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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 
ÚSES – územní systém ekologické stability 
ÚPD – územně plánovací dokumentace 
ÚPK – Územní plán Kuks 
PÚR ČR – Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1. 
ZÚR KHK – Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

ÚPK byl vydán zastupitelstvem obce Kuks formou opatření obecné povahy 13.10.2010 s nabytím účinnosti 

12.11.2010. Doposud se nepořizuje žádná změna ÚPK. Pořizovatel ÚPK zpracoval a projednal návrh této 

zprávy s odkazem na ustanovení § 55 stavebního zákona.    

 

Zastavěné území 

Zastavěné území bylo vymezeno k 31.03.2010. Následně došlo k částečnému využití zastavitelných ploch a 

zastavěné území je třeba aktualizovat.  

 

Plochy změn – zastavitelné plochy 

Z1 – Jedná se o drobnou plochu, která se nachází při východním okraji centrální části obce Kuks v přímé 

návaznosti na zastavěné území. Funkční využití této plochy je SV – plochy smíšené obytné – venkovské. Se 

změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo započato. 

Z2 - Plocha se nachází na nejvýchodnějším okraji obce Kuks v návaznosti na zastavěné území. Funkční využití 

této plochy je SV – plochy smíšené obytné – venkovské. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo 

započato. 

Z3 – Je to větší plocha na jihovýchodním okraji obce v části Kašov, která spojuje tři stabilizované plochy 

s vymezeným zastavěným územím. Funkční využití této plochy je SV – plochy smíšené obytné – venkovské. 

Plocha je částečně využita. 

Z4 – Jedná se o plochu, která je vymezena liniově podél komunikace od státní silnice k západní části Kašova. 

Funkční využití této plochy je SV – plochy smíšené obytné – venkovské. Se změnami pro navrhovaný účel na 

této ploše nebylo započato. 

Z5 – Drobná plocha při silnici navazující na zastavěné území centra Kašova. Funkční využití této plochy je SV – 

plochy smíšené obytné – venkovské. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo započato. 

Z6 – Plocha při silnici do centrální části Kašova ležící na druhé straně této silnice naproti Z5. Funkční využití 

této plochy je SV – plochy smíšené obytné – venkovské. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo 

započato. 

Z7 – Větší plocha při silnici v Kašově. Funkční využití této plochy je VD – plochy výroby a skladování – drobná a 

řemeslná výroba. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo započato. 

Z8 – Je to drobná plocha v Kašově vymezená v návaznosti na stabilizovanou plochu shodné funkce. Funkční 

využití této plochy je SV – plochy smíšené obytné – venkovské. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z9 – Jedná se o drobnou plochu v okrajové severní části Kašova, která navazuje na zastavěné území i i na 

stabilizovanou plochu shodné funkce. Funkční využití této plochy je SV – plochy smíšené obytné – venkovské. 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo započato. 

 

Plochy změn – plochy přestavby 

P1 - Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území centra Kuksu Funkční využití této plochy je SV – 

plochy smíšené obytné – venkovské. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo započato. 

P2 - Plocha se nachází v západní části zastavěného území centra Kuksu v proluce mezi stabilizovanými 

plochami. Funkční využití této plochy je SV – plochy smíšené obytné – venkovské. Plocha je částečně využita. 

P3 – Jedná se o drobnou plochu v centrální části Kuksu, jejíž funkční využití je OM – plochy občanského 

vybavení – komerční zařízení. Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše nebylo započato. 



Plochy změn – plochy změn v krajině 

K1 – Jedná se o rozsáhlou plochu vymezenou západně a severozápadně od areálu Hospitalu. Funkční využití 

této plochy je ZX – plochy systému sídelní zeleně – se specifickým využitím v PR. Plocha je částečně využita. 

 

Změny podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 

Dne 15.04.2015 Vláda ČR schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. Dne 08.09.2011 byly vydány 

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které nabyly účinnosti 16.11.2011.  

 

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 ÚPK následující problémy k řešení: 

• při návrhu urbanistické koncepce zohlednit vysokou kvalitu zemědělské půdy na území obce (zejména 

chránit rozsáhlejší souvislé plochy zemědělské půdy, zařazené do 1. a 2. třídy ochrany).  Do návrhu 

uspořádání krajiny promítnout zvýšený význam území pro zemědělství (viz podíl zemědělské půdy 

z celkové výměry obce) vymezením odpovídajícího rozsahu ploch zemědělských (především s využitím 

částí území s přirozenými předpoklady pro vysokou zemědělskou produkci).  

• uspořádáním krajiny podpořit územní ochranu zvýšené kvality přírodního prostředí na území obce 

• v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření 

ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna 

Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí 

z intravilánu obcí prostřednictvím budování obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační 

zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve 

vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

• zapracovat do územního plánu vymezení územního systému ekologické stability lokální úrovně, který 

není vymezen nebo nesplňuje parametry (vymezení biocenter na křížení biokoridorů) 

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

podmínky pro příležitosti 

c. vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo obce Kuks 10.11.2016 rozhodlo o pořízení nového ÚPK, bude 

vyhodnocení souladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1 a vyhodnocení souladu se ZÚR KHK provedeno v této 

nové územně plánovací dokumentaci. V ÚPK bude respektován ÚSES dle ZÚR KHK (regionální biocentrum RC 

987 Kašovské, regionální biokoridor RK 742/2, RK 747, RK 1256/1) a zajištěna funkční návaznost regionálního 

biokoridoru RK 747, RK 1256/1s územními plány sousedních obcí. 

d. prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona. 

Vyhodnocení nevyužitých vymezených zastavitelných ploch a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 

bude provedeno v novém ÚPK.  

 

e. pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 

Na základě této zprávy nebude pořízena změna ÚPK. 

 



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. 

Jelikož nebude pořízena změna ÚPK, nebude pořízeno ani vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území. 

V  řešeném území obce Kuks se nenacházejí plochy soustavy NATURA 2000. Požadavky na vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí mohou vyplynout z projednávání nového ÚPK. 

 

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

Jelikož nebude pořízena změna ÚPK, není požadavek na zpracování variant 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. 

O pořízení nového ÚPK rozhodlo zastupitelstvo obce Kuks 10.11.2016 z vlastního podnětu. 

 

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. 

 
 

SCHVÁLILO: 

Zastupitelstvo obce Kuks 

 

dne 19.04.2017            č. usnesení USNESENÍ ZO/18/5/2017 

 

podpis: 

……………………… 

      starosta obce Kuks 
 
 
 
 
 


