koridoru pro veřejně 
prospěšnou stavbu s názvem Změna 
směrového vedení železniční trati v úseku 
Rychnov nad Kněžnou – Synkov a silniční 
komunikace II/318, za účelem zlepšení 

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
možnosti a podmínky pro vymezení koridoru dle 
uplatněného požadavku. 
 
 
 
V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
úpravu grafické části dle uplatněného 
požadavku. 
 
 
 
V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
úpravu priority územního plánování dle 
uplatněného požadavku. 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
možnosti a podmínky pro vymezení koridoru dle 
uplatněného požadavku. 
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stávajícího nevyhovujícího úhlu křížení na 
železničním přejezdu P4106. 
 
Požadavek na prověření úplnosti, aktuálnosti 
a správnosti ochranných pásem 
registrovaných letišť na území kraje, 
zakreslených v Koordinačním výkresu. 
 
Požadavek na „zakomponování“ aktuálního 
stavu akce I/11 – Severní tangenta Hradec 
Králové – návrh hloubeného tunelu o délce 
550 m v úseku mezi hranicemi OP provozních 
ploch letiště Hradec Králové. 
 
 
 
 
Požadavek na plnění opatření vyplývajících 
z Koncepce letecké dopravy pro období 2016 
– 2020, schválené vládou ČR dne 7. 7. 2016, a 
to zejména ve věci stanoveného úkolu řešit 
nežádoucí přibližování nové obytné výstavby 
k letištní infrastruktuře. 
 
Doporučení na úpravu grafické značky pro 
letiště obsažené v Koordinačním výkresu, tak 
aby stávající symbol byl využíván jen pro 
registrovaná letiště. 
 

 
 
V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit zákres 
předmětných limitů využití území 
v Koordinačním výkresu, a to s ohledem na 
poskytnuté jevy v rámci ÚAP. 
 
Obsahem zásad územního rozvoje nemohou být 
podrobnosti náležející nižším územně 
plánovacím dokumentacím nebo navazujícím 
správním rozhodnutím (§ 36 odst. 3 stavebního 
zákona). 
Požadavek na uvedení informace o konkrétním 
technickém řešení přeložky silnice I/11 – Severní 
tangenta tak nemůže být zohledněn. 
 
V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
opatření vyplývající ze jmenované koncepce, a 
to zejména s ohledem na uvedený úkol. 
 
 
 
 
V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK provést úpravu 
grafického značení letišť v Koordinačním 
výkresu dle požadavku. 
 

Možná dotčená správní území obcí KHK Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Lupenice, 
Synkov – Slemeno, Tutleky, obce dotčené 
koridory dálnic D11 a D35 
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Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Dopisem ze dne 27. 10. 2020, č. 
j. MPO 580504/2020 

Požadavek na doplnění úkolů územního 
plánování v kapitole e.2) Koncepce ochrany a 
využití nerostných surovin o úkoly: 
„Na stávajících výhradních ložiskách a 
ložiskách nevyhrazeného nerostu v souladu 
s platnými právními předpisy a principy trvale 
udržitelného rozvoje hospodárně vydobýt 
veškeré evidované zásoby nerostných surovin, 
v krajním případě vytvářet podmínky pro 
jejich hospodárné využití.“ 
 
„Územně respektovat neobnovitelnost a 
nepřemístitelnost všech primárních zdrojů 
nerostných surovin jako zákonných limitů 
využití území.“ 
 
„Ochranu a využívání ložisek nerostných 
surovin, jakožto neobnovitelných a 
nepřemístitelný zdroj, považovat za veřejný 
zájem.“ 
 
„Respektovat těžbu nerostných surovin ve 
schválených územních rozhodnutích a 
dobývacích prostorech v souladu 
s dodržováním zásad ochrany přírody a 
krajiny a při minimalizaci dopadů na zdraví 
obyvatel.“ 
 
„Minimalizovat rozsah zásahů do chráněných 
ložiskových území a dobývacích prostorů 
s probíhající nebo předpokládanou těžbou 
nerostných surovin ve výhradních ložiscích, 
minimalizovat rozsah zásahů do významných 

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
požadavky na doplnění úkolů územního 
plánování, a to zejména s ohledem na zásady 

ochrany a hospodárného využívání 

nerostného bohatství stanovené v zákoně č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Tímto zákonem stanovené zásady 

ochrany a hospodárného využívání 
nerostného bohatství nebudou duplicitně 
stanovovány v rámci úkolů územního 
plánování, neboť povinnost dodržování 
právních předpisů je obecně dána jak 
správním orgánům, tak veřejnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ 
 

Stránka 15 z 31 
 

využívaných a evidovaných nevyužívaných 
ložisek nevyhrazených nerostů a veškerých 
prognózních zdrojů nerostných surovin 
subregistrů P, R a Q.“ 
 
Požadavek na úpravu úkolů územního 
plánování v kapitole d.3) Vymezení územního 
systému ekologické stability: 
„v plochách, kde nebude možné vymezit ÚSES 
mimo plochu ložiska, je nutné při vymezování 
ÚSES respektovat stanovené dobývací 
prostory a ložiska nevyhrazeného nerostu 
s vydaným územním rozhodnutím s tím, že 
konečné finální podoby této skladebné části 
ÚSES bude dosaženo po ukončení těžby.„ 
 

 
 
 
 
 
V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
požadavek na úpravu úkolu územního 
plánování. 
 
 
 
 
 
 
 

Možná dotčená správní území obcí KHK Obce dotčené stanovenými úkoly ÚP 

Ministerstvo 
zemědělství 

Dopisem ze dne 27. 10. 2020, č. 
j, 49910/2020-MZE-15122 

Požadavek na vypuštění plochy pro 
protipovodňovou ochranu území – PPO 12 – 
Suché nádrže Hejtmánkovice I. – III. 
 
Požadavek na úpravu názvu veřejně 
prospěšné stavby Kvasiny, opěrná zeď 
vodního toku Bělá – PPO5 na „Bělá, Kvasiny, 
protipovodňová ochrana“ 

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK vypustit 
plochu PPO12 a dále změnit označení veřejně 
prospěšné stavby PPO5 dle požadavku. 
 
 

Možná dotčená správní území obcí KHK Hejtmánkovice, Kvasiny 

Kvasiny Dopisem ze dne 29. 10. 2020, č. 
j. 728/2020 

Požadavek na doplnění úkolů územního 
plánování pro rozvojovou osu nadmístního 
významu NOS5 Nové Město nad Metují – 
Rychnov nad Kněžnou: 
„- upřednostňování komplexních řešení 
před uplatňováním jednostranných hledisek a 

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
možnosti doplnění úkolů územního plánování 
NOS5 Nové Město nad Metují – Rychnov nad 
Kněžnou dle požadavku. 
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požadavků, které ve svých důsledcích stav i 
hodnoty území zhoršují; 
- vytvářet podmínky pro podporu 
potřebných kompenzačních opatření v 
případě umístění rozvojových záměrů, které 
výrazně ovlivnily charakter území; 
- prosazovat v tomto území takové 
formy rozvoje, které vyhoví potřebám 
hospodářského a sociálního využívání území a 
neohrozí zachování jeho hodnot; 
 
- Dbát přitom současně na: 
zajištění územních nároků pro rozvoj 
podnikání, služeb a veřejné a sociální 
vybavenosti v území; 
zachování přírodních a krajinných hodnot a 
zajištění kvalit životního a obytného prostředí 
v území, především s ohledem na minimalizaci 
negativních vlivů nových záměrů na lidské 
zdraví; 
 
- koordinovat utváření koncepcí 
územního rozvoje kraje a obcí s utvářením 
příslušných strategických rozvojových 
dokumentů kraje. Sladit územní a politické 
aspekty souvisejících řešení a prověřit 
možnosti jejich naplnění v konkrétních 
podmínkách území kraje; 
- dbát na minimalizaci negativních vlivů 
průmyslového rozvoje na kulturní a civilizační 
hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví, 
na jeho přírodní a krajinné hodnoty a na 
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dostatečné zastoupení veřejné zeleně v jeho 
urbanizovaných částech; 
- stanovit regulativy pro ochranu 
přírody a krajiny i zástavby v souvislosti s 
umístěním strategické průmyslové zóny v 
oblasti vytvářet územní podmínky pro nové 
socioekonomické aktivity s cílem hledat 
vyvážené řešení pro průmyslovou výrobu a 
zájmy obyvatel a zájmy ochrany přírody; 
- prosazovat přírodě šetrné formy 
využívání území, návrhy na zvyšování 
biodiverzity území a na obnovu zastoupení 
přírody v území s narušenou přírodní složkou; 
- připravovat a realizovat kvalitní 
dopravní infrastrukturu pro bezkolizní 
zpřístupnění a obsluhu výrobní zóny a okolních 
sídel; 
- podporovat posilování retenční 
schopnosti území, dbát na nenarušení 
povrchových a podzemních zdrojů vody a 
podporovat jejich hospodárné využívání; 
- prověřit územní podmínky pro 
urbanistickou regeneraci a případné doplnění 
občanské vybavenosti a pro obnovu trvale 
udržitelného rozvoje“ 
 
Požadavek na zpracování územní studie 
sloužící jako podklad pro vymezení 
odpovídajících ploch změn a ploch a koridorů 
pro dopravní a technickou infrastrukturu, 
které zabezpečí nejenom územní podmínky 
rozvoje průmyslové zóny nadmístního 
významu Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek se netýká konkrétní plochy nebo 
koridoru obsaženého v ZÚR KHK nebo vymezení 
nové plochy či koridoru nadmístního významu. 
Z tohoto důvodu není stanoven žádný konkrétní 
požadavek ve vazbě na Aktualizaci č. 5 ZÚR KHK. 
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Solnice - PZ1, ale také bezkolizní obsluhu a 
zpřístupnění okolních sídel. 

Možná dotčená správní území obcí KHK Kvasiny, obce v rozvojové ose NOS5 

Ministerstvo kultury Dopisem ze dne 29. 10. 2020, č. 
j. MK 65094/2020 OPP 

Požadavek na doplnění Koordinačního 
výkresu o limity státní památkové péče – nově 
prohlášené národní kulturní památky a území 
plošné památkové ochrany. 

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
všechny limity využití území na úseku 
památkové péče a na základě toho aktualizovat 
Koordinační výkres. 

Možná dotčená správní území obcí KHK ----- 

Hronov Dopisem ze dne 30. 10. 2020, č. 
j. MUHR/Star/5656/2020 

Požadavek na změnu vymezení koridoru pro 
přeložku silnice II/303 – DS13p dle požadavku 
města. 
 
Požadavek na vymezení koridoru územní 
rezervy pro část přeložky silnice II/303 

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
změnu vymezení koridoru DS13p dle požadavku 
města. 
 
V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit ve 
spolupráci s odborem dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje možnosti a podmínky 
pro vymezení koridoru dle požadavku města. 

Možná dotčená správní území obcí KHK Hronov 

Městský úřad Broumov Dopisem ze dne 30. 10. 2020, č. 
j. PDMUBR 33239/2020 
 
Zpráva o uplatňování ÚP 
Hejtmánkovice za období 
07/2016 – 07/2020, schválená 
Zastupitelstvem obce 
Hejtmánkovice dne 31. 8. 2020 

Požadavek na vypuštění plochy PPO12 – 
Suché nádrže Hejtmánkovice I. a III. 

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
vypuštění plochy PPO12. 

Možná dotčená správní území obcí KHK Hejtmánkovice 

Správa KRNAP Dopisem ze dne 29. 10. 2020, č. 
j. KRNAP 08859/2020 

Požadavek na zohlednění revize systému 
ÚSES na území KRNAP a jeho OP. 

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK zohlednit revizi 
systému ÚSES na území KRNAP dle 
poskytnutého podkladu Revize ÚSES na území 
Krkonošského národního parku včetně 
ochranného pásma (Ageris, s. r. o., 2020) 

Možná dotčená správní území obcí KHK Obce v KRNAP a jeho ochranném pásmu 
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Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 

Dopisem ze dne 26. 10. 2020, č. 
j. 21692-20-ŘSD-11110 

Požadavek na vymezení koridoru pro přeložku 
silnice I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat – 
II. etapa dle zpracované studie „I/14 Rychnov 
nad Kněžnou, obchvat – technická studie II. 
etapa“ (Valbek, spol. s. r. o. 2020) 
 
Požadavek na grafickou úpravu vymezení 
koridorů pro D11 a D35 – sjednocení barvy 
koridorů v grafické části ZÚR KHK dle 
jednotlivých kategorií uvedených v textové 
části ZÚR KHK. 
 
Požadavek na úpravu priority 3c v kapitole a) 
Stanovení priorit územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území včetně 
zohlednění priorit stanovených v politice 
územního rozvoje – „tvorba územních 
podmínek pro dobudování základní sítě 
kapacitní silniční dopravní infrastruktury na 
území kraje (dálnice D11 a D35, včetně 
příslušenství a souvisejících staveb)“ 
 

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
možnosti a podmínky pro vymezení koridoru dle 
uplatněného požadavku. 
 
 
 
 
V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
úpravu grafické části dle uplatněného 
požadavku. 
 
 
 
V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
úpravu priority územního plánování dle 
uplatněného požadavku. 
 

Možná dotčená správní území obcí KHK Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Lupenice, obce 
dotčené koridory dálnic D11 a D35 

Stěžery Dopisem ze dne 23. 11. 2020, č. 
j. 606/2020/STE - 2 

Požadavek na podporu snahy na 
zaregistrování významného krajinného prvku 
v lokalitě kolem bývalého vysílače 
v Charbuzicích. 

Předmětem a obsahem zásad územního rozvoje, 
který stanoví § 36 odst. 3 stavebního zákona, 
není registrace významného krajinného prvku a 
ani návrh na jeho registraci. 
Orgánem ochrany přírody příslušným ve věci 
registrace významných krajinných prvků a změně 
či zrušení registrace je v tomto případě pověřený 
obecní úřad, a to podle § 6 zákona č. 114/1992 
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Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Možná dotčená správní území obcí KHK -------- 

Rybná nad Zdobnicí Zpráva o uplatňování ÚP Rybná 
nad Zdobnicí (projednávaná) 

Požadavek.na úpravu textu v souhrnné 
tabulce kap. h), kde je u obce Rybná nad 
Zdobnicí chybně uveden záměr dopravní 
infrastruktury DS3, který se nachází v prostoru 
Dolní Kalné. 

Chybný údaj v tabulce u obce Rybná nad Zdobnicí 
byl opraven v rámci Aktualizace č. 3 ZÚR KHK. 

Možná dotčená správní území obcí KHK -------- 
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6 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 5 ZÚR 
KHK, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ, NEBO POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVÝCH 
ZÚR KHK, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ 

 
Požadavky na Aktualizaci č. 5 ZÚR KHK: 

- S ohledem na § 36 stavebního zákona prověřit územní podmínky a na základě tohoto 
prověření zohlednit požadavky na aktualizaci ZÚR KHK uvedené v kapitole 5) 
Vyhodnocení návrhů na Aktualizaci č. 5 ZÚR KHK. 

 
- Prověřit závěry a doporučení uvedená ve zpracovaných územně plánovacích 

podkladech: 
 
Územní studie Specifické oblasti Broumovsko 
https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1777 

Předmětem územní studie pořízené dle § 30 stavebního zákona Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje, je řešení problematiky negativních dopadů zvýšené turistické 
atraktivity území Broumovska, a to zejména v oblasti cestovního ruchu, životního prostředí, 
dopravy a územního rozvoje. Součástí územní studie je mimo jiné i návrh doporučení pro 
návaznou územně plánovací činnost kraje a obcí.  
 

- V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit závěry a doporučení uvedená ve 
zpracované územní studii. 

 
Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD 
kraje a obcí  
https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1777 
Předmětem územní studie pořízené dle § 30 stavebního zákona Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje, bylo mimo jiné prověřit potřebu vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu pro přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny. Ze závěrů 
této územní studie ve vztahu k ZÚR KHK nevyplývají konkrétní požadavky na vymezení ploch 
a koridorů pro tato opatření. Ve vazbě na ZÚR KHK bylo touto územní studií doporučeno 
doplnit úkoly územního plánování stanovené v kapitole d.3) Vymezení územního systému 
ekologické stability.  
 

- V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit doporučení na doplnění úkolů územního 
plánování v oblasti územního systému ekologické stability ve vazbě na realizaci 
opatření na obnovu migrační prostupnosti vodních toků, a to nejenom na vodním 
toku Dědina, uvedené ve zpracované územní studii. 

  
- Zohlednit požadavky na aktualizaci, uplatněné ve stanoviscích a vyjádřeních ze 

strany dotčených orgánů a dalších institucí v rámci projednání této Zprávy, které jsou 
vyhodnoceny v příloze této Zprávy. 
 

 
 

https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1777
https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1777
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Obecné požadavky na obsah Aktualizace č. 5 ZÚR KHK 
- Aktualizace č. 5 ZÚR KHK bude provedena s ohledem cíle na úkoly územního plánování, 

obsažené v ustanoveních § 18 a § 19 stavebního zákona; 
- Aktualizace č. 5 ZÚR KHK bude zpracována na podkladě platných ZÚR KHK, ve znění 

Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4; 
- textová i grafická část bude splňovat náležitosti stanovené stavebním zákonem 

a vyhláškou; 
- každá změna výrokové části bude odůvodněna v textu odůvodnění Aktualizace č. 5 ZÚR 

KHK splňující náležitosti § 68 odst. 3 správního řádu 
- v Koordinačním výkresu budou prověřeny všechny vyznačené limity využití území, a to 

s ohledem na údaje poskytnuté v rámci ÚAP KHK a v případě potřeby bude tento 
výkres aktualizován; 

- bude prověřen stav realizace záměrů, pro které byly v platných ZÚR KHK vymezeny 
plochy a koridory a u těch záměrů, které byly zrealizovány (tj. stavby u nichž bylo 
povoleno jejich užívání podle § 122, případně § 122a stavebního zákona) budou plochy 
a koridory vymezené pro tyto záměry vypuštěny; 

- Aktualizace č. 5 ZÚR KHK bude posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí, a to 
na základě stanoviska Ministerstvo životního prostředí ze dne 9. 6. 2021, č. j. 
MZP/2021/710/2653, v rámci kterého podle § 42 odst. 1 stavebního zákona zároveň 
stanovilo požadavky na posouzení Aktualizace č. 5 ZÚR KHK z hlediska vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb; 

- Součástí Aktualizace č. 5 ZÚR KHK bude posouzení vlivu na EVL a PO, neboť vybrané 
orgány ochrany přírody nevyloučily ve svých stanoviscích významný vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany a celistvost EVL nebo PO; 

- Aktualizace č. 5 ZÚR KHK bude pořízena zkráceným postupem podle § 42a odst. 1 
stavebního zákona. 

7 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

 
Při zpracování Aktualizace č. 5 ZÚR KHK se nepočítá se variantním řešením.     
  

8 NÁVRHY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

 
Nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, pro které by se musely navrhnout 
eliminační, minimalizační nebo kompenzační opatření. 

 

9 NÁVRHY NA AKTUALIZACI PÚR ČR 

 

Neuplatňují se žádné návrhy.  
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Tabulka č. 2 Přehled připomínek, uplatněných k návrhu Zprávy v rámci jejího projednání 

 

Připomínku uplatnil/a/o Datum / číslo jednací Obsah připomínky Vyhodnocení připomínky 

Pan Bc. V. S. Dopisem ze dne 22. 05. 
2021 

Nesouhlas se stávajícím umístěním navrženého obchvatu 
obce Stěžery, požadavek na stanovení podmínky v ZÚR na 
prověření variantního obchvatu obce Stěžery. 

Jak ze stanoviska odboru dopravy a 
silničního hospodářství KÚ KHK 
uplatněného k tomuto podnětu dopisem 
ze dne 6. 8. 2021, č. j. KUKHK-
27401/DS/2021 vyplývá, že se tento odbor 
průběžně zabývá dopravní situací v kraji z 
hlediska silniční infrastruktury a v 
současné době také situací, kdy by v 
budoucnu mělo dojít ke zprovoznění 
dalších úseků dálnice D11 a v budoucnu i 
D35, čímž dojde ke změnám v preferenci 
pozemních komunikací na území 
Královéhradeckého kraje, k odlehčení 
dopravy na stávajících silnicích I. třídy a 
také ke změnám v intenzitách provozu na 
okolní silniční síti.  Odbor dopravy a 
silničního hospodářství se zabývá také 
přípravou na zpracování dopravní studie, 
která zohlední předpokládané změny 
dopravních proudů a nasimuluje model 
výhledových intenzit dopravy na silniční 
síti, přičemž cílem této studie bude nastínit 
novou koncepci rozvoje silniční dopravní 
infrastruktury na území kraje. Na základě 
této studie pak budou prověřeny záměry 
dopravních staveb, pro které jsou v ZÚR 
KHK vymezeny koridory dopravní 
infrastruktury, včetně koridoru pro 
přeložku silnice II/324 – DS44. 
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Připomínku uplatnil/a/o Datum / číslo jednací Obsah připomínky Vyhodnocení připomínky 
    

Město Třebechovice pod 
Orebem 

Dopisem ze dne 24. 05. 
2021, č. j. STAV-26/2021-
MÚT-2921/2021 

Změnit kategorii silnic II/289 a II/299 na území města 
Třebechovice pod Orebem dle stávající platnosti. 

V Koordinačním výkresu bude rámci 
Aktualizace č. 5 prověřeno vyznačení 
předmětných silnic II. tříd na území města 
Třebechovice pod Orebem tak, aby jejich 
vyznačení nebylo v rozporu s aktuálními 
podklady správce těchto komunikací. 

Obec Výrava Dopisem ze dne 01. 06. 
2021, č. j. 159/2021/OV 

Připomínky ke zpřesnění koridoru plynovodu přepravní 
soustavy P5, vymezeném v platných ZÚR KHK, na správním 
území obce Výrava, vzešlé z průběhu zpracování Změny č. 
1 ÚP Výrava. 

Na základě schválené Aktualizace č. 4 PÚR 
ČR vládou ČR bude koridor pro plynovod 
přepravní soustavy, vymezený v platných 
ZÚR KHK pod označením „P5“ vypuštěn. 

Frank Bold Advokáti, s. r. o. 
Zastupující Společnost pro 
rozvoj Adršpachu 

Dopisem ze dne 09. 06. 
2021 

Požadavek na přepracování Územní studie Specifické 
oblasti Broumovsko, neboť její obsah neodpovídá 
skutečným podmínkám a potřebám v území a pro řešení 
vybraných aspektů v území existují jiné vhodnější varianty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požadavek na přepracování zpracované 
územní studie nesměřuje do obsahu ZÚR 
KHK. Územní studie byla pořízena a nad 
rámec povinností daných stavebním 
zákonem projednána samostatným 
postupem a je v obecné rovině podkladem 
pro zpracování Aktualizace č. 5 ZÚR KHK. 
Z této Zprávy vyplývá obecný požadavek 
na prověření závěrů a doporučení 
uvedených ve zpracované územní studii a 
nejsou zde stanoveny žádné konkrétní 
požadavky na způsob provozu Adršpašsko- 
teplických skal nebo rušení parkovišť. 
K tomuto lze ještě doplnit, že ZÚR se 
zpracovávají v podrobnosti 1:100 000 a 
náležitosti jejich obsahu jsou stanoveny 
stavebním zákonem a vyhláškou. Podle § 
36 odst. 3 stavebního zákona pak ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející 
svým obsahem podrobnějším územně 
plánovacím dokumentacím nebo 
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Připomínku uplatnil/a/o Datum / číslo jednací Obsah připomínky Vyhodnocení připomínky 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek na zpracování „řádné“ dopravní studie oblasti, 
na jejímž základě bude teprve možné navrhovat případná 
dopravní a jiná opatření. 

navazujícím rozhodnutím. Prověření 
závěrů a doporučení vzešlých ze 
zpracované územní studie budou 
prověřeny zejména s ohledem na tyto dva 
základné požadavky na podrobnost a 
obsah tohoto stupně územně plánovací 
dokumentace. 
 
K uplatněnému požadavku na zpracování 
dopravní studie lze uvést, že ze stanoviska 
odboru dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
ze dne 6. 4. 2021, č. j. KUKHK-
10253/DS/202 vyplývá, že se odbor 
dopravy a silničního hospodářství „začíná 
zabývat zpracováním nové celkové 
dopravní studie pro celý Královéhradecký 
kraj. Jedná se o zamýšlenou dopravní 
studii, která by zohlednila skutečnost, že po 
zprovoznění dalších úseků dálnice D11 a v 
budoucnu i D35 dojde ke změnám v 
preferenci pozemních komunikací na území 
Královéhradeckého kraje, k odlehčení 
dopravy na stávajících silnicích I. třídy a 
také ke změnám v intenzitách provozu na 
okolní silniční síti, která by nastínila 
předpokládané změny dopravních proudů 
a nasimulovala model výhledových intenzit 
dopravy na silniční síti. Cílem této studie 
bude nastínit novou koncepci rozvoje 
silniční dopravní infrastruktury na území 
celého Královéhradeckého kraje. Po jejím 
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Připomínku uplatnil/a/o Datum / číslo jednací Obsah připomínky Vyhodnocení připomínky 
vypracování bude možné vyhodnotit, zda je 
pro oblast Adršpašska tato studie 
dostačující nebo zda bude potřeba 
zpracovat ještě podrobnější na ni 
navazující studii speciálně pro tuto oblast.“  
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Tabulka č. 3 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 

Krajská hygienická stanice 
Královéhradeckého kraje 

 25. 05. 2021 / č. j. KHSHK 
14397/2021/HOK.HK/Hr 

Neuplatňuje žádný požadavek.  --- 

AOPK – Správa CHKO 
Broumovsko 

 27. 05. 2021 /č. j. 
02305/VC/21 

Souhlasí bez připomínek. 
§ 45i – není nutné koncepci posuzovat na území 
soustavy NATURA 2000 

 --- 

Správa KRNAP 01. 06. 2021/č. j. KRNAP 
05180/2021 

 § 45i – koncepce může mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi významný vliv na 
předmět ochrany nebo celistvost EVL Krkonoše a PO 
Krkonoše 

Aktualizace č. 5 ZÚR KHK bude posouzena 
z hlediska vlivů na EVL a PO. 

Pardubický kraj 02. 06. 2021/č. j. KrÚ 
44245/2021 

 Bez připomínek.   

Správa KRNAP 01. 06. 2021/č. j. KRNAP 
04350/2021 

Požadavek na úpravu navržené formulace: „Na 
stávajících výhradních ložiskách a ložiskách 
nevyhrazeného nerostu v souladu s platnými právními 
předpisy a principy trvale udržitelného rozvoje 
hospodárně vydobýt veškeré evidované zásoby 
nerostných surovin, v krajním případě vytvářet 
podmínky pro jejich hospodárné využití.“ Tak, aby se 
nevztahovala k území KRNAP a jeho ochranného 
pásma.  

V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit 
úpravu navrhované formulace. 

Správa železnic, s. o. 01. 06. 2021/č. j. 
39069/2021-SŽ-GŘ-06 

 Bez požadavků.  --- 

Ministerstvo kultury  07. 06. 2021/č. j. MK 
39240/2021 OPP 

Požadavek na respektování zájmů státní památkové 
péče v rámci Aktualizace č.5 ZÚR KHK.  

Při zpracování Aktualizace č. 5 ZÚR KHK 
respektovat zájmy státní památkové 
péče. 

Ministerstvo dopravy  07. 06. 2021/č. j. 
MD/17293/2021/910 

Požadavek na respektování Labe jako využívané vodní 
cesty. 
 

Při zpracování Aktualizace č. 5 ZÚR KHK 
respektovat Labe jako využívanou vodní 
cestu. 
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Vyjádření, stanovisko 
uplatnil/la 

Datum / číslo jednací Obsah vyjádření, stanoviska Vyhodnocení vyjádření, stanoviska 

K požadavku Nového Města nad Metují na vymezení 
koridoru pro vytvoření jižního obchvatu města v trase 
Spy – Vladivostok – Osma – Nahořany: prověřovat jako 
silnici II. třídy či nižší, stávající koridor pro přeložku 
silnice I/14 s označením DS4p požadujeme zachovat ve 
stávajícím rozsahu. 
 
Požadavek na doplnění dotčených správních území u 
požadavků Ministerstva dopravy na Aktualizaci č. 5 ZÚR 
KHK uvedených v Tabulce č. 1 o obec Tutleky. 

Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
Doplněno do Zprávy. 

Liberecký kraj 02. 06. 2021/č. j. OÚPSŘ 
134/2021 OÚP 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

08. 06. 2021/č. j. MPO 
446959/2021 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo zemědělství 
Odbor vodohospodářské 
politiky a 
protipovodňových 
opatření 

09. 06. 2021/č. j. MZE-
29312/2021-15122 

Bez připomínek. --- 

Sekce nakládání 
s majetkem Ministerstva 
obrany 

09. 06. 2021/č. j. 
112860/2021-1150-OÚZ-BR 

1. Požadavek na vymezení opatření k zajišťování obrany 
a bezpečnosti státu u strategického objektu důležitého 
pro obranu státu Armádní střelnice Malšovice v rozsahu 
vymezeného území s hlukovou zátěží, které zároveň 
zahrnuje vymezené území s dopadem broků. 
 
 
 
 
 
 

1. V rámci Aktualizace č. 5 ZÚR KHK 
s ohledem na možnosti a požadavky dané 
stavebním zákonem a jeho prováděcími 
předpisy prověřit možnosti vymezení 
požadovaného „opatření“ k zajišťování 
obrany státu, včetně prověření charakteru 
tohoto opatření – formy (např. formou 
úkolu územního plánování) a územního 
rozsahu požadovaného opatření – 
zabezpečujícího obranu a bezpečnost 
státu. 
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Vyjádření, stanovisko 
uplatnil/la 

Datum / číslo jednací Obsah vyjádření, stanoviska Vyhodnocení vyjádření, stanoviska 

2. Požadavek na vymezení a stabilizaci objektů 
strategicky důležitých pro obranu státu v územně 
plánovací dokumentaci kraje jako ploch specifických 
vyžadujících zvláštní způsob ochrany (vyhláška č. 
501/2006 Sb., § 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Požadavek na vymezení a stabilizaci 
jmenovaných objektů nesměřuje do 
obsahu ZÚR KHK. V rámci zásad územního 
rozvoje nejsou vymezovány plochy 
specifické ve smyslu § 19 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. Plochy s rozdílným 
způsobem využití, do kterých náleží i 
plochy specifické, se vymezují podle bodu 
1, písm. f) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 
500/2006 Sb., v územních plánech obcí. 
Objekty důležité pro obranu státu mimo 
vojenské újezdy jsou definovány v § 29 
odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České republiky, a tvoří 
je pozemky a stavby: k nimž výkon 
vlastnického práva státu a jiných 
majetkových práv státu vykonává 
Ministerstvo obrany nebo právnická osoba 
jím zřízená nebo založená; určené k 
ochraně obyvatel; které za stavu ohrožení 
státu nebo za válečného stavu mohou mít 
strategický význam a které určí vláda a 
pozemky, stavby a další objekty 
strategického významu, které určí vláda. 
S ohledem na podrobnost a měřítko 
zpracování zásad územního rozvoje – 1:100 
000, tj. měřítko, které neumožňuje 
identifikovat ani stavby ani pozemky, a dále 
s ohledem na § 36 odst. 3 stavebního 
zákona nelze požadavek na vymezení 
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Vyjádření, stanovisko 
uplatnil/la 

Datum / číslo jednací Obsah vyjádření, stanoviska Vyhodnocení vyjádření, stanoviska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Požadavek na uvedení bodu „Koncepce obrany a 
bezpečnosti státu je zajištěna stabilizací objektů 
důležitých pro obranu státu a respektováním 
ochranným pásem a vymezených zájmových území 
chránících provoz zařízení důležitých pro obranu státu“. 

těchto staveb a pozemků zohlednit, neboť 
ZÚR nesmí obsahovat podrobnosti 
náležející svým obsahem územnímu plánu, 
regulačnímu plánu nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
ZÚR KHK tyto objekty pro obranu státu 
respektují jako limit využití území 
definovaný v § 26 odst. 1 stavebního 
zákona. 
  
3. Platné ZÚR KHK respektují všechny 
objekty důležité pro obranu státu, 
ochranná pásma leteckých 
zabezpečovacích zařízení, radiolokačních 
zařízení, území elektronických 
komunikačních zařízení, zájmová území pro 
nadzemní a podpovrchové stavby, 
poskytované jako jevy v rámci ÚAP KHK 
107,102a, 82a a 119.  
Všechny výše uvedené limity využití území 
jsou zaneseny (pokud to měřítko 
zpracování ZÚR KHK 1:100 000 umožňuje) 
v Koordinačním výkresu. V rámci 
Aktualizace č. 5 ZÚR KHK budou tyto limity 
využití území nadále respektovány. 
 

Ministerstvo životního 
prostředí 

09. 06. 2021/č. j. 
MZP/2021/710/2653 

Stanovisko k potřebě posouzení návrhu Aktualizace č. 5 
ZÚR KHK z hlediska vlivů na životní prostředí – 
podrobněji viz kapitola 6. POŽADAVKY A 
PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 
5 ZÚR KHK, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA VYHODNOCENÍ 

Aktualizace č. 5 ZÚR KHK bude posouzena 
jak z hlediska vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví (SEA), tak i z hlediska vlivů 
na EVL a PO (NATURA 2000). 
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Vyjádření, stanovisko 
uplatnil/la 

Datum / číslo jednací Obsah vyjádření, stanoviska Vyhodnocení vyjádření, stanoviska 

VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, NEBO 
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
NOVÝCH ZÚR KHK, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Ředitelství silnic a dálnic 
ČR 

07. 06. 2021/č. j.  RSD-
329018/2021-2 

K požadavku Nového Města nad Metují na vymezení 
koridoru pro vytvoření jižního obchvatu města v trase 
Spy – Vladivostok – Osma – Nahořany: prověřovat jako 
silnici II. třídy či nižší, stávající koridor pro přeložku 
silnice I/14 s označením DS4p požadujeme zachovat ve 
stávajícím rozsahu. 
Požadavek na doplnění dotčených správních území u 
požadavků Ministerstva dopravy na Aktualizaci č. 5 ZÚR 
KHK uvedených v Tabulce č. 1 o obec Tutleky. 

Vzato na vědomí. 
 

    

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

21. 6. 2021/ č. j. KUKHK-
22481/ZP/2021 

§ 45i – koncepce nemůže mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi významný vliv na 
předmět ochrany nebo celistvost EVL a PO. 

Vzato na vědomí. 

    

 


