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Úvod
Územní plán Písečná nabyl účinnosti 1. 6. 2018. Změna č. 1 byla pořizována zkráceným
postupem a návrh obsahoval znění s prvky regulačního plánu. Územní plán Písečná v úplném
znění po změně č. 1 nabyl účinnosti 24. 5. 2021.
Územní plán řešil celé správní území obce, které je tvořeno jedním katastrálním území - k. ú.
Písečná u Žamberku o výměře 886 ha a s počtem obyvatel 571 (zdroj Český statistický
úřad: Počet obyvatel v obcích k 1.1.2022).
Zhotovitelem územně plánovací dokumentace je Ing. arch. Dagmar Vaníčková a
pořizovatelem územně plánovací dokumentace je úřad územního plánování Žamberk (odbor
stavebního úřadu a územního plánování).
Zpráva o uplatňování územního plánu vychází z § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. V § 55 odst. 1 stavebního
zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání
územního plánu zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. V souladu s tímto
ustanovením přistoupil úřad územního plánování Žamberk, jako pořizovatel územního plánu,
ke zpracování této Zprávy o uplatňování Územního plánu Písečná za období 6/2018 až
5/2022.
a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,
na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a
vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území
Za dobu platnosti územního plánu byly změněny podmínky, na základě kterých byl územní
plán vydán, jedná se zejména o:
- Změnové zákony, kterým se změnil zákon č. 183/2006 Sb, o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon);
- Změnové vyhlášky, kterou se změnila vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti;
- Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky vydanou usnesením vlády
ČR č. 618 v závazném znění od 1. 9. 2021;
- Aktualizaci Zásad územního rozvoje Pardubického kraje č. 3, které nabyly účinnosti
12. 9. 2020;
- 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů r. 2020 pro správní obvod obce
s rozšířenou působností ORP Žamberk.
V roce 2018, kdy byl pořízen nový územní plán, byla aktualizována základní koncepce
rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, kdy byla navržena opatření, která
vytvářejí podmínky pro udržitelný rozvoj území ve všech třech pilířích – environmentálním,
ekonomickém a sociálním. Dále byla stanovena urbanistická koncepce plošného a
protorového uspořádání pro vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně. Prostorové regulativy byly v podrobnosti regulačního plánu rozděleny do 5 oblastí:
- Historické jádro obce – oblast A
- Horní konec obce – oblat B
- Střed obce – o blast C
- Lokalita U Zahrádek – oblast D
- Dolní k onec obce – oblast E
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Byly prověřeny plochy územních rezerv, které zůstávají vymezeny i nadále:
R1/W – územní rezerva – lokalita pro akumulaci povrchových vod Písečná, situovaná v jižní
části řešeného území na toku Potočnice
R2/BI - plocha územní rezervy pro rozvoj bydlení – v rodinných domech – venkovské
v prostoru jihozápadně od centra obce;
R3/ZS- plocha územní rezervy určená pro rozvoj zeleně – soukromé a vyhrazené mezi
navrhovanými plochami pro bydlení a stabilizovanými plochami pro výrobu;
R4/SV – plocha územní rezervy pro rozvoj ploch smíšených obytných – venkovských
v prostoru jihozápadně od centra obce.
V platné územně plánovací dokumentaci byly vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie:
US1 (lokalita Z9/BV)1 – v r. 2017 pořízena ÚS Na Dvoreckým
US2 (lokalita Z19a/BV a Z19b/ZS) -v 06/2021 byla pořízena ÚS lokality U Zahrádek
US3 (lokalita Z10/BV) – v 11/2021 byla pořízena ÚS lokality U Valdových

1

Ve starém ÚPO lokalita BC 8
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Z rozboru udržitelného rozvoje území a z celkového vyhodnocení vyváženosti vztahu
územních podmínek pro udržitelný rozvoj vyplývá, že obec spadá do kategorie 1, což značí
vyvážený vztah územních podmínek pro udržitelný rozvoj území.
b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů
V době zpracování Zprávy o uplatňování je platná 5. úplná aktualizace územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Žamberk z roku 2020.
Z rozboru udržitelného rozvoje území - 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů
vyplývají následující problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci:
- Zastavěné území je ohrožené záplavami Q100 Potočnice
- Zásady územního rozvoje kraje – část území je určeno pro akumulaci povrchových
vod
c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
Podle Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 4 se řešené území
nachází ve specifické oblasti SOB9 – oblasti, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení
území suchem. Úkoly vplývající pro územní plánování budou prověřeny v rámci příští změny
územního plánu. Řešené území obce není dotčeno vymezením nových koridorů a ploch
dopravní či technické infrastruktury, které by svým významem přesahovaly území jednoho
kraje.
Územně plánovací dokumentace respektuje republikové priority územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území.
Z pohledu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje ve znění Aktualizace č. 3 jsou
respektovány zejména tyto zásady a úkoly:
 Respektovat priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území,
stanovené v kapitole 1 ZUR Pk:
- vytváří podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území
kraje;
- nenavrhuje takové změny v území, které by mohly mít negativní vliv na krajinný ráz území a
vedly by k narušení kvality životního prostředí;
- zachovává a citlivě doplňuje výraz sídla; nenarušuje urbanistické struktury a
architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezuje fragmentaci
krajiny;
- doplňuje prostorové regulativy zástavby s cílem nenarušovat dochované urbanistické
struktury nevhodnou zástavbou;
 vymezit lokalitu vhodnou pro akumulaci povrchových vod – územní rezervu čl. 109a,b
ZÚR Pk:
- byla vymezena lokalita RN 05 – Písečná (na vodním toku Potočnice v povodí Labe). Jedná
se o údaj z Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, který byl převzat
do ÚP ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje - Výkresu ploch a koridorů včetně
ÚSES. Zpracování generelu nařizoval vodní zákon. Generel je zpracován v návaznosti na
předchozí dlouhodobé územní hájení výhledových vodních nádrží. Není plánem výstavby
vodních nádrží, ale podkladem, podle kterého se prostřednictvím územního plánování
zajistí využívání stanoveného území tak, a že nedojde k znemožnění nebo podstatnému
ztížení možné realizace konkrétní nádrže v budoucnu k zajištění nezbytných (chybějících)
vodních zdrojů v důsledku dopadů změny klimatu. Podle významu je lokalita v obci
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Písečná zařazena do kategorie B (lokality pro víceúčelové nádrže) – zahrnují území, která
jsou svou polohou a parametry vhodná pro akumulaci vody za účelem ostatních odběrů,
nadlepšování průtoků ve vodních tocích a k podpoře prevence před povodněmi. Generel
LAPV obsahuje vymezení ploch morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodných pro
akumulaci povrchových vod.

 zpřesnit vymezení skladebných prvků územního systému ekologické stability při
respektování čl. 110-113 ZÚR Pk
- regionální biokoridor RK 814 Litice – Žampach a regionální biocentrum RC 460
Žampach je řešeno v platné územně plánovací dokumentaci;
 respektovat zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními,
kulturními a civilizačními hodnotami, které jsou stanovené v kapitole 5 ZÚR Pk (čl.114120)
- ÚP respektuje zachované vizuální charakteristiky krajiny, chrání dochovaný obraz obce,
nepřipouští umístění staveb, které by svým výškovým nebo hmotovým řešením mohly
potlačit vizuální působení siluety obce;
- jsou upřesňovány prostorové regulativy tak, aby byly respektovány architektonické a
urbanistické znaky obce a stávající zástavby byla doplňována hmotově a tvarově
vhodnými stavbami;
 respektovat a zpřesnit zásady pro plánování změn v území, pro které jsou stanovené
z hlediska péče o krajinu v kapitole 6 ZÚR PK, předmětné území je dle cílových
charakteristik zařazeno do krajiny lesozemědělské (čl. 130-131) do krajiny 06 Podorlicko
- v ÚP nejsou vymezovány zastavitelné plochy na úkor ploch lesa;
- nové zastavitelné plochy ve volné krajině jsou navrhovány tak, aby navazovaly na
zastavěné území obce a zajišťovaly jeho kompaktnost;
- pro zastavitelné plochy a zastavěné území byly stanoveny prostorové regulativy tak, aby
byl zachován ráz původní sídelní struktury obce.
 Obec Písečná sousedí katastrálním územím s obcemi Hejnice, Dlouhoňovice, Lukavice,
Žampach, Hnátnice a městem Letohrad. ÚP není v rozporu se sousedními územně
plánovacími dokumentacemi obcí v rámci koordinace využití území.
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d) prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch
Od doby vydání platné územně plánovací dokumentace byly využity následující plochy (nebo
části ploch) vymezené pro rozvoj bydlení:
Číslo zastavitelné
plochy, resp. plochy
přestavby
Z10/BV
Z15/BI
Z16/BI
Z18/BI
Z17a/BI

Navrhované využití
Bydlení – v rodinných
domech venkovské
Bydlení – v rodinných
domech městské
Bydlení – v rodinných
domech městské
Bydlení – v rodinných
domech městské
Bydlení – v rodinných
domech městské

CELKEM

Předpokládaný
počet
realizovaných
rodinných domů
1
1
2
1
3
8

Výměra plochy
(ha)
0,13
0,19
0,30
0,11
0,40
1,13

V návrhu změny č. 1 vylo vymezeno 8 rozvojových ploch pro bydlení menšího rozsahu.
e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny
Zpráva o uplatňování ÚP neobsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu
zadání změny; není navrhováno pořízení další změny ÚP.
V rámci projednávání (oznámení na úřední desce od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022) se k návrhu
Zprávy o uplatňování ÚP vyjádřili:
.
.
.
.
f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu
na udržitelný rozvoj území
Zpráva o uplatňování ÚP nenahrazuje návrh zadání změny ÚP, tudíž se předpokládá, že
příslušný dotčený orgán nevznese požadavek na posouzení vlivů ÚP na životní prostředí.
Zpráva o uplatňování ÚP neobsahuje záměry pro posuzování vlivů na životní prostředí,
nejsou dotčeny zájmy ochrany, týkající se ptačí oblasti a nenavrhuje se nové funkční využití
ploch, které by mohlo omezit nebo ohrozit tuto ptačí oblast.
g) požadavky na zpracování variant řešení ÚP
Není požadováno zpracování variantního řešení, neboť se nenavrhuje pořízení změn na
základě zprávy o uplatňování ÚP.
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h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod
písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního
plánu
Návrh na pořízení nového ÚP se nepodává, neboť ze skutečností uvedených pod písmeny a)
až d) nevyplývá potřeba pořídit změnu ÚP.
i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů
na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu
zjištěny
Požadavky nejsou uváděny, v rámci vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly
negativní dopady na udržitelný rozvoj zjištěny.
j) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje
Obec Písečná stále trvá na nesouhlasu s vymezením LAPV a v případě aktualizace Zásad
územního rozvoje PK podá opětovnou připomínku.
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Písečná je ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního
zákona v platném znění projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními
obcemi a veřejností. V době projednávání je návrh zprávy zveřejněn na webových stránkách
úřadu územního plánování - městského úřadu Žamberk - www.zamberk.cz (úřední
deska/projednávání územních plánu a změn) a obci Písečná, aby se s návrhem mohla seznámit
veřejnost. Projednaný a upravený návrh Zprávy bude předložen Zastupitelstvu obce Písečná
ke schválení.

Zpracovatel návrhu Zprávy:

Odbor stavebního úřadu a územního plánování
Melanie Holubová
Městský úřad Žamberk
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Datum zpracování návrhu Zprávy:

27. 5. 2022
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