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OBSAH zpracovaný v rozsahu požadavků § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“): 

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. 

b. problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů. 
c. vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem. 
d. prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 

vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona. 
e. pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 
f. požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 

rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast. 

g. požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 
variant vyžadováno. 

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. 

i. požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny. 

j. návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 
 
 
POUŽITÉ TERMÍNY A ZKRATKY: 
 
Stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 
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 Územního plánu Bílá Třemešná v uplynulém období 
ÚSES – územní systém ekologické stability 
ÚPD – územně plánovací dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
Územní plán Bílá Třemešná (dále jen „ÚPBT“) byl vydán zastupitelstvem obce Bílá 
Třemešná formou opatření obecné povahy 26.08.2010 s nabytím účinnosti 18.09.2010. 
V současné době se pořizuje Změna č.1 ÚPBT. Pořizovatel ÚPBT zpracoval a projednal 
návrh Zprávy s odkazem na ustanovení § 55 stavebního zákona.    
Zastavěné území 
Zastavěné území bylo vymezeno k 01.01.2009. V rámci Změny č.1 ÚPBT bude zastavěné 
území aktualizováno. 
Plochy změn – zastavitelné plochy 
Z1 – Plocha smíšená obytná venkovská v návaznosti na zastavěné území v severozápadní 
části obce, v k.ú. Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše bylo 
započato, plocha je využita z malé části. 
Z2 – Plocha smíšená obytná venkovská v návaznosti na zastavěné území v severozápadní 
části obce, v k.ú. Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo 
započato. 
Z3 - Plocha dopravní infrastruktury silniční – parkoviště v návaznosti na zastavěné území, 
v k.ú. Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo započato. 
Z4 - Plocha bydlení v RD nízkopodlažní venkovské v návaznosti na zastavěné území, v k.ú. 
Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo započato. 
Z5 - Plocha bydlení v RD nízkopodlažní venkovské v návaznosti na zastavěné území 
centrální části obce, v k.ú. Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 
nebylo započato. 
Z6 - Plocha výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby v návaznosti na zastavěné 
území za areálem Agro BT, v k.ú. Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel na této 
ploše nebylo započato. 
Z7 - Plocha bydlení v RD nízkopodlažní venkovské v návaznosti na zastavěné území 
centrální části obce, v k.ú. Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 
nebylo započato. 
Z8 - Plocha bydlení v RD nízkopodlažní venkovské v návaznosti na zastavěné území 
centrální části obce, v k.ú. Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 
bylo započato, plocha je využita cca z jedné poloviny. 
Z9 - Plocha bydlení v RD nízkopodlažní venkovské v návaznosti na zastavěné území 
centrální části obce, v k.ú. Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 
nebylo započato. 
Z10 - Plocha bydlení v RD nízkopodlažní venkovské v návaznosti na zastavěné území 
centrální části obce, v k.ú. Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 
nebylo započato. 
Z11 - Plocha bydlení v RD nízkopodlažní venkovské v návaznosti na zastavěné území 
centrální části obce, v k.ú. Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 
nebylo započato. 
Z13 - Plocha rekreace - staveb pro rodinnou rekreaci v návaznosti na zastavěné území, 
v k.ú. Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo započato. 



Z14 - Plocha bydlení v rodinných domech nízkopodlažní venkovské v návaznosti na 
zastavěné území, v k.ú. Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 
nebylo započato. 
Z15 - Plocha bydlení v rodinných domech nízkopodlažní venkovské v návaznosti na 
zastavěné území v části obce Aleje, v k.ú. Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel 
na této ploše bylo započato, plocha je využita cca z jedné poloviny. 
Z16 - Plocha bydlení v rodinných domech nízkopodlažní venkovské v návaznosti na 
zastavěné území v části obce Aleje, v k.ú. Bílá Třemešná. Se změnami pro navrhovaný účel 
na této ploše nebylo započato. 
Z17 - Plocha smíšená obytná venkovská v návaznosti na zastavěné území v části obce 
Nové Lesy, v k.ú. Nové Lesy. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo 
započato. 
Z18 - Plocha výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby v návaznosti na zastavěné 
území za areálem zámečnické dílny, v k.ú. Nové Lesy. Se změnami pro navrhovaný účel na 
této ploše nebylo započato. 
Z19 - Plocha výroby a skladování – zemědělské výroby v návaznosti na zastavěné území za 
areálem Agro BT, v k.ú. Nové Lesy, Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo 
započato. 
Z20 - Plocha smíšená obytná venkovská v návaznosti na zastavěné území v části obce 
Nové Lesy, v k.ú. Nové Lesy. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo 
započato. 
Z21 - Plocha smíšená obytná venkovská v návaznosti na zastavěné území v části obce 
Filířovice, v k.ú. Nové Lesy. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo 
započato. 
Z22 - Plocha smíšená obytná venkovská v návaznosti na zastavěné území v části obce 
Nové Lesy, v k.ú. Nové Lesy. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo 
započato. 
Z23 - Plocha rekreace - stavba pro rodinnou rekreaci, v k.ú. Nové Lesy. Se změnami pro 
navrhovaný účel na této ploše nebylo započato. 
Z24 - Plocha - pruh „předzahrádek“ podél místní komunikace v kontaktu s biokoridorem, 
v k.ú. Nové Lesy. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo započato. 
X1 - Plocha Rozšíření ZOO Safari – zoologické zahrady a biologické expozice s městským, 
nadměstským a regionálním významem, v k.ú. Nové Lesy. Se změnami pro navrhovaný účel 
na této ploše nebylo započato. 
Plochy změn – plochy přestavby 
V ÚPBT nebyly plochy přestavby vymezeny. 
Plochy změn – plochy změn v krajině 
V ÚPBT nebyly plochy změn v krajině vymezeny. 
Změny podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 
Dne 15.04.2015 Vláda ČR schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (dále jen 
„PÚR ČR“). Dne 08.09.2011 byly vydány Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
(dále jen „ZÚR KHK“), které nabyly účinnosti 16.11.2011. Vyhodnocení souladu ÚPBT 
s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem je 
předmětem kapitoly c. této zprávy.  



ÚPBT respektuje ochranná pásma inženýrských sítí včetně plynárenských zařízení a jejich 
ochranných a bezpečnostních pásem. ÚPBT respektuje parametry příslušných kategorií 
komunikací a ochranná pásma dopravního systému. 
Ve Změně č.1 ÚPBT bude mimo jiné prověřena změna funkčního využití na ploše 
pozemkových parcel číslo 407/1, 407/6 – 407/16, 413 v katastrálním území Nové Lesy na 
funkci PLOCHY SPECIFICKÉ.   

b. problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů. 
Z aktualizovaných Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Dvůr 

Králové nad Labem (dále jen „ÚAP“) vyplývají pro řešení ÚPBT následující problémy k 

řešení: 

- v rámci územního plánování zmírňovat slabé stránky a hrozby, posilovat silné stránky a 

vytvářet podmínky pro příležitosti 

- zrevidovat vymezení územního systému ekologické stability, který není vymezen nebo 

nesplňuje parametry (vymezení lokálních biocenter na křížení biokoridorů, zrevidovat 

vymezení biocenter a biokoridorů regionální úrovně) 

Uvedené problémy budou řešeny v rámci Změny č.1 ÚPBT. 

c. vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem. 
PÚR ČR neukládá žádné konkrétní úkoly pro řešení ÚPCHH. V PÚR ČR vymezená 
rozvojová osa - OS4 Rozvojová osa Praha - Hradec Králové / Pardubice - Trutnov - 
hranice ČR/Polsko (-Wroclav) – byla zpřesněna v ZÚR KHK a území řešené ÚPBT leží na 
této rozvojové ose, když ZÚR KHK pro územní plánování ukládají tyto úkoly: 

- vymezováním ploch a koridorů pro dopravní infrastrukturu vytvářet územní podmínky pro 

optimální dopravní dostupnost města Hradec Králové jako polyfunkčního střediska, 

ÚPBT respektuje navrhovanou trasu rychlostní silnice R11. Tato trasa územím obce Bílá 
Třemešná přímo neprochází, napojení na ni je možné po stávající a navrhované 
komunikační síti na území města Dvůr Králové nad Labem a obcí Choustníkovo Hradiště a 
Kocbeře.  
- vymezovat zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje 

lidských zdrojů, především ve vazbě na zastavěné území obcí; pro tyto účely přednostně 

nově využívat území ploch přestavby, 

Pro podporu ekonomického rozvoje a rozvoje lidských zdrojů vymezuje ÚPBT výrobní 
plochy.  
- na území zasahujícím do Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma 

vytvářet územní podmínky pouze pro rozvoj k přírodě šetrných forem cestovního ruchu, 

Území řešené ÚPBT nezasahuje do Krkonošského národního parku ani jeho ochranného 
pásma. 
 - respektovat specifické území obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a 

souborem plastik v Betlémě prohlášené za památkovou rezervaci. 

ÚPBT respektuje toto specifické území, vzhledem k jeho poloze ÚPBT toto území nijak 
neovlivňuje. 
 
 



ZÚR KHK na území obce Bílá Třemešná vymezují následující prvky ÚSES: 

Pro ochranu typů biochor vyskytujících se v daném území tato biocentra regionálního 
významu: 1645 Pod hrází, H063 Verdecké Labe a pro ochranu existujících regionálních 
migračních tras bioty tyto biokoridory regionálního významu: RK 740, RK 746, RK H030. 
 
Předmětem Změny č.1 ÚPBT bude mimo jiné vyhodnocení, jak byly respektovány priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje z PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, 
a revize vymezení ÚSES. 

d. prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona. 
Na základě této Zprávy nebude pořízena změna ÚPBT, proto se v této Zprávě neuvádí 
vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.  

e. pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 
Na základě této Zprávy nebude pořízena změna ÚPBT (Změna č.1 ÚPBT se již pořizuje na 
základě usnesení zastupitelstva obce Bílá Třemešná).. 

f. požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 
V  řešeném území obce Bílá Třemešná se nachází Evropsky významná lokalita Natura 2000 

– přírodní památka – zimoviště netopýra černého – CZ0523669 – Bílá Třemešná. Pokud 

z výsledků projednání zadání Změny č.1 ÚPBT vyplynou požadavky na posouzení vlivů této 

změny na životní prostředí, bude zpracováno také vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚPBT na 

udržitelný rozvoj území, a to v souladu s přílohou č. 5 Vyhlášky.  

g. požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno. 
Požadavek na zpracování variant není stanoven. 

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. 
Nepředpokládá se podstatná změna koncepce, která by vyvolala potřebu pořízení nového 
územního plánu. 

i. požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 
zjištěny. 
Nebyly zjištěny žádné požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních 
dopadů na udržitelný rozvoj území. 

j. návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 
Neuplatňují se žádné návrhy na aktualizaci ZÚR KHK.  


