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l. Úvod
ll, Obsah zadání územního plánu obce Smrček:
A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zeiména v cílech

zlepšování dosavadního stavu, včetně řozvoje obce a ochrany hodnot iejího územi, v
požadavcích na změnu charakteřu obce, iejího \rztahu k sídelní struktuře a dostupnosti
veřejné infrastřuktury,

A.1 Požadavky na rozvoj území obce
A.2 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
A.3 Požadavlq na Urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového
Uspořádání zastavěného úzémí a na prověření možných změn, Včetně Vymezeni zastavitelných
ploch

A.4 Požadavky na koncepci Veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veře
jnéinfrastruKury a možnosti jejích změn
A.5 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, Věetně prověření, Ve kteni,ch
plochách je Vhodné Vylouěit Umísťování siaveb, zařízenl a jiných opatření pro účely uvedené
v § 18 odst. 5 stavebního zákona
A.6 Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu
veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochřany |ožisek nerostných surovin,
geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními ievy)

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních řezeřv a na stanovení jejich využití,
kteřé bude nutno přověřit

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro Keré bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo

D. Požadavky na přověření vymezení ploch a korido]ů, ve kter,ých bude fozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním řégulačního plánu, zpíacováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci

E. Požadavek na zpracování variant řešení

F. Požadavky na uspořádání obsahu náv]hu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a poětu vyhotovení

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivú územního plánu na udžitelný rozvoi
území

l ll. záv ér

Použité zkratky:
evrop§ky významná lokalita
fotovoltaická elekkárna
komplexní pozemkové úpravy
lokalita akumulace povíchov,ých vod
ochranné pásmo
ptači obla§t
plán rozvoje vodovodů a kanalizací
politika územního íozvoje
r€ionální územní systém ekologické stability
smluvně chráněné území
úžemně analytické podklady
územníplán
územně plánovací dokumentace
územní rézérvá
územní systém ekologické stability
větrná elekrárna
Významný krajinný prvek
vysoké napětí
vysokotlahi plynovod
velmi vysoké napětí
zásady územního íozvoje
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l. Úvod
obec Smrček leží Ve spráVním obvodu obce s rozšířenou působností chrudim, V JV ěásti
Pardubického kra.Je. Vobci žije í28 obyvatel (dle údajů Českého statistického rjřadu ke dni 1, 1.
2019), rozloha obce je 472 ha. Území obce zahrnuje jedno katastrální území (Smrček u Žumberku),
jednu ZSJ (smrček).

Městský úřad Chrudim (dále též ,,pořizovatel"), je příslušný k pořizení Územního plánu Smrček
podle § 6 odst, 1 písm, a zákona č. 183/2006 sb,, o územním plánování a stavebním řádu, Ve znění
pozdějších předpisů (dále též ,,stavební zákon").

Zastupitelstvo obce smrček je správní orgán příslušný k vydání Územního plánu Smrček podle §
6 odst. 5 stavebního zákona. zastupitelstvo obce vydává územní plán íořmou opatření obecné
povahy na základě zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce smrček dne 10. 9.20,18 Usnesením č.6.30,18 schválilo pořízeni ÚP Smrček a
určilo člena zastupitelstva a zároveň starostu obce Miroslava Brychnáče (dále též "určený zastupitel")
pro spolupráci na pořízení územního plánu. obec Smrček nemá platnou územně plánovací
dokumentaci. DůVodem pro pořízení ÚP je požadavek na pořízení plnohodnotného dokumentu podle
aktuálních práVních předpisů s jasně stanovenou koncepcí územního rozvoje obce, ktený bude sloužit
pro rozhodování o aktivítách V území, a to jak pro obec a stavební úřad, tak pro obyvatele obce, resp.
Vlastníky zdejších nemovitostí. No\^i územní plán by měl reagovat na aktuální výchozí stav v obci a
připravit podmínky pro její další kvalitativní i případný ,,kvantitativní" rozvoj (V územním měřítku).
Kromě Výše Uvedeného je Vydaný t]zemní plán rovněž základním předpokladem pro možnost čerpat
dotace napi z Programu rozvoje venkova, SFŽP apod.

obsahové náležitosti zadání územního plánu sianoví prováděcí Vyhláška č. 500/2006 sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovaci
činnosti. Pořizovatel v souladu se Všemi Výše uvedenými skutečnostmi vypracoval NáVrh zadání
Územního plánu Smrček (dále jen ,,náVrh zadání"), Ve Kerém stanovil hlavní cíle a požadavky na
zpracování náVrhu územního plánu a upřesnil požadavky VyplýVající z PUR, ZUR a UAP a
konkrétních potřeb rozvoje obce.

ll. Obsah zadáni územniho plánu Smrček

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje územi obce, vyjádřené zejména v
cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot
joiího území, v požadavcích na změnu chařakteřu obce, jejího vztahu k sídelní
struktuře a dostuPnosti veřejné infřastřuktuřy

A.1 Požadavky na rozvoj území obce
Požadavkv vvplÝvaiící z Politikv územního rozvoie české reoublikv (dále též ,,PÚR ČR") byla
schválena vládou České republiky jako PÚR ČR 2008, a to Usnesením ze dne 20.7. 2009 č. 929.
PUR ČR byla následně aktualizována usnesením ze dne ,15. 4. 2015 č.276. od 1. 10. 2019 jsou
závazné Aktualizace č.2 a č,3 Politiky územniho rozvoje ČR. PÚR ČR stanovuje obecné republikové
priority územniho plánování pro zajištění udžitelného rozvoje území, cílem priorit je íozvoj územi za
Vyváženého Vztahu podmínek pro Přznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudžnost
společenství obyvatel V území. PUR cR stanovu,ie republikové priority V článcích 14 až 32, které je
nutno v rámci řěšení UP respektovat. Z PÚR nejsou na území obce Smrček kladeny speciální
požadavky vyplývající z navžených koridorů či ploch dopravy a technické infrastruktury. Území obce
smrček nenísouóástí ani rozvojových oblastí a os, ani specifických oblastí vymezených V PUR ČR.

(dále jen ZÚR)
R byly vydány dne 29. 4, 2010 a nabyly účinnosti 15. 5. 2010. Následně byly Vydány Aktualizace

č,1 ZÚR Pardubického kraje (Vydána dne 17 , 9. 2o14 usnesením ó. z.]229l14, nabytí účinnosti 7. ,l0.

2014) a Aklualizace ó,2 zÚR Pardubického kraje (Vydána dne 18, 6, 2019 Usnesením ě. Z364119,
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nabytí účinnosti 5. 7 . 2019'). Dle AKualizace č. 1 ZIJR do území obce zasahuje RBK 1347 Bítovanka
- skála, RBc 903 Bítovanka a RBK ,1364 slavická oboía - Bítovánka. Do jižní části ř. ú. zasahuje
územní íezerva LAPV Hoňěka a východní částí obce prochží WN 110 kV. V severní části řešeného
území lež,í EVL Malá stEka obec se nachází mimo nadmístní rozvojové osy a oblasti a dle cílové
charaKeristiky knjiny ZIJR nachází v krajině lesozemědělské .

Řešením ÚP budou respeKovány obecné priority územního plánování pro zajištění udžitelného
rozvoje území, pro obec Smček se jedná zejména o následující:

(01) Pomocí nástrojů územního plánování Wářet podmínky pro wážený rozvoj
Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním
hospodábkém rozvoji a udžení sociální soudžnosti obyvatel knje, Vwáženost a
udžitelnost rozvoje území knje sledovat jako základní požadavek pft zpncování územních
studií, územních plánů, regulačních plánů a pn rozhodování o změnách ve využití území,

(06) vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kultumí a civilizační hodnoty na území knje,
Pňíom se sousířdit zeiména na:

a)zachování přírodních hodnot, biologické rczmanitosti a ékologicko-stabilizační
funkce kmjiny,

b)ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;

c)zachování a citlivé doplnění výnzu sídel, s cílem nenarušovat cenné mě§ské i
Venkovské) uftanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou
zástavbou a omezit fragmentaci krajiny;

d)ochranu obyvatel před zdnavotními ňziky z narušené kvality prostředí, zejména ve
vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodliuými látkami v ovzduší a znečišťování
povrchouých vod využívaných ke koupání,

e)ochranu před vznikem prostorově sociáIní segregace s negativnlmi Ýivy na sociální
soudžnost obwatel;

qrozvojové zámay, které mohou \rýznamné ovlivnit charal<tér krujiny, umísťovat do
nej méně konfliktních loka l iť,

Řešením ÚP budou respektovány zásady pro usmě,ňování územního rozvoje a rozhodování o
změnách v území vymezených LAPV:

a) koordinovat vymezení ploch pro umístění protipovodňových opatření s územními
plány dotčených obcí;

b) V záplavových územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umísťovat veřejnou
intrastrukturu jen Ve zcela Výiimečných a zvléšť odůvodněných případech:

c) revitalizovat říční systémy a přírodě blízká ptotipovodňová opatbní,

Řešením ÚP budou respeKovány tyto úkoly pro územni plánování v území vymezených LAPV;

a) stabilizovat navžená opatření v (lzemně plánovacl dokumentaci dotčených obcí;

b) stanovit rcžim využívání těchto ploch;

c) zvyšovat retenční schopnost knjíny;

d) respektovat navžené plochy a koidory, jejichž tokalizace vyplyne z plánu oblasti
povodí;

Řešením UP budou respektovány zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodováni o
změnách V území pro RÚsEs:

a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoidory ÚSES na regionální a
nadregionáInl úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a
ekologické stability krajiny, s výjimkou umístění liniových staveb, které tyto plochy
kříží;

b) veškeré, i dočasné, zásahy do Vymezených biocenter a biokoidorů provádět
pouze na základě odbomého posouzení a souhlasu příslušného orgánu ochrany
přírody;
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c) biocentra a biokoidory, jejichž současný stav odpovídá stavu cílovému chránit
před veškerými zásahy, které by vedly k narušení tohoto stavu a funkčnosti biocentn
či biokoidoru:

d) u biocenter a biokoidorů, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit,
pňpravit a realizovat opatření Vedoucí k dosažení cílového funkčnlho stavu;

e) do doby realizace opatření dle písm. c) népňpouštět v plocháCh a koidorech pro
biocentra a biokoňdory, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit,
umístění staveb, objektů, zařízení a činností, l<teré by znemožnily nebo Významně
omezily budoucí realizaci cílového funkčního stavu;

f) stavby dopravní a technické infrastruldury v plochách a koňdorech pro biocentn a
biokoidory t sEs pňpoUšíět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k
významnému sníže-nl schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné
fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení
schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v knjině;

g) využití ložisek nerostů, na jejichž území jsou vymezeny plochy a koidory pro
biocentra a biokoidory ÚsEs, je možné za podmínek:

g.1) těžba nerostů bude Lnamenat pouze dočasné omezení funkce lJsEs;
g.2) postup těžby bude organiz_ován tak, aby bylo minimalizováno ovlivnění
funkce biocenter a biokoidoďl USES;
g.3) příprava plánu rekultivace a provedení rekultivace po ukončení těžby
budou provedeny způsobem, který umožní zapojit těžbou dotčené území do
funkčního ÚsEs;

h) pň plánování a realizaci biocenter a biokoňdorů lJsES vycházet z požadavků
stanovených specifickými oborouými doku mentacemi;

Řešením ÚP budou respektovány q^o úkoly pro územní plánování pro RÚsEs:

a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoidorů v
sou/adu s metodikou ÚsEs a požadavky specifických oborových dokumentací tak,
aby byly dodženy nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost;

b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoidorů podlé konkrétních
geomoiologických a ekologicltých podmínek daného (lzemí tak, aby byly dodženy
prostorové p a n m etry bio ko ridoru ;

Řešením ÚP budou respektovány tyto zásady pro zaiištění ochrany území s přírodními hodnotiami a
možného rozvoje těchto území (pro ř. ú, konkétně EVL a RÚSES):

a) respeldovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot jako limitu rozvoje území s
přírodními či krajinnými hodnotami;

b) Wářet podmínky pro využívání krajiny pfr respel<tování jejích hodnot a
ekologických, estetických, rekreačních a hospodářských funkcí;

c) v chraněných kmjinných oblastech pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu
nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v zastavěném území sídel,
nová zastavitelná území vymezovat |ýjimečně a v souladu s požadavky na ochranu
přírody a krajiny;

i) pň rozvoji sídel a návrhu nových dopnvních staveb v krajinábky hodnotných
územích zabezpečit ochranu krajinného rázu;

j) výškové stavby (větmé elel<trámy apod.) umisťovat v souladu s ochranou
krajinného rázu. Pft umisťování ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým
plošným parametŇm narušit pozitivní charal<teňstiky knjinného rázu tento vliv
hodnotit sfudií krajinného rázu a negativní dopady eliminovat;

k) nenavhovat vedení nových dopravních staveb ve volné krajině (v nouých
koidorech), zasahujících do zvláště chráněných území a lokalit soustavy NATURA
2000. vedení nových dopravních staveb ve volné krajině navrhovat přednostně mimo
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mokřadní ekosystémy a v případě střetu posoudit vliv navrhovaných staveb na
mokřadní ekosystémy a pňjmout náležitá kompenzační a eliminačnl opatření:

l) stavby technické infnstruktury oňentovat převážně na pozemky s méně kvalitní
půdou, zařazenou do tfrd ochnny lll. - V-

m) ve zvláště chránéných a knjinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj
šetrných forem tuňsmu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo
zastavěná území a navrhnout rekreační využití vesnických sídel. Zabezpečit
dostatečné značení cyklistických a tuisticl<ých tras v krajině a jejich zázemí (odstavná
parkoviště na výchozích místech, veřejná táboňště, apod.) tak, aby byla využita
atnkíivita ťrzemí, usměrňována tuňstická návštěvnost a do maximální miry
eliminovány negativní vlivy na přírodu (hluk, eroze apod,). Podporovat ekologicl<y
únosné využití vodních toků k rekreační a sportovní plavbě a zabezpečit související
záZemí (veřejná táboňště, parkovi§é apod.) s ohledem na ochnnu pFltody,
podporovat rozvoj eko- a agrotuňstiky;

d pn řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat
vlivy na přírodní hodnoty území. Optimální F-šení ověřovat v rámci poňzování
územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace obcí, v rámci
posuzovaní záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA) a v rámci zpncování
podro bn é do ku m e ntace staveb;

p) řešit střety dopnvní infrastruktury a územního systému ekologické stability
(budování nadchodů, vyhodnoce ní vlivů);

q) možné mífe zabranit vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky,
odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přIlodě blízkých společenstev
(slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky).

Řešením tl'P budou respeKovány tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn V území a
rozhodování o nich:

a) wářet podmínky pro ochranu všech přírodnlch zdrojů a pro jejich šetrné
využívání;

b) chránit a rozvíjet základní atibuty stabilu, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména
strulduru !,Jajinných pNků charaldeistickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní
Ch an Ke isti l<y kraj i n néh o ráz u ;

c) rozvíjet retenční schopnost krajiny;

d) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky
jejich ochrany;

e) preferovat využití rezeru v zastavěném území sídel, zejména prcluk a
přestavbových úaemí přéd vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině;

f) cestovní ruch rozvíkt ve formách příznivých pro udĚitelný rczvoj, nepňpouštět
rozšiřování a intenzifikaci chatových lokal it;

g) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je
hmotově a tvarově vhodnými stavbami;

h) pň navlhování rozvojových území, jejichž využití umožní umisťování staveb, l<teré
mohou díky své Výšce a/nebo svým plošným parametrum narušit krajinný Éz,
vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat.

Řešenim t]'p bude respektován úkol pro územní plánování upřesnit zásady pro jednotlivé krajinné
typy V územních plánech.
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Řešením ÚP budou respektovány zásady pro plánování změn V území (krajiny lesozemědělské)
a rozhodování o nich:

a) lesní hospodaření gměřovat k diíerencovanější a pnrozenější skladbě lesů a
eliminovat tak izika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením;

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře
pň zohlednéní hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na úkor
ploch lésa pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;

c) zábor PUPFL pňpouštět pouze ve Výjimečných, nezbytných a zvlášť odůvodněných
případech;

d) chránit a rozvíjet harmonicl{ý vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udžovat
Wážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně
využlvaných ploch;

e) rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek pňpouštět pouze na základě
Vyhod noce ní ú n osnosti kmji ny;

Řešením úP bude respeKován požadavek na koordinaci územně plánovací činnosti dotěených obcí
při prověření budoucího umístění staveb eV. jiných opatřeníV koridorech a plochách vymezených jako
územní rezervy.

požadavkv wDlývaiící z ÚAp

IJAP pfo spravní území obce s rozšířenou působností Chrudim byly Vypracovány V roce 2008 a byly
již ětyřikrát aktualizovány. Poslední úplná aKualizace ÚAP byla provedena V roce 2016.

Vobci byly identifikován jako Vyhovující pilíř udržitelného rozvoje území ŽP a nevyhovující pilíře
hospodářský a sociální, obec byla zařazena do kategorie 3a.

V UAP nebyly pro území obce smrček identifikovány žádné píoblémy či střety k řešení V ÚPD.

požadavkv na rozvoi území obce

Vytvořit podmíntry pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území.
Při řešení ochrany hodnot území zohledňovat požadavky rozvoje životní úrovně obyvatel, zvyšování
kvality života a hospodářského rozvoje území.

Zachovat ráz urbanistické Struktury V řešeném území, siruKury osídlení a kulturní krajiny, Keré jsou
vrýrazem identity území, jeho histoíie a tradice. Vytvářet podmínky pro realizaci opatření, Kerá
obnovují původní kralinný ráz a tradiční venkovské uspořádání území, která zvyšují ekologickou
stabilitu území, Kerá umožňují polyfunkční Využití krajiny, a Kerá prohlubují sepětí obytných částí
obce s okolní krajinou. Tato opatření by Však neměla znemožňovat ekonomické Využití území nebo
mu nadměrně bránit.

Posilovat rezidenční charakter všech sídel V řešeném území a Vyloučii možnosti rrzniku staveb ěi
aKivit, které by mohly narušit kvalitu životniho prostředí a pohodu bydlení, zároveň však Vytvoňt
podmínky pro přiměřený hospodářslíý rozvoj,

požadavk].J ze záměrů individuálních vlastníků

Uplatnění individuálnich požadavků na zaíazení konkrétních pozemků do zastavitelných ploch
vymezovaných návrhem ÚP a dalších požadavků na změny V území, bude při tvorbě návrhu ÚP
zváženo z hlediska uóanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny, z hlediska zájmů ochrany
hodnot a respeKování limitů - to vše pň zohlednění aspeKů Vycházejících z obecných cílů a úkolů
územního plánování. Uplatnění indíViduálních požadavků v návrhu ÚP bude kromě Výše uvedených
kritérií záViset na respekíování nadřazených záměrů a priorit, bude korigováno přiměřeností
celkového rozsahu zastavitelných ploch s ohledem na možnosti íozvoje obce a zajištění Veřejné
infrastruktury. Přednostně budou prověřeny záměry v lokalitach Vymezených předchazejícím
dokumentem, pokud se podmínky dotčeného území nezměnily V důsledku novrých skutečností.

\áyrh zadání úzenníha plúnu S lček strana 7 z 13



A.2 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot úzémí
Urbanistické hodnoty

Vytvořit podmínky pro ochranu původního Venkovského rázu zástavby a podmínky pro posilování
idéntity obce.

Prioritou je ochrana centrálního prostoru a posilování jeho funkce, stabilizovat plochy občanského
vybavení veřejného charaKeru a Veřejných prostransfuí, Vytvoňt podmínky pro doplnění ploch Veřejné
zeleně apod,

Neumožňovat rnýstavbu takových staveb, které by moh|y narušovat panorama obou sídel či jiným
nežádoucím způsobem zasahovat do stáVající urbanistické struktury a členěnl prostorů.

Stanovit takové podmínky využití a podmínky plošného i prostorového uspořádání ploch s rozdílným
způsobem využití, Keré zajistí soulad budoucí zástavby s hmotovým členěním a měřítkem okolní
zástavby, a Keré zajistí ochíanu celkového yzhledu obce, zejména pň dálkových pohledech.
Případně stanovit prvky regulačního plánu.

Vymezit plochy sídelní zeleně a stanovit pro ně specifické podmínlry Využití, Keré budou zaručovat
jejich ochranu.

Vylouěit realizaci FVE mimo plochy střech á VE V celém území.

Kulturně historické hodnoty

Při náVrhu změn ve Využití území zohlednit památlq, které nejsou registrovány V seznamu
nemovibých kultumích památek, ale mají Význam pro vlastní obec smrček (kostel sV. Anny, kamenný
kříž Vedle autobusové zastáVlq a na hřbitově, hřbitov s kamennou zdí).

Přírodní hodnoty

Respektovat přírodně cenné lokality - evropsky Yýznamná lokalita M€Iá straka cZ0533002 (resp.
smluvně chráněné území Malá straka 6,138), Keré nebudou náVrhem UP dotčeny. chránit VKP dané
ze zákona o ochrané přírody a krajíny (nivy Vodotečí, rybnílry, Vodní tolry lesy apod.),

chránit prvky půVodního krajinného rázu a vytvářet podmínky pro zachování a ochranu přírodních a
krajinných hodnot, Keré se V řešeném území nacházl. Chránit především význaéné solitéíní stromy,
skupiny stromů, stromořadí a ostatní prvky krajinné zeleně a vytvářet podmínlq pro jejich obnovu a
doplnění.

stanovit podmínlq plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a zastavitelných ploch
tak, aby byla _zajištěna hospodámost jejich Využití, a aby byly minimalizovány negaiivní vlivy sídlel na
okolní nezastavěné území.

Další hodnoty

RespeKovat další hodnoty V řešeném územi:
- zemědělské půdy s třídou ochrany l, a ll.;
- PUPFL;
_ hodnoty civilizační (prvky veřejné dopravní a technické vybavenosti, občanské vybavení

Veřejného charaKeru, Veřejná prostranství a zeleň Veňejná apod.);

A.3 PožadaVky na uřbanistickou koncepci uspořádání úzémí, zejména na
prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného rlzemí a na
prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch
Vobci Smrček bude Vyhodnoceno úěelné Využití zastavěného území a potřeba Vymezení
zastavitelných ploch, na základě V,ýsledku Vyhodnocění bude navžen odpovídaiící rozsah a
rozmístění zastavite|ných ploch tak, aby byl umožněn přiměřený rozvoj obce.

Preíerovat rozvoj bydlení, zastoupení ostatních ploch s rozdílným způsobem Využití bude Výrazně
nižší, pň vymezovánl zastavitelných ploch bydlení předchazet možným střetům (negativní Vlivy
z dopravy, V,ýroby apod,).
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Zastaviielné plochy Vymezit V náVaznosti na půVodní strukturu osídlení. Neumožnit Vznik izolovaných
částí zastavěného území. Pň Vymezování zastavitelných ploch V maximální míře respektovat
morfologii terénu a historicky Vytvořenou urbanistickou struKuru tak, aby budoucí zástavba přirozeně
dotvářela půVodn í urbanistickou strukturu.

Zastavitelné p|ochy Vymezit V přiměřeném rozsahu a V přirozených směrech po obvodu stáVající
zástavby tak, aby nehrozilo riziko narušení identity obcí budoucí u5istavbou na těchto plochách,

V UPD Vyloučit možnost umístění řadových domů, dvojdomů, srubových a mobilních domů, popř.
dalšich architeKoniclry Zcela nevhodných objektů ž hlediska krajinného rázu a bez Vztahu k tradiční
Venkovské architeKuře regionu.

stabilizovat stáVající fungující podnikatelské areály (truhlářství a iezdecký klub), Vytvořit podmínky pro
integraci nerušicích podnikatelsloých aKivit do stáVajících smíšených obytných ploch Venkovského
charakteru, Rešit funkční náplň nedostatečně VyužíVaných objektů a areálů browní]eld tak, aby je bylo
možno do budoucna Využít, s Vyloučením negativních vlivů na obytnou zástavbu (vyloučit negativní
Vlivy z Výroby a související dopravy - např. Velkokapacitní chovy hospodářských zvířat apod.).
Neumožnit rozvoj podnikatelshých areálů V ploše, kde je navrhována územní rezeNa pro LAPV,

Řešit přechod zastavěného území do krajiny.

Vytvořjt podmínky pro rozvoj občanského Vybavení Veřejného charakteru, Včetně ploch pro sportovní
a rekreační Vyžití obyvatel obce, pro rozvoj veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně.

A.4 Požadavky na koncepci veřejné infrastíuktuřy, zejména na prověření
uspořádání veřejné infrastřuktury a možnosti jejích změn
Vytvářet podmínky pro koordinované umíst'ování Veřejné infrastruktury V území a její rozvoj a tím
podporovat její úěelné Využivání V rámci sídelní struktury,

Vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury,
Umožnit rozvoj Veškeré místně dostupné technické infrastrUktury i uVnitř zastavitelných ploch.

Dopravní infrastruktura

Respektovat silnice lll/35519, lll/35820 a lll/35817 včetně jejich ochranného pásma,

Zastavitelné plochy budoU přístupné ze stáVajících silnic a místních nebo účelových komUnikací,
připadně pro né budou navženy nové.

Prověřit kapacitu místních komunikací a případně navrhnout opatření k jejich zkvalitnění,

Prověřit možnosti doplněnícestní sítě V krajině Včetně tUristických a cyklistických tras.

Technická infrastřuktura - vodovod

obec smrček je ZásobóVána Vodou z veřejného VodovodU v majetku a provozU VAK Chrudim a,s_
Vodovod ]e součástí skupinoVého VodovodU Chrast, Koncepce zásobování VodoU nebUde měněna-

ReSpektoVat ochranná pásma VodoVodních řadů.

Řešit požárníVodU.

Technická infrastruktura - kanalizace

Řešit likvidac sp aškových vod siávajícím způsobem v sou|adu s PRVK,

Dešt'ové Vody likvrdovat V maximálni možné míře na pozemku investora,

Technická infrastruktura - plynovody

obec Smrček ]e plynofikoVána,

Technická inf rastruktura - elektrorozvody

Řešené území je obsluhováno Vrchním elektrickým Vedením 35 kV. V rámci řešení ÚP bude
zhodnocena potřeba doplnění zařízení zásobování e|ektfickoU energií,

Budou respeRována ochranná pásma Vedení VN a trafostanjc,
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Technická infrastruktura - odpadové hospodářství

Řešit podmínky pro zkvalitnění odpadového hospodářství obce smrček - prostory pro skladování
tříděného odpadu, sběmé místo.

Zachovat stávající systém likvidace odpadů - popelnicé, tříděný ano, bioodpad do sběrných nádob,

Občanské vybavení veřeiné

Jako občanské Vybavení veřejné označit všechny stáVající plochy iohoto charaKeru, řešit případné
posílení občanského Vybavení pIo potřeby obyvatel obce (např, pro technické zázemí obce,
spoleěenské, kulturní a sportovní Vyžití apod.).

Veřejná přostranství

Budou chráněna veřejná prostranslví a plochy zeleně Veřejné a Vytvořeny podmínky pro jejich rozvoj
(Ve Vazbě na centrum obce, objekty občanského vybavení, V obytných plochách apod.).

A.5 Požadavky na koncepci uspořádání křajiny, zejména na přověření
plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření
možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vylouěit
umísťování staveb, zaiizeni a jiných opatření pro účely uvedené v § í8 odst. 5
stavebního zákona
Respe}dovai óílové charaKeristilv krajiny dle ZÚR - krajina lesozemědělská.

Posilovat polyfunkční Využití krajiny. Rozvíjet k€jinné formace, podporovát rozmanitost krajinných
ploch a prostorovou divežitu.

Vytvořit podmínky pro založení územního systému ekologické stability, Včetně interakčních prvků,
Zajistit wájemné návaznosti prvků t]sES na hranicích řešeného r]zemí.

RespeKovat a chránit jako nezastavitelnou EVL (scHÚ) Malá Straka, RÚsEs, rybník Žďár a další
přírodní a krajinné hodnoty řešeného území.

Vytvoňt podmínlq pro revitalizaci ekologiclq nestabilních ploch V krajině a podmínky pro náVíat
půVodních biotopů.

Rozvúet systém mimosídelních cest a vytvářet podmínky pro z\^i,šení píostupnosti krajiny.

Vytvoňt podmínky pro zvyšování podílu rozptlýlené zeleně a trvalých travních poro§tů V krajině.
Navíhnout zalésnění a Výstavbu rybníků v k tomuto úěelu Vhodných lokalitách.

Vytvářet podmínky pro nepobytové Využití krajiny. Vytvont podminky pro ochřrnu nezastavěného
území před nevhodnými stavbami Ve Vztahu k § 18 stavebntho zákona.

A.6 Další požadavky vyplývaiící ze zvláštních přávních předpisů (např, na
ochřanu veřejného zdraVí, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu,
ochřany ložisek nerostných surovin, geologické stavby lízemí, ochrany před
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
Ochrana veřejného zdraví

V řešeném území nepřipustit umisťování zarízení a činností, l(eré mohou narušit kvalítu životního
prostředí jako ce|ku.

Civilní ochrana, obrana a bezpečnost státu, požářní ochřana a další speciíické požadavky

Požadavky vyhlášky ě. 380l2oo2 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva budou
respektovány v těch bodech, Keré danému území přís|uší dle havarijního plánu a krizového plánu
Pardubického kraje, a to V rozsahu podkladů předaných příslušnými orgány V rámci projednávání
zadání

- ukrytí obyvatelstva V důsledku mimořádné události: pro ukrytí obyvatelstva je možno Využít
improvizované úkryty, Většinou sklepní prostory §táVající zástavby;

- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování;
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- plochy pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitámí pomoci nebudou Vymezény;
- Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek v řešeném území se neuvažuje s nakládáním

s nebezpeěnými látkami;
- zácnranné, likvidační a obnovovací práce: v řešeném území se nenacháží ohrožující objekt;

Řešit problematiku zajištěni požární vody a nouzového zásobování vodou,

ochřana ložisek nero§tných surovin a jejich těžby, sésuvná a poddolovaná území

V řešeném území se nenacházejí ložiska nerostných surovin, chráněné ložiskové území, dobýVací
prostory ani sesuvná území. Poddolované území je pň západní hranici se Žumberkem. S ohledem
na V,ýše uvedené nebude V nezastáVěném úZemí připuštěna těžba nerostných surovin.

Zvláštní zájmy

RespeKovat skutečnost, že řešené území je zájmovým územím Ministerstva obrany ČR.

B, Požadavky na vymezení ploch a koridorťr územních rezerv a na stanovení
jejich využití, kíeré bude nutno prověřit
Plochy € koridory územních rezerv budou Wmezeny V připadě, že tato potřeba vyplyne z vlastního
řešení UP.

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

V případě potřeby budou jako Veřeině prospěšné stavby Vymezeny stavby dopíavní a technické
infrastíu ktu ry,

VPo budou Vymezena V přlpadě, že tato potřeba vyplyné z vlastního řešení ÚP.

Vymezení ploch pro asanační zásahy není požadováno,

Ze ZiJR nevyplývají žádné konkrétní požadavlry.

D, Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodována o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
Požadavek na prověření Využití ploch regulačním plánem není stanoveno, Vzhledem
k předpokládanému malému rozsahu rozvojových ploch.

Požadavek na pfověření Využití ploch územní studil bude stianoven, v případě, že tiato potřeba
Vyplyne z vlastního řešení UP.

Vymezování ploch a koridorů, Keré jsou podmíněny dohodou o paíóelaci - V případě, že tato potřeba
Vyplyne z Vlastního řešení ťJP,

E, Požadavky na zpracování variant řešení
ZpíacováVání Variantního řešení není požadováno,
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F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu lízemního plánu a na uspořádání
obsahu jeho odůvodněni včetně měřítek výkrěsú a počtu vyhotovení
IJPD ouoe zp.acována V souladu se stavebním zákonem č,183/2006 Sb. a jeho prováděcími
vyhláškami, V platných znění, a V souladu s metodikou Minimální standaíd pro digitální zpracování
územních plánů v GlS (MlNlS) v aKuální velz i.

Obsah územního plánu:
textová část:

dle přílohy č, 7 k Vyhlášce č. 500/2006 sb.
grafická část:

Výkres základního členění území - M 1:5 000
hlavní výkres - M ,1:5 000
výkres veřejně prospěšných staveb - M 1:5 000

obsah odůvodnění územního plánu:
textová část:

dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
graíická část

koordinační výkres - M't:5 000
\^ýkres šiĚích vztahů - M í:100 000
\^ýkres záborů půdního fondu - M 1:5 000

Počet kompletních tištěných Vyhotovenl ÚP kpredáni pořizovateli je pro jednotlivé fáze
prolednáVání stanoven taKo:

NáVrh ÚP ke společnému jednání
Upravený návrh ÚP k Veřejnému projednání
Čistopis Úe t vydáni

2x
2x
4x

součástí kompletního tištěného Vyhotovení Úp buoe Vždy cD s elektronickou formou UPD ve
formátu *,PDF. Čistopis bude navíc obsahovat i souřadnicově orientovaná vrýkresová data (S-
JTSK) Ve formátu ESR|-SHP.

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území
Do řešeného území zasahuje evropsky \rýznamná lokalita Malá Straka. Vzhledem k tomu, že lokalita
nezasahuje k zastavěnému území, nepředpokládá se jejich dotčení náVrhem územního plánu.
Do lokalit NATURA 2000 nebude zasahováno.

NoVý ÚP nebude Vymezovat rozvojové plochy pro záměry, Keré pod|éhají posuzování vlivu na životní
prostředí (nové rozvojové plochy pro vtýrobu, dopravní stavby nadmístního Vjíznamu, plochy pro těžby
nerostů apod.),

ll l. Závěr
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce smíček o pořízení ÚP poňzovatel Ve spolupráci s určeným
zastupitelem zpracoval Návrh zadání ÚP Smrček.

Zpracovaný náVrh zadání pořizovatel předloží k Vyjádření dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako
nadřízenému orgánu, k uplatnění stanoviska krajskému úřadu jako příslušného úřadu a k uplatnění
podnětů sousedním obcím. Návrh zadání poňzovatel také zveřejní k uplatnění pňpomínek veřejnosti.

NáVrh zadání, dop|něný a upravený na základě Výsledků projednání Ve spolupráci s určeným
zastupitelem, pořizovatel předloží Zastupitelstvu obce Smrček ke schválení dle ustanovení § 6 odst. 5
písm. b) a § 47 odst. 5 stavebního zákona.
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scHVALoVAcí ooložxl:
(Po veřejnoprávním projednání a schválení v zastupitelsfuu obce Smrček)

Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce Smrček podle § 47 odst. 5)
zákona č. '183/2006 Sb., o územním plánování
ve znění pozdějších předpisů, dne ,L. t2.?o1

Razítko:

a stavebním řádu (stavební^zákon),
. číslo usneseni + 6//9---------------i

cp§! SMRČEK
cJB 51 cHf{AsT

Podpis:
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