Číslo usnesení ZO Lichkov ………………..

V Lichkově dne 29.07.2009.
Spis veden pořizovatelem pod č. j. 4115/2008/ÚPSÚ/HS

(Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky)

Obec Lichkov
Změna č. 1 územního plánu obce Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
§171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a
4 stavebního zákona

vydává
tuto změnu č. 1 územního plánu obce Lichkov, schváleného usnesením Zastupitelstva obce
Lichkov č. 1/03 dne 08.01.2003 jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou
Obce Lichkov:
1. V části druhé obecně závazné vyhlášky obce č. 1/03 se doplňuje bod 19, který tvoří
závaznou část územního plánu
19. plocha k prověření změny jejího využití územní studii
a doplňuje funkční využití ploch takto:
plochy na bydlení doplňuje takto:
V západní části obce se vymezuje lokalita 2/1 v návaznosti na SZÚO a území zastavitelné. V
ploše 2/1 se ukládá prověření změny jejího využití územní studií.
plochy technického vybavení doplňuje takto:
V západní části obce se vymezuje plocha pro ČOV v lokalitě 1/1 včetně trasy kanalizačního řadu
a přípojky VN.
plochy sídelní zeleně doplňuje takto:
Západně od centra obce při odbočce ze silnice II/312 k nádraží se vymezuje plocha 3/1 pro zeleň
na veřejném prostranství s předpokladem možné realizace drobné doprovodné architektury.
2. Pro funkční plochy vymezené v odstavci 1 platí regulativy uvedené v OZV obce Lichkov
č. 1/03, dále se podmínky využití pro bod 19 vymezený v odstavci 1. doplňují takto:
Územní studie bude řešit:
- vhodnost navrhované funkce bydlení pro dané území,
- možnosti přeložení sítí technické infrastruktury umožňující optimální využití plochy pro
navrhovanou funkci,
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- možnosti eliminace hluku z dopravy, na základě výsledků měření hlučnosti bude určena
vzdálenost hranice lokality od zdroje hluku
- koordinaci navrhované funkce s požadavky ochrany ČD,
- požadavky vyplývající ze stanoveného záplavového území,
- požadavky na přístup k vodnímu toku,
- požadavky na ochranu ZPF,
- určení hranice zástavby a návrh podmínek pro umístění RD.
3. Součástí změny č. 1 územního plánu obce Lichkov jsou tyto výkresy grafické části:
a)
b)
c)
d)

Hlavní výkres s komplexním řešením celého území obce 1:5 000
Koncepce řešení technického vybavení 1:5 000
Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb 1:5 000
Výkres ploch, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studii 1:5 000

výkresy provedeny formou výřezu v rozsahu území dotčeného Změnou č. 1 ÚPO
4. V článku 3 obecně závazné vyhlášky obce č. 1/03 se odstavec b) mění takto:
b) na Městském úřadě v Králíkách, odbor územního plánování a stavební úřad

Záznam o účinnosti

otisk úředního razítka a podpis
oprávněné úřední osoby pořizovatele:

č. usnesení: …………………………….
změnu územního plánu vydalo:

Zastupitelstvo obce Lichkov
jméno, příjmení a funkce oprávněné úřední
osoby pořizovatele:

datum vydání:

datum nabytí účinnosti:

……………………….

……………………….

Dana Nosková
vedoucí odboru územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky
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Odůvodnění
Odůvodnění změny č. 1 územního plánu obce Lichkov obsahuje textovou a grafickou část.

Textová část odůvodnění
1. Postup při pořizování změny
Zahájení prací
- schválení pořízení změny č. 1 územního plánu obce Lichkov zastupitelstvem obce
Lichkov 28.05.2008 usnesením č. 79/08 a 80/08.
Zadání
- zahájení projednání dne 21.07.2008
- zadání bylo schválení 08.10.2008 usnesením č. 97/08
Koncept
- na základě stanovisek a projednání zadání, nebyl koncept požadován a přistoupilo se ke
zpracování návrhu
Návrh
- zahájení projednání 23.12.2008
- společné jednání se konalo 20.01.2009
- stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 30.03.2009
- zahájení řízení o změně č. 1 ÚPO Lichkov zahájeno 08.06.2009
- souhlasné stanovisko dle § 5 odst. 2) zákona č. 334/1992 sb., o ochraně ZPF ze dne
15.06.2009
- veřejné projednání posouzeného územního plánu se konalo 22.07.2009
Zastupitelstvo obce Lichkov (dále jen „ZO“) dne 28.05.2008 rozhodlo o pořízení změny č. 1
územního plánu obce Lichkov (dále jen „ Změna č.1 ÚPO“). Návrh zadání byl projednáván od
21.07.2008, návrh zadání byl zveřejněn na úředních deskách města Králíky a obce Lichkov
v období od 28.07.2008 do 27.08.2008. Oznámení o projednávaní návrhu zadání bylo jednotlivě
obesláno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, dotčeným subjektům a okolním obcím. Na
základě výsledů projednání, podnětů připomínek a stanovisek bylo zadání upraveno, sporné
lokality byly z návrhu zadání vyloučeny. Upravený návrh zadání dle stanovisek nepodléhal
zpracování posudků o vlivu Změny č. 1 ÚPO na plochy Natura 2000, ptačí oblast Kralický
Sněžník a posuzování vlivu na ŽP. Zadání bylo předloženo ZO a dne 08.10.2008 schváleno.
V listopadu 2008 byly předány podklady projekční firmě pro zpracování návrhu Změny č.1 ÚPO.
Projednávání návrhu Změny č. 1 ÚPO bylo zahájeno 23.12.2008. Oznámení o společném jednání
bylo vyvěšeno na úředních deskách v období od 23.12.2008 do 19.02.2009. Společné jednání se
konalo 20.01.2009 a bylo oznámeno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, dotčeným
subjektům a okolním obcím. Ti byli obeznámení o lhůtě pro uplatnění stanovisek do 19.02.2009.
Požadavek o prodloužení podání stanovisek
Souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu, Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
strategického rozvoje, oddělení územního plánování a evropských fondů, bylo vystaveno dne
30.03.2009. Na základě výsledků projednávání na společném jednání a obdržených stanovisek
byla Změna č. 1 ÚPO v dubnu a květnu 2009 upravena a bylo zažádáno o vydání souhlasu
s vyhodnocením důsledku navrhovaného řešení na OZPF.
Řízení o Změně č. 1 ÚPO bylo zahájeno 08.06.2009 vyvěšením na úředních deskách a obesláním
oznámením o konání veřejného jednání. Veřejné jednání se konalo dne 22.07.2009 na obecním
úřadě v Lichkově. Oznámení o konání veřejného jednání bylo zasláno jednotlivě dotčeným
orgánům, krajskému úřadu, dotčeným subjekům a okolním obcím. Všichni výše zmínění byly
obeznámeni s lhůtou a formou podání námitek a připomínek k dokumentaci. Během pořizování a
řízení Změny č. 1 ÚPO nebyly podány žádné připomínky ani námitky k územně plánovací
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dokumentaci. Dokumentace byla pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou
obce Lichkov, přezkoumána a bylo zpracováno odůvodnění územního plánu. Návrh Změny č. 1
ÚPO nebyl již po veřejném jednání upravován. Rozpory během pořizování nebyly podány.
Zastupitelstvu obce Lichkov byl předložen návrh na vydání Změny č. 1 ÚPO s odůvodněním, pro
vydání změny územního plánu formou opatření obecné povahy.
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních
vztahů
Předmětem Změny č. 1 ÚPO jsou požadavky pro vymezení plochy pro umístění ČOV (přesun
umístění oproti územnímu plánu obce) a dílčí změny v plochách zeleně a bydlení. Hlavní cíle
řešení platné ÚPD obce se nemění.
Politika územního rozvoje České republiky 2006 řešené území obce Lichkov zahrnuje do
specifické oblasti SOB 4 – specifická oblast Jeseníky - Kralický Sněžník. Jedním z úkolů pro
územní plánování je v této oblasti stanovit opatření pro zajištění rovnováhy ekologického pilíře
v rovnováze s ostatními pilíři, a to hospodářským a ekonomickým, v rámci udržitelného rozvoje.
Obec Lichkov je také zařazena do koridoru kombinované dopravy KD 1 – C 59 Medzylesie
(Polsko – PKP) – Lichkov – Ústí nad Orlicí, návrhová rychlost 120 km/hod. Změna č. 1 není
v rozporu s touto dokumentací a podporuje vyrovnanost ekologických pilířů.
Obec Lichkov je řešena v územním plánu velkého územního celku Pardubického kraje (ÚP VÚC
Pk). Z ÚP VÚC Pk vyplývá povinnost pro obec Lichkov respektovat plochu č.14 pro rozvoj
lidských zdrojů - vybavenost sport a přeložku silnice I/11 v úseku Šedivec - Lichkov. Mezi VPS
jsou zařazeny D 8 – stavba přeložky silnice I/11 v úseku Šedivec – Lichkov a D 70 – stavba
přeložky železniční tratě č. 024, propojení na hraniční přechod Lichkov.
Změna č. 1 ÚPO Lichkov je v souladu s Územním plánem velkého územního celku
Pardubického kraje, který byl schválen 14.12.2006. Nekoliduje s žádným z jeho rozvojových
prvků.
Širší vztahy v území se v důsledku řešení Změny č. 1 nemění. Postavení obce ve struktuře
osídlení území zůstává zachováno stejně jako vazby dopravní a technické infrastruktury. Rovněž
přírodní hodnoty a územní systémy ekologické stability nejsou Změnou č. 1 dotčeny. Nové
rozvojové plochy nebudou mít vliv na využívání území z hlediska širších územních vztahů.
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Pořizovatel prověřil Změnu č. 1 ÚPO Lichkov z hlediska cílů a úkolů dle § 18 a §19 stavebního
zákona. Rozsah záměru územního plánu byl korigován tak, aby přiměřeně řešil dané území a
však nemění celkovou urbanistickou koncepci obce. Dosavadní ochrana a rozvoj hodnot je
zajištěna. Je zajištěn i cíl vytvoření podmínek pro výstavbu v souladu s pilíři udržitelného
rozvoje a v souladu s cílem stanovování podmínek pro rozvoj sídelní struktury. V rámci změny
územního plánu byly koordinovány veřejné i soukromé záměry.
Dle prověření je změna č. 1 územního plánu v souladu s cíly a úkoly územního plánování.
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Změna č. 1 ÚPO byla zpracována tak, aby byla zachována návaznost na původní územní plán
obce Lichkov. Textová a grafická část byla upravena tak, aby mohla byt vydána formou opatření
obecné povahy a byla v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky
500/2006 Sb, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci způsobu
evidence územně plánovací činnosti a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území. Pro potřeby vydání dokumentace byl vypracován výřez koordinačního výkresu, hlavního
výkresu a výkresu ploch, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studii, který
nahrazuje výkres základního členění. Textová a grafická část byly zpracovány tak, aby splňovaly
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grafické nároky původního územního plánu a současně byla zachována přehlednost
dokumentace.
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
V procesu pořizování změny územního plánu byly respektovány požadavky dotčených orgánů,
která byla přijata k zadání územního plánu a připomínky k návrhu územního plánu. Soupis
stanovisek a vyjádření dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a dotčených subjektů je
přílohou č. 1 tohoto dokumentu. Vypořádání připomínek je také součástí přílohy.
Ke společnému jednání bylo pořizovateli zasláno 20 stanovisek, z toho 8 dotčených orgánů, 1 x
krajský úřad, 11x požadavky dotčených subjektů.
K veřejnému jednání pořizovatel obdržel 8 stanovisek, z toho 4 dotčených orgánů a 4 dotčených
subjektů.
Rozpory v průběhu pořizování územně plánovací dokumentace nevnikly.
6. Vyhodnocení splnění zadání
Změnou č. 1 byly vyřešeny požadavky Zadání Změny č. 1. Všechny záměry respektují
požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí na kvalitu dopravy, dopravní obsluhy a
technické infrastruktury. Řešení Změny č. 1 bylo zpracováno plně dle podkladů poskytnutých
pořizovatelem. Základní informaci o řešení funkčního využití dle jednotlivých bodů Zadání
Změny č. 1 podává textová část Změny č. 1, rozsah 3 lokalit v sídle obce Lichkov.
Na základě vyhodnocení společného jednání dohodl pořizovatel s určeným zastupitelem
požadavky na úpravu návrhu Změny č. 1 ev. č. 6611/2009 ze dne 15. 4. 2009, které byly v celém
rozsahu splněny. Jednalo se o zapracování podmínek Krajské hygienické stanice pro plochu
bydlení a úprava ploch zeleně.
7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Změna č. 1 vychází z platného územního plánu obce a doplňuje jej o další plochu pro bydlení,
technickou vybavenost a sídelní zeleň. Při územní a stavební přípravě a následném využívání
ploch vymezených Změnou č. 1 ÚPO budou respektována příslušná ustanovení právních
předpisů, dle kterých jsou hájeny obecné veřejné zájmy dotčené navrženým využitím.
Lokalita 1/1 se vymezuje pro umístění ČOV v prostoru severozápadně od plochy pro tuto funkci
určené platným ÚPO z důvodu vhodnějšího řešení s ohledem na všechny ostatní obecné právem
hájené zájmy v území. Toto přesunutí umístění ČOV si vyžádá: - prodloužení navrhované
tlakové kanalizace do prostoru ČOV a kanalizaci vedenou zpětně podchodem pod železnicí s
vyústěním do řeky Orlice, - napojení ČOV elektrickou přípojkou z původní přípojky cca v 1
původní délky
V požadované územní studii pro lokalitu 2/1 je nutné vyřešit přeložky technické infrastruktury,
tj. vodovodu, kanalizace, plynu, zásobování elektrickou energií, telekomunikace, dopravní
napojení, vliv hluku z dopravy na plánovanou zástavbu a podmínky ochranného pásma ČD.
Rovněž je nutno respektovat stanovené záplavové území a požadavky vyplývající z vodního
zákona (ochrana přístupu k břehovým porostům - (min. 8).
Lokalita 3/1 se vymezuje jako zastavitelná plocha sídelní zeleně pro zeleň na veřejném
prostranství s předpokladem umístění doprovodných staveb drobné architektury naplňujících
veřejný zájem navrhovaného využití lokality.
Řešení návrhu Změny č. 1 je v souladu s projednaným, dohodnutým a schváleným Zadáním
bezvariantní.
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8. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vlivu na ŽP.
Pro řešení Změny č. 1 není uplatňován požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu na životní
prostředí. Stanovisko KÚ Pk, odbor ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody ze dne
24.09.2008, čj: 40805-3/2008/OŽPZ/PI – upravená návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Lichkov není
nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.
Stanovisko KÚ Pk, odbor ŽP a zemědělství ze dne 26.09.2008, zn: 41209/2008/OŽPZ/Le –
změna územního plánu nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky
významné lokality.
Na základě projednávání nebylo požadováno zpracování rozboru udržitelného rozvoje území.
Přesto lze na základě závěrů všech dosavadních projednání konstatovat, že návrh Změny č. 1
přijatým řešením pomáhá vytvářet územní předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce
Lichkov, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích.
9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je s
ohledem na přechodná ustanovení Stavebního zákona obsaženo v části 1.B.12. Textové části
Změny č. 1.
Změna č. 1 odnímá plochy ZPF pro ČOV (lokalita č. 1/1), bytovou výstavbu (lokalita č. 2/1) a
sídelní zeleně (lokalita č. 3/1). Doplňuje se Tabulkové vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL.
Číslo

Funkce

Zábor
celkem
(ha)

Zábor
(ha)

Kultura

BPEJ

Třída
ochrany

Poznámka

1/1

ČOV

0,2000 0,2000

TTP

9.40.68

V

mimo SZÚO

2/1

bydlení

0,6114

0,1596
0,4518

TTP
TTP

9.36.31
9.58.00

II
I

mimo SZÚO

0,0814 0,0814
0,8928

TTP

9.58.00

I

uvnitř SZÚO

3/1
Celkem Změna č. 1

sídelní
zeleň

Souhlas s vyhodnocením důsledku navrhovaného řešení na OZPF vydán Krajským úřadem
Pardubického kraje, odbor životního prostření a zemědělství dne 15.06.2009 pod č.j. KrÚ
33448/2009/OŽPZ/Bo.
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Při pořizování změny č. 1 ÚPO Lichkov nebyly podány žádné námitky, námitky vlastníků
pozemků a staveb dotčených návrhem územního plánu.
11. Vyhodnocení připomínek
Při pořizování změny č. 1 ÚPO Lichkov nebyly podány žádné připomínky.
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Grafická část
Grafickou část Změny č. 1 ÚPO Lichkov tvoří výkresy:
a) Koordinační výkres 1:5 000
b) Zákres vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF a PUPFL
1:5 000
výkresy provedeny formou výřezu v rozsahu území dotčeného Změnou č. 1 ÚPO

Poučení:
Proti změně č. 1 územního plánu obce Lichkov vydané formou opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Schvalovací doložka:
Změna č. 1 územního plánu obce Lichkov byla projednána a vydána zastupitelstvem obce
Lichkov dne …………………. usnesením číslo ………………..

Ing. Miloš Praus
místostarosta obce

Zdeněk Brůna
starosta obce
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PŘÍLOHA Č. 1 Změna č. 1 ÚPO Lichkov
Stanoviska a vyjádření k Návrhu změny č. 1 ÚPO Lichkov
Oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 1 ÚPO bylo rozesláno dotčeným orgánům, obci Lichkov a sousedícím obcím, KrÚ Pk – orgán územního plánování
a ostatním subjektům 29.12.2008. Společné jednání s dotčenými orgány se konalo 20.01.2009.
Zahájení řízení o změně č. 1 ÚP bylo zahájeno dne 08.06.2009. Veřejné jednání proběhlo dne 22.07.2009 na Obecním úřadě v Lichkově.

Stanoviska a vyjádření obdržena pro společné jednání:
název_organizace

den
doručení
na úřad

čj. a zn: ze dne

Český telekomunikační úřad,
odbor pro východočeskou
oblast, H. Králové

zn: 42/2009-636 ze dne
06.01.2009 05.01.2009

Úřad pro civilní letectví ČR,
Praha

06.01.2009 02.01.2009

ČR - Státní energetická
inspekce, územní inspektorát
pro Pardubický kraj, Pardubice

08.01.2009 06.01.2009

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje, územní
odbor Ústí nad Orlicí

09.01.2009 2008 ze dne 31.12.2008

Ministerstvo životního
prostředí - péče o krajinu,
Praha

čj. 7878/610/08,
94357/ENV/08 ze dne
13.01.2009 09.01.2009

VČP Net, s.r.o., H. Králové

19.01.2009 14.01.2009

Obvodní báňský úřad, Trutnov

20.01.2009 15.01.2009

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Pardubice

20.01.2009 ze dne 19.01.2009

čj: 18422/08-720 ze dne

zn: 22/09/53.100/Hvi ze dne

čj. HSPA-1-712/ŘÚO-Ú-

zn: 24/09/257 ze dne
zn: 4776/08/09/La/Lá ze dne
čj. 5032/38020/41/Vs/2009

stanovisko

připomínky, podmínky, souhlasy

vypořádání připomínek v
dokumentaci

bez
námitek
souhlas
není v
rozporu
souhlas
respektovat nadregionální biokoridor a jeho
bez
připomínek ochranné pásmo K 80, zohlednit ochranné
podmínky NRBK
bez
připomínek
na uvedeném k.ú. není stanovený dobývací
prostor
bez
připomínek

akceptováno
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Lesy ČR,s.p., správa toků,
oblast p. Labe, H. Králové,
pracoviště Svitavy

ČR – Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební
správa Pardubice, Pardubice

nespravuje v předmětné lokalitě žádný vodní
tok

čj. 29/2009/953/93/731 ze

22.01.2009 dne 21.01.2009

čj.. 7880-ÚP/2008-1420 ze

26.01.2009 dne 21.01.2009

jev č .82 - komunikační vedení, jev č. 81 op
suchý vrch - požadavek zapracovat do
návrhu ÚP Lichkov. Nebudou dotčeny
nemovitosti ve vlastnictví ČR MO, v území se
požadavky nenachází vojenské inž. Sítě.

bez
připomínek
požadavek nezahrnovat nové energ. zařízení
do VPS

zn: 12_450501/Rj ze dne
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

28.01.2009 27.01.2009

Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu státní
správy, Hradec Králové

čj. 895/550/08-Mor ze dne
30.01.2009 27.01.2009

Povodí Labe, státní podnik, H.
Králové

zn: PVZ/08/42035/Fr/0 ze
02.02.2009 dne 28.01.2009

Ministerstvo vnitra ČR, odbor
správy majetku, Praha

03.02.2009 dne 29.01.2009

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Praha

zn: 28048-ŘSD-08-311 ze
12.02.2009 dne 09.02.2009

čj. MV-294-7/OSM-2009 ze

souhlas

18.02.2009 12.02.2009

Krajský úřad Pardubického
kraje, odbor ŽPaZ, Pardubice

18.02.2009 dne 13.02.2009
vodoprávní

platnost předchozího stanoviska k zadání ze
dne 21.08.2008

bylo akceptováno již
v zpracování návrhu
dokumentace

Op tratě č. 021 je dotčeno návrhem ploch
1/1 A 2/1. V lokalitě 2/1 pro bydlení
doporučujeme situovat obytnou zástavbu
mimo OP drah v odsazení zaručujícím
nepřekročení hlukových limitů ze stávající i
výhledové žel. dopravy.

Řešení umístění zástavby v
lokalitě 2/1 pro bydlení je
podmíněno zpracováním
územní studie k územnímu
řízení, a tím bude řešen i vliv
žel dopravy a zásah lokality do
OP.

bez
připomínek

čj. 1626/2009-031 ze dne
čj. 424-2/2009/OŽPZ/PI ze

na uvedeném k.ú. nejsou evidována výhradní
ložiska ner. surovin a nebylo stanoveno
chrán. ložiskové území

bez
připomínek

souhlas
České dráhy, a.s., Generální
ředitelství, odbor správy
nemovitostí, Praha

ve stávající platném ÚP Lichkov
jsou evidovány jako VPS potřebné
doplnění nadzemního vedení, tím i
nadzemní vedení pro zásobování
ele. energii návrhové ČOV

souhlas
není komp. stanovisko vydává k ÚPD MÚ Králíky
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ochrana přírody

ochrana ZPF
ochrana lesů
myslivost
ovzduší, odpad, rybářství
Krajský úřad Pardubického
kraje-odbor strategického
rozvoje a evropských fondů,
Pardubice

zn: SpKrÚ 34625/2008
OSRK OUP ze dne
19.02.2009 16.02.2009

Centrum dopravního výzkumu,
Praha

23.02.2009 18.02.2009

Krajská hygienická stanice PK,
Ústí nad Orlicí

26.02.2009 dne 19.02.2009

zn: UP/3900/08 ze dne
Zn: 7/09/HOK-UP/211 ze

České radiokomunikace a.s., Praha

stanovisko
neobdrženo

Krajská veterinární správa,
Pardubice

stanovisko
neobdrženo

Lesy ČR, s.p. LS Lanškroun

stanovisko
neobdrženo

Město Králíky

stanovisko
neobdrženo

Městský úřad - odbor VTS, Králíky

stanovisko
neobdrženo

Městský úřad - odbor ŽP, Králíky

stanovisko
neobdrženo

Městský úřad - odbor ŠKTV,
Králíky

stanovisko
neobdrženo

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad, Ústí nad Orlicí

stanovisko
neobdrženo

Obec Mladkov

stanovisko
neobdrženo

Obec Lichkov

stanovisko
neobdrženo

bez
námitek
souhlas dle § 5 odst. 2 , zajistit maximální
bez
připomínek ochr. půdy, zdůvodnit narušování ekolog.
Stability vlastníku pozemku je kontrolováno
bez
připomínek
bez
připomínek stanovisko vydává k ÚPD MÚ Králíky
souhlas
souhlas
souhlas

respektovat OP dráhy a V: 177/1995 Sb.
stavební a technický řád drah

řešeno územní studii

souhlas
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Obec Těchonín

stanovisko
neobdrženo

Pozemkový fond ČR, Ústí nad
Orlicí

stanovisko
neobdrženo

Správa železniční dopravní cesty,
stát. org.,Praha

stanovisko
neobdrženo

Telefonica O2 CZECH REPUBLIC,
a.s. Praha

stanovisko
neobdrženo

Zemědělská vodohospodářská
správa, Ústí nad Orlicí

stanovisko
neobdrženo

Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem dle § 51 stavebního zákona
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování a evropských fondů – souhlasné stanovisko ze dne
30.03.2009 pod čj. KrÚ 10784/2009 OSRK OUP.
Stanoviska a vyjádření obdržena při řízení o návrhu:
Název organizace
ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro
Pardubický kraj, Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Pardubice
Úřad pro civilní letectví ČR, Praha
Ministerstvo vnitra odbor správy majetku, Praha
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor
Ústí nad Orlicí
Krajské ředitelství policie- Východočeský kraj, H. Králové

Obvodní báňský úřad, Trutnov
Povodí Labe, státní podnik, H. Králové
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Správa železniční dopravní cesty, stát. org.,Praha

den doručení
na úřad

čj. a zn: ze dne k řízení odměně územního plánu

15.06.2009
18.06.2009
18.06.2009
19.06.2009

čj. 1235/09/53.100/Hvi ze dne 12.06.2009
čj. 8150/38020/41/Vs/2009 ze dne 15.06.2009
čj. 2473/09-701 ze dne 11.06.2009
čj. MV-43292-2/OSM-2009 ze dne 15.06.2009

29.06.2009
30.06.2009
07.07.2009
13.07.2009
20.07.2009
22.07.2009

čj. HSPA-1-380/ŘÚO-Ú-2009 ze dne 24.06.2009
čj. KRPH-47091-1/ČJ-2009-0500MN-22 ze dne 24.06.2009
čj. 2043/09/09/1/La/Lá ze dne 01.07.2009
zn: PVZ/09/17334/Fr/0 ze dne 08.07.2009
zn: 12-450501/Rj ze dne 15.07.2009
zn: 36822/09-OKS ze dne 15.07.2009

Centrum dopravního výzkumu, Praha
České dráhy, a.s., Generální ředitelství, odbor správy
nemovitostí, Praha

stanovisko neobdrženo

České radiokomunikace a.s., Praha

stanovisko neobdrženo

Český telekomunikační úřad, odbor pro východočeskou

stanovisko neobdrženo

souhlas
souhlas
souhlas
souhlas
souhlas
souhlas
souhlas
souhlas
souhlas
souhlas

stanovisko neobdrženo
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oblast, H. Králové
Krajská hygienická stanice PK, Ústí nad Orlicí

stanovisko neobdrženo

Krajská veterinární správa, Pardubice

stanovisko neobdrženo

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽPaZ, Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje-odbor strategického
rozvoje, Pardubice

stanovisko neobdrženo

Lesy ČR, s.p. LS Lanškroun

stanovisko neobdrženo

Lesy ČR,s.p.,oblastní správa toků, H. Králové, pracoviště
Svitavy

stanovisko neobdrženo

Město Králíky

stanovisko neobdrženo

Městský úřad - odbor VTS, Králíky

stanovisko neobdrženo

Městský úřad - odbor ŠKTV, Králíky

stanovisko neobdrženo

Městský úřad - odbor ŽP, Králíky

stanovisko neobdrženo

Ministerstvo dopravy, Praha

stanovisko neobdrženo

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad, Ústí nad Orlicí

stanovisko neobdrženo

Ministerstvo životního prostředí - péče o krajinu, Praha
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy,
Hradec Králové

stanovisko neobdrženo

Obec Lichkov

stanovisko neobdrženo

stanovisko neobdrženo

stanovisko neobdrženo

Obec Mladkov

stanovisko neobdrženo

Obec Těchonín

stanovisko neobdrženo

Pozemkový fond ČR, Ústí nad Orlicí

stanovisko neobdrženo

RWE Distribuční, Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha

stanovisko neobdrženo

Telefonica O2 CZECH REPUBLIC, a.s. Praha

stanovisko neobdrženo

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Pardubice

stanovisko neobdrženo

Zemědělská vodohospodářská správa, Ústí nad Orlicí

stanovisko neobdrženo

stanovisko neobdrženo
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