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I. ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBIHOŠŤ 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

ÚP vymezuje zastavěné území 8. 9. 2020 (Hlavní výkres, Výkres základního členění území). 

 

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT 

2.1  HLAVNÍ KONCEPČNÍ CÍLE A PRINCIPY ROZVOJE OBCE  

Koncepce rozvoje obce Třebihošť stanovená v ÚP směřuje k vyváženému hospodářskému a 
sociálnímu rozvoji obce při důsledném respektování územních podmínek                               v 
řešeném území. Vzhledem k vysoké krajinářské hodnotě řešeného území jde zejména o nalezení 
souladu mezi umožněním přiměřeného rozvoje obce, jejímž těžištěm je místní část Třebihošť, a 
zachováním jedinečných přírodně - krajinářských i kulturních hodnot.  

2.1.1 Základní principy územního rozvoje obce (vč. kvalitativního):  

 vytvářet předpoklady pro adekvátní usměrnění rozvoje celého administrativního území obce - 
vzhledem k její populační základně, hierarchii v systému osídlení, historickým souvislostem                       
i aktuálním trendům; 

 chránit a rozvíjet stávající urbanistické, historické a kulturně - civilizační hodnoty (včetně kulturních 
památek,  památek místního významu, stavebních a krajinných dominant atd.) jako důležitý prvek 
kontinuity osídlení; 

 respektovat prostorově - urbanistickou svébytnost dílčích sídelních částí obce coby historicky 
utvářených jednotek, při současném posílení jejich funkční propojenosti; 

 chránit jedinečné přírodní hodnoty krajiny; posilovat ekologickou stabilitu území a vytvářet 
předpoklady pro uchování původního krajinného rázu (včetně urbanizovaného území);  

 posilovat ekonomicko - sociální pozici obce, iniciovat kvalitativní zlepšování života místních 
obyvatel - vymezením rozvojových ploch umožňujících přiměřený rozvoj obytné výstavby a dalších 
souvisejících funkcí, zkvalitňováním veřejné infrastruktury, zlepšováním životního prostředí                
a uchováním hodnotného krajinného zázemí obce, přičemž těžištěm rozvoje bude místní část 
Třebihošť; 

 eliminovat nežádoucí funkce a činnosti v území - zejména tam, kde by ohrožovaly či 
znehodnocovaly obytnou (rekreační funkci), popř. chráněné hodnoty v území; 

 v zastavěném území a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj ploch 
veřejné zeleně a přírodně - rekreačního potenciálu obce jako nedílné součásti kvalitního obytného 
prostředí; 

 prostorově a funkčně umožnit lepší protipovodňovou i protierozní ochranu území;  

 vytvářet předpoklady pro posilování identifikace obyvatel s obcí a upevnění společenských vazeb, 
(i s využitím místního kulturně - historického potenciálu);  

 

2.2  OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

Celé území obce Třebihošť je nutno rozvíjet s ohledem na ochranu a rozvoj jeho hodnot, tj. při 
respektování urbanistických, architektonických, kulturně - historických a přírodně - krajinářských kvalit 
řešeného území. Umisťování zástavby je nutno podřídit prostředí, do kterého budou vsazovány, tj. 
musí mít přiměřené architektonické, prostorové a objemové parametry, účinky jejich provozu pak 
nesmí narušovat hodnoty okolního prostředí. Kromě hodnot chráněných právními předpisy a 
rozhodnutím příslušných orgánů (území s archeologickými nálezy, nemovité kulturní památky – 
pomník obětem I. světové války, kostel sv. Jana Nepomuckého z 18. století, pomník obětem I. a II. 
světové války a hrob rudoarmějce, VKP vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny, pozemky 
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určené k plnění funkcí lesa, zemědělská půda I. a II. třídy ochrany apod.) ÚP stanovuje nutnost 
ochrany i následujících hodnot: 

 

2.2.1 Hodnoty urbanistické, architektonické a kulturně-historické 

 dochovaná sídlení struktura obce vyznačující se existencí několika kompaktních sídel, z nichž 
za jádrové lze označit vlastní Třebihošť, a rozptýlenou zástavbou v lokalitě Zadní Zvičina; 

 dochovaná urbanistická struktura obce jako celku i jednotlivých sídelních částí (včetně 
odloučených lokalit), s nutností respektovat zejména historicky založené urbanizační osy                     
a historicky založená jádra osídlení (vč. případných souvisejících veřejných prostranství), 
přičemž za urbanisticky hodnotný celek je nutno označit místní část Zvičina. Za hodnotné jsou 
považovány a v Hlavním výkresu vyznačeny některé zachovalé objekty dokladující zdejší 
charakter lidové architektury. Jedná se o roubené či poloroubené chalupy, ale i zachovalé 
zděné venkovské domy z přelomu tisíciletí (pozn. objekty na Zvičině jsou zahnuty 
v urbanisticky hodnotném celku); 

 charakteristický typ zástavby, který představuje chalupy a hospodářské usedlosti o jednom 
nadzemním podlaží se sedlovou střechou o sklonu blízkém 45

0
. U chalup šlo o půdorysy ve 

tvaru obdélníku, hospodářské budovy volně navazovaly, přičemž spolu s obytnými budovami 
tvořily celky uskupené do tvaru L či U (hospodářské budovy byly provázané s obytnou budovou 
či volně navazující). Vůči veřejnému prostoru byly objekty orientovány převážně kolmo, není 
však výjimkou ani orientace podélná. Intenzita zástavby je pak charakterizována plošně 
významným zastoupením ploch soukromé zeleně (většinou zahrad), které byly orientovány 
směrem do volné krajiny; 

 památky místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu kulturních památek 
České republiky, ale tvoří nedílnou součást zdejšího hmotného kulturně - historického dědictví             
a některé z nich plní i funkci pozitivních lokálních stavebních dominant. Jedná se např.                         
o následující objekty: 

k.ú. Zvičina: 

- Borufkova kaple na Zadní Zvičině;  
- pískovcový kříž ve vsi na Zvičině; 
- Patzeltův kříž na Zadní Zvičině; 

k.ú. Třebihošť 

- kostel Nanebevzetí Panny Marie v severozápadní části Třebihoště z 19. století; 
- pískovcový kříž na zahradě v centru Třebihoště; 
- litinový kříž na kamenném podstavci v horní části obce u cesty do Dol; 
- pískovcový kříž se zahrádkou u perenské cesty; 
- pískovcový kříž u hranic katastru obcí Třebihošť a Úhlejov, poblíž Hořeního mlýna; 
- novodobý dřevěný kříž na pískovcovém podstavci na Pernejch u studánky; 
- sousoší sv. Trojice Na okraji lesa Čeperka, u cesty ze Třebihoště přes hráz bývalého 

rybníka na Zdobín; 
- socha sv. Jana Nepomuckého v zahradě RD č.p. 4; 
- pomník obětem I. světové války v Třebihošti; 
- smírčí kříž u Perenské cesty; 
- smírčí kříž WILIM MIKSS v rohu lesa u Šormovy louky na Pernejch; 

 
k.ú. Horní Dehtov 

- pískovcový kříž na návsi v obci Horní Dehtov; 
- pomník obětem I. sv. války u hřbitova v Horním Dehtově; 
- pískovcový smírčí kříž v Horním Dehtově v katastru obce Horní Dehtov asi 35 metrů 

vpravo od silnice do Bílé Třemešné, v zahradě domu č.p. 8; 
- pískovcový smírčí kříž ve Špůrově lese na hranici katastru mezi obcemi Třebihošť a 

Horní Dehtov; 
- pískovcový smírčí kříž v Řečici asi 300 metrů jihovýchodně od první zatáčky v lese u 

silnice od Horního Dehtova do Dvora Králové; 
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2.2.2 Hodnoty přírodní a krajinné 

 systém ekologické stability (LBC, LBK, RBC, RBK) a interakční prvky;  

 Masarykova studánka cca 500 m pod vrcholem Zvičiny u červené turistické trasy z Bílé 
Třemešné na Zvičinu; 

 plochy vymezené v ÚP jako Plochy přírodní - NP a Plochy smíšené nezastavěného území - 
NS; 

 zdroje pitné vody, prameny, studánky;  

 celkový krajinný ráz střední části Bělohradské pahorkatiny (Libotovského hřbetu) včetně 
ochrany měřítka tradičního horizontu s cennými výhledy ze Zvičiny, z partií Zadní Zvičiny a 
panoramatické Perenské cesty;  

 významné prvky sídelní zeleně (parková zeleň na veřejných prostranstvích, uliční stromořadí, aleje 
podél silnic a vodních toků, významná solitérní zeleň, zeleň přírodního charakteru uvnitř sídel); 

 urbanistická a krajinářská funkce vodních toků (kromě hydrologické a eko-biologické funkce); 

2.2.3 Hodnoty přírodně - civilizační a civilizační 

 prostupnost krajiny - síť polních a lesních cest v krajině, propojení zástavby s přírodním 
zázemím; 

 značené cyklotrasy, turistické trasy a Lesní naučná stezka Horní Brusnice a Naučná  stezka 
Po stopách K. V. Raise; 

 občanská vybavenost veřejného charakteru; 

 vybavenost dopravní a technickou infrastrukturou (silnice, místní komunikace a cesty 
v krajině, telekomunikační, plynovodní a elektrická síť v celém ř. ú., veřejný vodovod a 
kanalizace);  

 obslužnost hromadnou autobusovou dopravou vč. autobusových zastávek;  

 prvky meliorační soustavy (investice do půdy, odvodňovací zařízení); 

 

 

3.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ 
KOMPOZICE,  VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Pojmy definované pro potřeby ÚP: 

výšková hladina zástavby je dána pomyslnou spojnicí hřebenů střech a atik skupiny staveb obdobného charakteru 
v lokalitě (např. stavby pro bydlení); pokud se mluví o dodržení výškové hladiny, je nepřijatelná významná odchylka od 
této pomyslné spojnice, a to jak v kladném, tak záporném smyslu, pokud se nejedná o záměrný výškový akcent 
v lokalitě např. u významných objektů občanského vybavení vysoké urbanisticko-architektonické úrovně; 

podlaží - část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce stropu, pro 
potřeby tohoto ÚP se max. konstrukční výška podlaží staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci stanovuje na 3,5 m;. 

ve vztahu k obslužným funkcím (občanskému vybavení včetně služeb) představuje zařízení místního významu 
zařízení sloužící zejména pro obyvatele dané lokality; 

pohodou bydleni se rozumí souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydleni bylo zdravé a vhodné pro 
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydleni. Pohoda bydleni je daná 
zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným 
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachu a prachu, osluněním apod.; 

občanské vybavení - zahrnuje zařízení veřejné infrastruktury a zařízení vybavenosti komerční, tzn. souhrnně zařízení pro 
správu a administrativu, zařízení školská a výchovná, zařízení pro kulturu, zařízení pro tělovýchovu a sport, zařízení 
zdravotnictví a sociální péče, zařízení maloobchodu, služeb nevýrobních a výrobních, zařízení veřejného ubytování                              
a stravování; 

komerční občanské vybavení - slouží např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování a další služby; 

velkoplošné maloobchodní zařízení - zařízení obchodu, jehož prodejní plocha přesahuje 400 m2 (limit stanovený ÚP); 
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lehká výroba (průmysl) - výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného materiálu pro výrobu 
zboží s relativně vysokou přidanou hodnotou na jednotku zboží. Obecně má tato výroba menší environmentální dopady 
než výroba těžká, zpravidla má naopak vyšší nároky na dopravní obsluhu (možný negativní vliv související dopravy na 
okolí) než výroba nerušící nebo výroba drobná a řemeslná. Lehkou výrobou se míní například: výroba oděvů, obuvi, 
nábytku, spotřební elektroniky, domácích spotřebičů apod.; 

drobná a řemeslná výroba - malosériová výroba či výrobní služby, které svým charakterem a kapacitou nemění 
charakter území, vyjádřený hlavním využitím plochy. Provoz s malým rozsahem výměry výrobní plochy, nízkým počtem 
zaměstnanců a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území. Za drobnou a řemeslnou výrobu nelze považovat 
např. klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy, které vyžadují vstup těžké nákladní dopravy do území;  

nerušící služby - služby, které svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušují pohodu bydleni 
v budovách ve svém okolí. Nerušícími službami se míní například: služby cestovního ruchu, návrhářské a projekční 
služby, půjčovny, kadeřnictví, čistírny apod. Za nerušící služby nelze považovat například služby pro motoristy 
(autoservisy, pneuservisy, autoklempírny, lakovny) a provozy, vyžadující vstup těžké nákladní dopravy do území;  

nerušící výroba - výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušuje pohodu bydleni                   
v budovách ve svém okolí. Nerušící výrobou se míní například: drobná a řemeslná výroba, tiskárny, pekárny, výrobny 
potravin a nápojů, které odpovídají výše uvedené charakteristice; 

zemědělská malovýroba - jedná se o zemědělský provoz s malým rozsahem zemědělské výroby, který neklade 
zvýšené nároky na dopravní zátěž území (bez negativních dopadů na své okolí), který může být součástí jiných typů 
zástavby ve venkovském prostředí (typickým druhem jsou rodinné statky se značně rozdílnou specializací); 

skladovací areál - monofunkční areál velkého rozsahu určený pro skladování s vysokými nároky na dopravu vyžadující 
dopravní napojení na vyšší dopravní systém; 

rekreační chata - stavba pro rodinnou rekreaci s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou 
nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní 
podlaží a podkroví; 

zahrádkářská chata - stavba pro rodinnou rekreaci s obestavěným prostorem nejvýše 110 m3 a zastavěnou plochou 
nejvýše 25 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní 
podlaží a podkroví; 

rekreační domek - stavba pro rodinnou rekreaci se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a 
podsklepených teras; může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno 
podzemní podlaží; 

agroturistické zařízení - zařízení uspokojující potřeby této novodobé formy trávení volného času s přímou vazbou na 
zemědělskou výrobu včetně doprovodných služeb (ubytování a stravování a další doplňkové služby); 

maximální koeficient zastavění - podíl celkové zastavěné plochy z celkové rozlohy pozemku pro umístění RD či 
jiné stavby (stavebního pozemku). Do zastavěné plochy se započítávají veškeré zpevněné plochy tj. plochy všech 
objektů a staveb (rodinný dům, garáže, dílny, sklady, zahradní domky apod.), komunikací a parkovacích ploch; 

pozemek pro umístění RD je stavební pozemek (dle § 2 zákona č. 183/2006 Sb.), může zahrnovat též 
pozemek (např. zahrady) vymezené v KN, který s pozemkem pro RD tvoří logický uzavřený celek (např. pod 
společným oplocením), obdobně platí i pro umístění staveb rodinné rekreace; 

vedlejší stavba (objekt) - jedná se o stavby, které plní doplňkovou stavbu pro stavbu hlavní; 

podkroví - ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím nalézající se převážně v prostoru pod 
šikmou střechou a určený k účelovému využití; 

stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu - jedná se o stavby a zařízení 

nepobytového charakteru, která přispívají k rekreačnímu, zejména turistickému využívání krajiny  (nemyslí se tím stavby pro 
ubytování, rodinnou rekreaci apod.). 

kapacitní  parkoviště pro potřeby tohoto ÚP se jedná o parkoviště o kapacitě  více než 25 stání; 

hromadné garáže - jedná se objekt převážně s jediným vjezdem (výjezdem), ve kterém jsou umístěny jednotlivé 
garáže, garážová stání přístupná pouze zevnitř tohoto objektu); 

řadové garáže - jedná se objekt se sdruženými garážemi, které jsou jednotlivě přístupné z veřejného prostranství či jiné 
zpevněné plochy. 

 

3.1  URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE 

3.1.1  Zásady urbanistické koncepce a kompozice 

 Urbanistická koncepce obce Třebihošť, stanovená v tomto územním plánu, vychází 
z charakteristik území, zohledňuje přírodní podmínky vč. souvisejících hodnot a limitů a kromě výše 
uvedených odráží i následující zásady: 
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 respektovat historicky založenou urbanistickou strukturu řešeného území, včetně svébytnosti 
lokalit odloučených od kompaktněji utvořeného urbanizovaného prostoru (tj. od jádra obce                 
a ostatních kompaktních místních částí); 

 nevytvářet nové sídelní lokality v historicky neurbanizovaných prostorech; 

 rozvoj obytné funkce ve vlastní  Třebihošti a Horním Dehtově směřovat především do územních 
rezerv zastavěného území, v Dolním Dehtově především do vhodných zastavitelných ploch v 
přímé vazbě na zastavěné území a ve Zvičině do plochy vymezené předchozí ÚPD, zastavěné 
území zde již nezahušťovat, rozptýlenou zástavbu v krajině stabilizovat (Zadní Zvičina a samoty); 

 jádrové prostory hlavních sídelních útvarů již podstatněji nezahušťovat nově včleňovanou 
zástavbou a nenarušit je necitlivými funkčními změnami (přestavbami) stávajících ploch (objektů);  

 vhodnou formou usměrnit základní architektonické aspekty rozvoje obce: novostavby a přestavby 
realizované v zastavěném území a navržených zastavitelných plochách budou svým měřítkem             
a prostorově-hmotovým řešením respektovat okolní zástavbu, důležité pohledové osy v území              
a další podmínky plynoucí z polohy lokality (viz podrobnější regulativy rozvojových ploch v kap. 3 
a podmínky prostorového uspořádání v kap. 6 ÚP); 

 pomocí stanovené regulace chránit uspořádání zástavby a charakteristický typ zástavby;  

 zejména v kompaktních sídlech umožnit rozvoj podnikatelských aktivit - výroby a služeb v souladu se 
založenou urbanistickou strukturou; 

 posílit význam a prostorové uplatnění památkově chráněných a dalších kulturně-historicky 
hodnotných objektů (vč. drobných prvků sakrální nebo pietní povahy - křížky, kapličky, pomníky 
apod.);   

 zachovat uplatnění krajinných a pozitivních stavebních dominant (tradičního panoramatu obce                      
i jednotlivých sídelních lokalit) v průhledech a dálkových pohledech - dominanta kostela sv. Jana 
Nepomuckého, vrch Zvičina a Libotovský hřbet (pohledy na ně i od nich směrem na Krkonoše, 
Jičínsko i Hořicko); 

 zabezpečit stabilizaci ploch občanského vybavení v obci, zejména veřejného charakteru, vytvořit 
podmínky pro jeho rozvoj;  

 prostorově a funkčně chránit přirozené centrální prostory obce formou veřejných prostranství (vč. 
veřejné zeleně); 

 posílit segment veřejné zeleně uvnitř zastavěného území, respektovat stávající zeleň v sídle               
i v přechodové zóně do volné krajiny, včetně krajinářsky významných stromů (skupin stromů)                
a doprovodné zeleně vodotečí;  

 respektovat cestní síť v krajině, podporovat prostupnost krajiny a přirozené propojení zastavěného 
území s přírodním zázemím, např. formou realizace (obnovy/zkvalitnění) některých cest, prvků 
ÚSES či doprovodných interakčních prvků; 

 chránit přilehlé partie k hlavním vodním tokům v ř.ú. před nevhodnou zástavbou a narušením 
odtokových poměrů, představující přírodně a vodohospodářsky cenné území a důležité prvky 
lokálního ÚSES; 

 umožnit rozvoj turisticko-rekreačních aktivit v krajině za současné ochrany jejích hodnot; 

 neumožnit krajinářsky rizikový plošný rozvoj individuální rekreace (typu rekreačních chat a jejich 
seskupení); 

 umožnit případné doplnění a zkvalitnění některých segmentů technické infrastruktury; 

 

3.1.2  Plochy s rozdílným způsobem využití 

Součástí urbanistické koncepce je vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž 
hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití ÚP stanovuje v kap. 6 tohoto opatření. 
Upřesňující podmínky pro využití jednotlivých zastavitelných ploch pak ÚP doplňuje v kap. 3.3 tohoto 
opatření. 

ÚP stabilizované území člení na funkčně sjednocené plochy, jejichž  druh je deklarován na 
základě převládajícího a pro konkrétní území nejvhodnějšího využití. Regulativy (hlavní, přípustné, 
podmíněně přípustné a nepřípustné využití) umožní adekvátní spektrum využití území. Stávající 
funkce definované jako nepřípustné budou postupně vytěsňovány. Dosavadní způsob využití, který 
neodpovídá vymezeným podmínkám, je možný, pokud nevytváří závažnou překážku rozvoje v rámci 
funkce hlavní. 
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3.1.2.1 Plochy bydlení -  rodinných domech - venkovské - BV - jde o převažující funkci, která v 
kompaktních sídlech zahrnuje jak stabilizované, tak i navržené plochy pro bydlení 
venkovského typu, včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím, kde může být 
integrováno i občanské vybavení lokálního významu a nerušící výrobní činnosti. Zastavitelné 
plochy BV jsou situovány výhradně v návaznosti na stabilizované obytné plochy, a to 
v okrajových polohách a prolukách; 

3.1.2.2 Plochy bydlení - v bytových domech - BH - vymezené jako plochy stabilizované, resp. 
stávající plochy bytových domů v Třebihošti, z důvodu odlišení charakteru hromadného 
bydlení. 

3.1.2.3 Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV - ÚP samostatně  vymezuje jako 
stabilizované; zahrnují  budovu obecního úřadu s knihovnou a mateřskou školou, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, plochu sběrného místa, hasičské zbrojnice ve vlastní Třebihošti a 
v Dolním Dehtově, objekty motorestu, prodejny potravin a moštárny v Třebihošti. Na Zvičině je 
do této funkce zahrnuta Raisova chata s rozhlednou a restaurací a kostel  sv. Jana 
Nepomuckého a kaple v Zadní Zvičině. Objekty občanského vybavení veřejného charakteru se 
umožňuje umisťovat za splnění daných podmínek v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem 
využití; 

3.1.2.4 Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS - ÚP vymezuje 
stabilizovanou plochu stávajícího sportoviště v Třebihošti a navazující zastavitelnou plochu. 
Dále je do této funkce zařazena zastavitelná plocha na Zvičině pro potřeby realizace zázemí 
stávajícího lyžařského areálu;   

3.1.2.5 Plochy občanského vybavení - hřbitovy - OH - stabilizované plochy hřbitovů v Třebihošti a 
Dehtově; 

3.1.2.6 Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI - jsou představovány 
stabilizovanými plochami rekreačních chat v krajině; 

3.1.2.7 Plochy výroby a skladování – lehký průmysl - VL - zahrnují stabilizovaný výrobní areál 
v Horním Dehtově s navazující zastavitelnou plochou; 

3.1.2.8 Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD - tato funkce je 
stabilizována, jedná se o plošně menší plochy výroby, nebo výroby, která nemá negativní vliv 
na své okolí a lze ji tedy situovat v přímé vazbě na plochy bydlení, většinou se jedná o drobné 
provozovny s bydlením vlastníka; 

3.1.2.9 Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ - do této funkce jsou zařazeny  
stabilizované areály zemědělské výroby v jednotlivých částech obce, s plošným rozvojem této 
funkce se počítá na východním okraji Třebihoště;  

3.1.2.10 Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba - VX - jedná se o stávající areál 
v Dolním Dehtově, kde je bydlení kombinováno s chovem koní a agroturistickými aktivitami; 

3.1.2.11 Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS - stávající samostatné funkční plochy ZS 
představují rozsáhlejší plochy zahrad u obytné zástavby jako přechodová funkce do volné 
krajiny tam, kde do ní významněji zasahují či v plochách, které je nutno s ohledem na ochranu 
území ponechat bez zástavby (zamokřené plochy, plochy odtoku povrchové vody apod.). 
Funkce ZS byla ve významnějším rozsahu ponechána v zastavěném území Zvičiny z důvodu 
ochrany krajinného rázu tohoto urbanisticky hodnotného celku; 

3.1.2.12 Plochy zeleně - ochranná a izolační - ZO - tato funkce představuje plochy zeleně izolační, 
situované ve vazbě na stávající areály zemědělské výroby; 

3.1.2.13 Plochy veřejných prostranství - PV a Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV 
(viz též kap. 3.2) ÚP se takto funkčně označují veřejně přístupné plochy, které mají 
významnou prostorotvornou, komunikační a v případě zeleně i ozdravnou funkci - obecně tedy 
návesní a uliční prostory vč. parčíků a pásů veřejné zeleně v zastavěném území obce, často v 
okolí objektů občanského vybavení. Uvnitř těchto funkčních ploch je nutná ochrana stávající 
zeleně, mimo hlavní dopravní tahy je u PV nezbytná zejména podpora funkce pobytové 
(charakter obytné ulice). ÚP svým řešením připouští obecně možnost revitalizace a 
doplňování ploch veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně; 

3.1.2.14  Plochy dopravní infrastruktury -  silniční - DS - stabilizované plochy DS v ř. ú. zahrnují silnice II. 
a  III. třídy, polní a lesní cesty, místní a účelové komunikace vč. pěších (pokud nejsou zahrnuty do 
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jiných ploch), včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikací (náspy, zářezy, 
opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň apod.) a pozemky staveb dopravních zařízení 
a dopravního vybavení. Samostatně jsou vymezeny plochy DS1 - garáže, parkoviště, čerpací 
stanice; 

3.1.2.15 Plochy dopravní infrastruktury - letecká - DL - stabilizovaná plocha letiště situovaná 
jihozápadně od Třebihoště, pro technické zázemí jsou vymezeny zastavitelné plochy Z15a a 
Z15b; 

3.1.2.16 Plochy  technické  infrastruktury - inženýrské sítě - TI - jsou vymezeny z důvodu ochrany 
a rozvoje vybavení území technickou infrastrukturou jako součásti veřejné infrastruktury;  

3.1.2.17 Plochy specifické - X - jedná se o plochy a objekty důležité pro obranu státu; 

 

Další plochy s rozdílným způsobem využití vymezené v ÚP jsou specifikovány v kap. 5.1 
Koncepce řešení krajiny. 

 

3.2  VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Systém sídelní zeleně je tvořen jednak zelení v samostatných funkčních plochách, jednak  
zelení v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. V ÚP jsou samostatně vymezeny: 

 Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV - z urbanistického hlediska nejcennější 
prvky sídelní zeleně, jejichž funkce je ÚP chráněna a posilována; 

 Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS - stávající samostatné funkční plochy ZS 
představují rozsáhlejší plochy zahrad u obytné zástavby jako přechodová funkce do volné krajiny 
tam, kde do ní významněji zasahují či v plochách, které je nutno s ohledem na ochranu území 
ponechat bez zástavby (zamokřené plochy, plochy odtoku povrchové vody apod.). Funkce ZS 
byla ve významnějším rozsahu ponechána v zastavěném území Zvičiny z důvodu ochrany 
krajinného rázu tohoto urbanisticky hodnotného celku; 

 Plochy zeleně - přírodní - ZP - ochranná a izolační - ZO - tato funkce představuje plochy zeleně 
izolační, situované ve vazbě na stávající areály zemědělské výroby;   

Mimo uvedené funkční plochy je systém sídelní zeleně tvořen: 

 zelení, která je v ÚP zahrnuta do jiných funkčních ploch (např. zahrady obytných celků, zeleň 
v rámci areálů občanského vybavení a veřejných prostranství apod.); 

 zelení solitérní a liniovou (uliční aleje, stromořadí podél silnic, izolační zeleň, doprovodná a 
břehová zeleň - tj. stávající interakční - prvky zeleně pronikající do zemědělských a 
urbanizovaných segmentů krajiny podél cest a vodních toků) apod.; 

Kromě respektování stávajících a navržených funkčních ploch zeleně ÚP počítá s realizací:   

 zeleně v rámci navržených prvků ÚSES a interakčních prvků v krajině; 

 

Pro ochranu sídelní zeleně ÚP stanovuje následující principy: 

 budou respektovány stávající plochy zeleně; 

 plochy zeleně budou realizovány v rámci jiných funkčních ploch, zejména pak v rámci nových 
rozvojových lokalit v podobě zeleně veřejně přístupné, soukromé a vyhrazené, popř. zeleně 
ochranné a izolační; 
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3.3  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

ÚP vymezuje níže uvedené zastavitelné plochy s ohledem na tradiční strukturu osídlení 
v dané lokalitě, prioritně vyplňují proluky v zastavěném území, popř. na něj bezprostředně navazují. 
V rámci zastavitelných ploch budou respektovány limity využití území vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů a rozhodnutí.  

Označení 
lokality 

Kód plochy 
s rozdílným 
způsobem 

využití 

Základní charakteristika a podmínky využití plochy 
Katastrální 

území/lokalita   

 
Plochy bydlení  - v rodinných domech - venkovské - BV 

Z1 
 

BV 

Zastavitelná plocha vymezená na východním okraji Třebihoště 

při silnici II. třídy; 

- dopravní obsluha  ze silnice III. třídy; 
- výškové a objemové řešení umisťované zástavby musí 

odpovídat prostředí, do něhož bude zástavba vsazována;  
- minimální velikost pozemku pro umístění RD - 700 m

2
; 

- maximální koeficient zastavění pozemku pro umístění RD - 0,40; 
- napojení na stávající sítě TI, likvidace odpadních vod tj. 

odkanalizování individuálně do doby koncepčního řešení 
(realizace soustavné kanalizace a ČOV); 

- respektovat OP sinice III. třídy a polohu v OP vodního zdroje 
II. stupně; 

Třebihošť / 
východ  

Z2 
 

BV 

Zastavitelné plochy vyplňují proluky stávající zástavby; 

- dopravní obsluha  ze silnice III. třídy; 
- výškové a objemové řešení umisťované zástavby musí 

odpovídat prostředí, do něhož bude zástavba vsazována;  
- minimální velikost pozemku pro umístění RD - 1000 m

2
; 

- maximální koeficient zastavění pozemku pro umístění RD - 0,40; 
- napojení na stávající sítě TI, likvidace odpadních vod tj. 

odkanalizování individuálně do doby koncepčního řešení 
(realizace soustavné kanalizace a ČOV); 

- respektovat OP sinice III. třídy; 

Třebihošť / 
východ  

Z3 BV 

Zastavitelná plocha malého rozsahu je vymezena na jižním okraji 

zastavěného území Třebihoště; 

- dopravní obsluha prodloužením místní komunikace, nutno 
zajistit podmínky pro přístup vozidel IZS; 

- výškové a objemové řešení umisťované zástavby musí 
odpovídat prostředí, do něhož bude zástavba vsazována;  

- minimální velikost pozemku pro umístění RD - 1000 m
2
; 

- maximální koeficient zastavění pozemku pro umístění RD - 0,40; 
- napojení na stávající sítě TI, likvidace odpadních vod tj. 

odkanalizování individuálně do doby koncepčního řešení 
(realizace soustavné kanalizace a ČOV); 

Třebihošť / za 
hřbitovem 

Z5 
Z6 

BV 

Zastavitelné plochy bydlení vymezené na jihozápadním okraji 

zastavěného území Třebihoště; 

- dopravní obsluha prodloužením místní komunikace, nutno 
zajistit podmínky pro přístup vozidel IZS; 

- výškové a objemové řešení umisťované zástavby musí 
odpovídat prostředí, do něhož bude zástavba vsazována;   

- minimální velikost pozemku pro umístění RD - 1000 m
2
; 

- maximální koeficient zastavění pozemku pro umístění RD - 0,40; 
- napojení na stávající sítě TI, likvidace odpadních vod tj. 

odkanalizování individuálně do doby koncepčního řešení 
(realizace soustavné kanalizace a ČOV); 

Třebihošť / 
jihozápad  
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Z8 
Z9 

BV 

Zastavitelné plochy vymezené mezi dvěmi částmi zastavěného 
území Dolního Dehtova podél silnice  III. třídy; 
- výškové a objemové řešení umisťované zástavby musí 

odpovídat prostředí, do něhož bude zástavba vsazována;  
- minimální velikost pozemku pro umístění RD - 1000 m

2
; 

- maximální koeficient zastavění pozemku pro umístění RD - 0,40; 
- napojení na stávající sítě TI, likvidace odpadních vod tj. 

odkanalizování individuálně do doby koncepčního řešení 
(realizace soustavné kanalizace a ČOV); 

- respektovat ochranné pásmo silnice III. třídy, odvodňovací 
zařízení v ploše Z8 a polohu v OP vodního zdroje II. stupně; 

Horní Dehtov/ 
Dolní Dehtov 

 

Z10 BV 

Rozsáhlejší zastavitelná plocha situovaná na jižním okraji Dolního 
Dehtova; 

- dopravní obsluha z místní komunikace; 
- výškové a objemové řešení umisťované zástavby musí 

odpovídat prostředí, do něhož bude zástavba vsazována;  
- v lokalitě bude vymezeno veřejné prostranství v min. rozsahu 

1000 m
2
; 

- minimální velikost pozemku pro umístění RD - 1000 m
2
; 

- maximální koeficient zastavění pozemku pro umístění RD - 0,40; 
- napojení na stávající sítě TI, likvidace odpadních vod tj. 

odkanalizování individuálně do doby koncepčního řešení 
(realizace soustavné kanalizace a ČOV); 

- respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického 
vedení a dalších sítí TI, silnice II. třídy a polohu v OP vodního 
zdroje II. stupně; 

- umístění nových staveb pro bydlení, pro něž jsou stanoveny 
hygienické limity v části plochy přiléhající k silnici II. třídy, je 
podmíněno prokázáním splnění stanovených hygienických 
limitů během navazujících řízení; 

Horní Dehtov/ 
Dolní Dehtov - 

jih 

 

Z11a 
Z11b 

BV 

Zastavitelné plochy malého rozsahu vymezené na jižním okraji 
Horního Dehtova; 

- dopravní obsluha z přilehlých komunikací (silnice II. třídy a 
místní komunikace); 

- výškové a objemové řešení umisťované zástavby musí 
odpovídat prostředí, do něhož bude zástavba vsazována;   

- minimální velikost pozemku pro umístění RD - 1000 m
2
; 

- maximální koeficient zastavění pozemku pro umístění RD - 0,40; 
- napojení na stávající sítě TI, likvidace odpadních vod tj. 

odkanalizování individuálně do doby koncepčního řešení 
(realizace soustavné kanalizace a ČOV); 

- respektovat ochranné pásmo silnice II. třídy v ploše Z11a; 
- umístění nových staveb pro bydlení v ploše Z11a, pro něž 

jsou stanoveny hygienické limity, je podmíněno prokázáním 
splnění stanovených hygienických limitů během navazujících 
řízení; 

Horní Dehtov/ 
Horní Dehtov - 

jih 

 

Z13 BV 

Zastavitelná plocha bydlení vymezená na západním okraji Zvičiny; 

- dopravní obsluha ze silnice III. třídy; 
- prověření územní studií  jako podmínka pro rozhodování; 

- výškové a objemové řešení umisťované zástavby musí 
odpovídat prostředí, do něhož bude zástavba vsazována a 
budou respektovat charakteristický typ zástavby;  

- bude respektována parcelace dle KN ke dni vydání ÚP - 
pozemky již nelze dělit; 

- maximální koeficient zastavění pozemku pro umístění RD - 0,30; 
- napojení na stávající sítě TI, likvidace odpadních vod tj. 

odkanalizování individuálně, pro zástavbu bude realizován  
zdroj požární vody; 

Zvičina/ 
západní okraj 

z.ú. 
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Z16 BV 

Zastavitelná plocha malého rozsahu je vymezena na severní 

hranici zastavěného území Třebihoště; 

- dopravní obsluha z přilehlé komunikace; 
- výškové a objemové řešení umisťované zástavby musí 

odpovídat prostředí, do něhož bude zástavba vsazována;  
- minimální velikost pozemku pro umístění RD - 1000 m

2
; 

- maximální koeficient zastavění pozemku pro umístění RD - 0,40; 
- napojení na stávající sítě TI, likvidace odpadních vod tj. 

odkanalizování individuálně do doby koncepčního řešení 
(realizace soustavné kanalizace a ČOV); 

Třebihošť / 
severní hranice 

zastavěného 
území 

Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ 

Z7 VZ 

Zastavitelná plocha bude sloužit pro možnost rozšíření stávajícího 
fungujícího areálu zemědělské výroby na východním okraji 

Třebihoště 

- dopravní obsluha přes stávající areál; 
- stavby výrazně nepřekročí stávající výškovou hladinu                          

v lokalitě; 
- po obvodu areálu bude realizován pás pohledově izolační 

zeleně; 
- řešení plochy zohlední ochranné pásmo nadzemního 

elektrického vedení VN; 

Třebihošť / 
východ  

Plochy výroby a skladování - lehký průmysl - VL 

Z12 VL 

Zastavitelná plocha výroby mezi Horním a Dolním Dehtovem 

- podmínkou využití je dopravní obsluha z místní komunikace 
či silnice II. třídy, mimo silnici II. třídy; 

- výška objektů v ploše bude max. 9 m; 
- podél hranice budoucích areálů bude realizován pás vzrostlé 

zeleně za účelem zapojení plochy do okolního prostředí; 
- koeficient minimálního podílu zeleně - 0,2; 

Horní Dehtov/ u 
zemědělského 

areálu 

 

Plochy občanského vybavení  - tělovýchovná a sportovní zařízení  - OS 

Z4 OS 

Zastavitelná plocha občanského vybavení se vymezuje z důvodu 
rozšíření možností sportovního vyžití obyvatel obce v návaznosti 
na stabilizovanou plochu téže funkce; 

- dopravní obsluha z přilehlé komunikace;  
- respektovat odvodňovací zařízení, severní část je ohrožena 

záplavami místní vodoteče; 

Třebihošť / 
sportoviště  

Z14 OS 

Zastavitelná plocha se vymezuje pro rozhlednu, příp. pro zázemí 
sjezdových lyžařských tratí na Zvičině; 

- dopravní obsluha z přilehlé komunikace;  
- respektovat polohu v pásmu 50 m od okraje lesa a v OP 

komunikačního zařízení 
- při konkrétním návrhu zástavby bude zohledněna poloha 

v prostředí kulturní památky; 

Zvičina/ 
lyžařský areál 

Plochy dopravní infrastruktury  - letecká  - DL 

Z15a 
Z15b 

DL Zastavitelné plochy pro technické zázemí letiště; 
Třebihošť / 

letiště  
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4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK 
PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO 
VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

4.1  OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

Součástí veřejné infrastruktury jsou obecně plochy občanského vybavení pro vzdělávání, 
zdravotnictví, sociální péči, administrativně - správní činnosti a pro církevní účely. Tyto plochy je nutno 
ve struktuře obce hájit a přednostně využívat pro veřejné účely. Jejich komerční využívání musí být 
v souladu s tímto zájmem a v návaznosti na něj (např. zajištění kulturního a sportovního vyžití 
obyvatel obce, služby související a doplňkové apod.). ÚP vymezuje stabilizované plochy OV, které 
zahrnují  budovu obecního úřadu s knihovnou a mateřskou školou, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
plochu sběrného místa, hasičské zbrojnice ve vlastní Třebihošti a v Dolním Dehtově, objekty 
motorestu, prodejny potravin a moštárny v Třebihošti. Ve Zvičině je do této funkce zahrnuta Raisova 
chata s rozhlednou a restaurací a kostel  sv. Jana Nepomuckého a kaple v Zadní Zvičině. Prvky 
občanského vybavení veřejného charakteru mohou být též součástí jiných funkčních ploch (BV, PV, ZV 
apod.). Mimo občanské vybavení (veřejnou infrastrukturu) ÚP samostatně vymezuje též stabilizované 
Plochy občanského vybavení - hřbitovy - OH (v Třebihošti a Dehtově) a Plochy občanského 
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS, v ÚP zastoupené jak stabilizovanými plochami, 
tak plochou zastavitelnou umožňující rozvoj sportovního areálu v Třebihošti.   

Jako Plochy veřejných prostranství - PV a Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - 
ZV ÚP funkčně vymezuje veřejně přístupné plochy, které mají významnou prostorotvornou, komunikační 
a v případě zeleně i ozdravnou funkci - obecně tedy návesní a uliční prostory vč. parčíků a pásů 
veřejné zeleně v zastavěném území obce, často v okolí objektů občanského vybavení. Uvnitř těchto 
funkčních ploch je nutná ochrana stávající zeleně, mimo hlavní dopravní tahy je u PV nezbytná 
zejména podpora funkce obytných ulic. ÚP svým řešením připouští obecně možnost revitalizace a 
doplňování ploch veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, s realizací veřejného prostranství 
v min. rozsahu 1000 m

2
 se počítá v ploše Z10. 

 

4.2  DOPRAVA 

4.2.1 Doprava silniční 

Na průtahu silnic  II. a III. třídy ÚP navrhuje v rámci oprav a udržovacích prací zlepšovat kvalitu 
krytu a odtoku srážkové vody z vozovky. ÚP navrhuje rovněž zlepšení kvality většiny místních i účelových 
komunikací a odstranění dílčích dopravních závad (např. zlepšení rozhledových poměrů aj.).  

Postupně budou realizovány polní cesty dle Plánu společných zařízení dle KoPÚ. 

Pro novou zástavbu budou realizovány nové komunikace, a to v souladu s příslušnými předpisy a 
normami dle daného účelu, resp. prodlouženy místní komunikace, které naváží na stávající dopravní 
systém. Způsob napojení je nutno řešit v souvislosti se způsobem zástavby jednotlivých lokalit (zejména 
těch rozsáhlejších). Případné vedení místních komunikací uvnitř lokalit bude odvislé od konkrétního 
zastavovacího plánu a provedené parcelace a bude předmětem řešení navazujících dokumentací.  
 
4.2.2 Doprava v klidu 

Parkování vozidel bude i nadále uskutečňováno v rámci stávajících parkovišť v centru obce, v 
profilu místních komunikací a na soukromých pozemcích. Parkování je přípustné v rámci jiných 
vhodných ploch - stabilizovaných i zastavitelných. Parkování pro potřeby zastavitelných ploch 
venkovského bydlení v rodinných domech bude řešeno uvnitř těchto zastavitelných ploch. 
 
4.2.3 Doprava nemotorová vč. cyklistické, cykloturistika, pěší doprava 

Navrhuje se realizace stezek pro pěší a cyklisty (chodníků) podél průtahu silnic III. třídy obcí (např. 

z Dehtova do Třebihoště, podél silnice II/300 a III/30010 v Dehtově), příp. rekonstrukce stávajících. 

ÚP respektuje stávající značené turistické trasy, naučné stezky a cyklotrasy, jejichž síť bude dle 

potřeby doplňována, včetně související vybavenosti. 
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4.2.4 Doprava letecká 

Je respektováno letiště na jihozápadním okraji Třebihoště, přičemž pro jeho zázemí jsou 
vymezeny zastavitelné plochy Z15a a Z15b. 

 

4.3  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

Části obce Třebihošť a Horní a Dolní Dehtov budou i nadále zásobovány pitnou vodou 
prostřednictvím obecního veřejného vodovodu. Budoucí zástavba v zastavěném území a ve 
vymezených zastavitelných plochách bude napojena na stávající vodovodní systém; v případě potřeby 
bude vodovodní síť modernizována a rozšířena.  

Část obce Zvičina včetně zástavby v Zadní Zvičině jsou zásobovány vodou individuálně a 
tento stav se přepokládá i do budoucna.   

V souladu s PRVK se navrhuje: 

- rekonstrukce zdroje Bzovka a zvýšení kapacity stávajícího vodovodu, případně realizace nového 
pro zásobování Dolního a Horního Dehtova;  

- rekonstrukce vodovodní sítě v Horním a Dolním Dehtově, včetně realizace nového vodovodu a 
ATS stanice pro část zásobenou tlakem nižším jak 15 MPa; 

- úpravy na vodovodní síti včetně propojení se zdrojem Bzovka a případná rekonstrukce vodojemu 
Horka pro zásobování vodou Třebihoště;  

4.3.1 Zásobování požární vodou 

V  Třebihošti je zdrojem požární vody nádrž situovaná v horní části obce u konečné zastávky 
autobusu, dále pak další požární nádrž v dolní části obce v areálu volnočasového centra. K hašení 
požárů ve větší vzdálenosti od požárních nádrží lze využít požárních hydrantů napojených na 
vodovodní řád obce. V Horním a Dolním Dehtově je zdrojem vody požární nádrž v Horním Dehtově, 
dále je možnost využít požárních hydrantů napojených na vodovodní řád obce. Požární voda ve 
Zvičině bude zajištěna dovozem požárními cisternami z požárních nádrží v obci Třebihošť. 
V budoucnu se plánuje realizace podzemní požární nádrže v blízkosti kostela. Nové objekty pro 
bydlení budou řešit požární vodu realizací vlastní nádrže. 

4.3.2 Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích 

Při problémech se zásobováním vodou ÚP navrhuje nouzové zásobování vodou jejím 
dovozem z Bílé Třemešné a z Choustníkova Hradiště nebo vodu balenou, resp. vodou z cisteren. U 
objektů s vlastní domovní studnou bude studniční voda použita jako užitková a zásobování doplněno 
vodou balenou. 

 

4.4  ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  

Pro vlastní Třebihošť se navrhuje vybudovat novou oddílnou kanalizaci s čistící koncovkou na 
jižním okraji zástavby. Odvedení odpadních vod bude v Horním a Dolním Dehtově řešeno realizací 
oddílné kanalizace a přečerpáním odpadních vod na plánovanou ČOV v Třebihošti.  

V souladu s PRVK do doby koncepčního řešení odkanalizování budou odpadní vody 
likvidovány individuálně v souladu s platnou legislativou. Likvidace odpadních vod v č.o. Zvičina  a v 
Zadní Zvičině bude realizována individuálně i do budoucna.  

Srážkové vody budou zneškodňovány na pozemcích investorů. Z nových veřejných 
komunikací budou srážkové vody svedeny gravitačně (povrchově) na stávající komunikace do uličních 
vpustí nebo do přilehlých příkopů, zelených pásů, popř. do vsaků. 

 

4.5  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, tj. stávajícím primérním rozvodným 
systémem o napětí 35 kV, ÚP nenavrhuje významnou změnu koncepce zásobování elektrickou 
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energií. Pro zásobování zástavby v rámci zastavitelných ploch bude v případě potřeby posílena 
kapacita stávajících trafostanic, případně budou realizovány trafostanice nové (předpoklad realizace 
v Dolním Dehtově pro plochu Z10 a na Zvičině pro plochu Z13).  

Nová zástavba bude prioritně připojována kabelovým sekundérním vedením NN (dle místních 
podmínek popř. i vrchním).  

  

4.6  TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE 

 Koncepce radio a telekomunikačních zařízení v řešeném území ÚP nemění. Připojení nové 
zástavby bude řešeno v rámci stávající plošné kabelizace napojením na stávající síťové rozvaděče. 
Pokud bude rezerva v síťovém rozvaděči vyčerpána, je nutno požádat provozovatele sítě o místní 
úpravu rozvodů. Vzhledem k dobrému stavu sítě se v horizontu nejbližších let nepředpokládá žádná 
větší investice na její obnovu.  

Případná nová zařízení mobilních operátorů v krajině jsou přípustná, jejich umisťování 
podléhá následným řízením a podrobnějším dokumentacím. 

 

4.7  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM 

ÚP umožňuje plynofikaci zastavitelných ploch ze středotlakého plynovodu. Koncepce 
zásobování teplem vychází ze stávajícího stavu. S plynofikací Zvičiny se nepočítá. 

ÚP vytváří předpoklady pro vytápění objektů i jiným, ekologicky šetrným způsobem (např. 
elektřina  nejlépe v kombinaci s akumulací, tepelné čerpadlo, propan - butan, dřevo, biomasa, 
sluneční energie popř. další alternativní zdroje energie).  
 

4.8  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

ÚP nenavrhuje změnu koncepci nakládání s odpady. Pro sběrné místo je vymezena plocha  
v centru Třebihoště ve funkci OV nacházející se za motorestem. 

 

 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S 

ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI 
KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, 

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

5.1  KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Řešení ÚP zohledňuje nutnost skloubit požadavky intenzivně zemědělsky obhospodařované 
krajiny s požadavky na posílení jejích dalších funkcí (přírodní složky krajiny a zvýšení ekologické 
stability, prostupnost krajiny i pro její rekreační využívání apod.) a vychází ze schválených KoPÚ. 

 ÚP je respektován charakter zemědělsky intenzivně využívané krajiny, jsou vytvořeny 
podmínky pro posílení její ekologické stability a vytvořeny podmínky pro ochranu a rozvoj ZPF, 
PUPFL a přírodních složek krajiny.   

Neurbanizované území obce je rozděleno na následující krajinné funkce, pro které jsou 
stanoveny podmínky využití v kap. 6. tohoto opatření: 
 
5.1.1 Plochy zemědělské - NZ - plochy s dominantně zemědělskou funkcí, s převahou intenzivního 

hospodaření;  

5.1.2 Plochy lesní - NL - plochy lesů (PUPFL); 

5.1.3 Plochy přírodní - NP - v nichž je dominantním požadavkem ochrana přírody a krajiny, jsou              
v ř. ú. zastoupeny navrženými plošnými prvky ÚSES (biocentrum lokálního významu);  
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5.1.4 Plochy vodní a vodohospodářské - W - jsou v řešeném území samostatně zastoupeny 
vodními toky a menšími vodními plochami a nádržemi, včetně navržených; 

5.1.5 Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, zemědělské - NSpz - plochy v nichž je 
zahrnuta kombinace přírodních složek (ekosystémů) a krajinoochranných funkcí (protierozní 
opatření, vodohospodářská opatření)  a hospodářského využívání krajiny (zahrnují především 
plochy s navrženými protierozními a vodohospodářskými opatřeními, nivy vodotečí a 
významnější prvky krajinné zeleně); 

5.1.6 Plochy smíšené nezastavěného území - sportovní, zemědělské - NSsz - plochy s kombinací 
funkce sportovní a zemědělské (sjezdová trať na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích); 

5.1.7 Plochy smíšené nezastavěného území - sportovní, lesnické - NSsl - plochy s kombinací 
funkce sportovní a zemědělské (sjezdová trať a lyžařské vleky na PUPFL); 

 
Další navrhovaná opatření 

 šetrné hospodaření na zemědělských pozemcích s upřednostněním extenzivních forem, 
respektování niv vodotečí, ochranné zatravnění pozemků - zejména ve svažitých terénních 
podmínkách a ve vazbě na zastavěné území; 

 žádoucí uchování, resp. obnova tradice solitérních stromů v krajině a doplnění mimolesní zeleně 
(interakční prvky) dřevinami přirozeného charakteru;  

 

 
Plochy změn v krajině 

 ÚP samostatně navrhuje plochy změny v krajině: 

Označení 
lokality 

Kód a název plochy 
s rozdílným způsobem využití 

Základní charakteristika a podmínky využití plochy Katastrální 
území  

K1 
Plochy vodní a 

vodohospodářské - W 
Rybník navržený dle KoPÚ jižně od Třebihoště na 

Bystrém potoce;  
Třebihošť  

K2 
Plochy vodní a 

vodohospodářské - W 
Poldr navržený dle KoPÚ severovýchodně  od 

Třebihoště; 
Třebihošť  

K3 
Plochy vodní a 

vodohospodářské - W 

Poldr navržený dle KoPÚ severně od Třebihoště na 
bezejmenným vodním toku (IDVT 10177292), který je 
levostranným přítokem Bystrého potoka; 

Třebihošť  

K4 
Plochy vodní a 

vodohospodářské - W Záchytná nádrž na severním okraji Třebihoště Třebihošť  

 

5.2  PROSTUPNOST KRAJINY 

Prostupnost krajiny je posilována převzetím cestní sítě dle Plánu společných zařízení KoPÚ. 
Jsou respektovány stávající polní a lesní cesty mimo obvod KoPÚ. 

 

5.3  OCHRANA PŘED POVODNĚMI, PROTIEROZNÍ A REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ 

ÚP respektuje vodní toky v řešeném území.  

Územní plán přebírá konkrétní prvky protipovodňové a protierozní ochrany z plánu společných 
zařízení KoPÚ. Ty jsou vymezeny jako navržená vodohospodářská opatření (poldr, rybník) a opatření 
na ochranu ZPF (ochranné zatravnění) ve funkčních plochách NSpz - plochy smíšené nezastavěného 
území - přírodní, zemědělské. Realizace protipovodňových a protierozních opatření je stanovena jako 
přípustná ve všech plochách s rozdílným způsobem využití. 

Za účelem zadržení vody v krajině budou na problematických pozemcích uplatňovány následující 
zásady: vhodná organizace půdního fondu, šetrné způsoby obhospodařování apod.  
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5.4  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

 V ř. ú. jsou zastoupeny prvky regionálního a lokálního ÚSES, které  ÚP svým řešením 
vymezuje jako RBC, RBK, LBC a LBK.  

 ÚP vymezuje biocentra jako Plochy přírodní - NP. Biokoridory v nezastavěném území se 
vymezují na funkčních plochách NL, NSpz  a NZ, do ploch přírodních by měly být přeřazeny po jejich 
konkrétním usazení na pozemky dle projektů ÚSES.  S ohledem na skutečnost, že jsou tyto prvky 
vedeny mimo zastavěné území, je zajištěna jejich bezproblémová funkčnost. 
 
ÚSES regionálního významu v řešeném území: 

- RBC 1647 Zvičina zasahuje do severního okraje řešeného území z území sousední Dolní 
Brusnice; 

- RBC 1192 Čertovy hrady - zasahuje do jihovýchodního okraje řešeného území ze 
sousedního k.ú. Lipnice u Dvora Králové; 

- RBK 746 - regionální biokoridor spojuje  RBC 1647 Zvičina s RBC 1192 Čertovy hrady a je 
trasován nad vlastní Třebihoští severně po její hranici se sousední Bílou Třemešnou a Dolní 
Brusnicí; 

 
ÚSES lokálního významu v řešeném území:  

- lokální biokoridor LBK 1 je veden jižně od Dehtova, ústí do LBC 1.; 

- lokální biokoridor LBK 3 je veden jihovýchodní částí řešeného území, leží na něm LBC 3 a 
LBC 4; 

- lokální biokoridor LBK 2 je veden severovýchodně od Horního Dehtova, leží na něm LBC 2 a 
ústí do LBK 20 vymezeného v k.ú. Bílá Třemešná; 

- lokální biokoridor LBK 4 je veden z LBC 5 mezi Dolním Dehtovem a Třebihoští přes LBC 10, 
LBC 12 kde dále pokračuje podél jihozápadní hranice řešeného území; 

- lokální biokoridor LBK 5 zasahuje do jižního okraje k.ú. Třebihošť, kde je vymezeno i LBC 11; 

- lokální biocentra LBC 6, LBC 7, LBC 8 a LBC 9 leží na RBK 746 při hranici s k.ú. Bílá Třemešná a 
k.ú. Dolní Brusnice; 

- lokální biokoridor LBK 6 je veden severně od Třebihoště přes LBC 13, LBC 14 a LBC 15 a 
ústí do RBC 1647; 

- lokální biokoridory LBC 7 a LBC 8 jsou vedeny v nezastavěném území mezi Zvičinou a 
Třebihoští; 

 

5.5   REKREACE 

ÚP vytváří podmínky k rekreačnímu využívání zastavěného území (mj. stabilizace a ochrana 
stávajících ploch OS, ZV a vymezení zastavitelných ploch venkovského bydlení - BV s přípustným 
využitím i pro individuální rekreaci) i krajinného zázemí obce - nezastavěného území -vytvořením 
podmínek pro rekreaci nepobytovou za současné ochrany hodnot  a respektování limitů řešeného 
území. 

 

5.6  DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

ÚP nevymezuje plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin. 
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6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍHO VYUŽITÍ), 

POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ 
STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH 
OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 
USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘ. VÝŠKOVÉ 
REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY 

PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

ÚP člení řešené území na plochy s rozdílným způsobem využití, pro něž se stanovují 
podmínky využití, kterým musí odpovídat zejména umisťování staveb a změny staveb, realizace 
opatření a další způsoby využití území. 

Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití (funkční skupina) ÚP stanovuje 
hlavní, přípustné, nepřípustné využití a případně podmíněně přípustné využití a podmínky 
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu.  

Při vymezování pozemků, umisťování a změnách staveb, realizaci opatření a dalších 
způsobech využití budou zároveň uplatňovány limity využití území vyplývající z právních 
předpisů a norem, z rozhodnutí správních orgánů a dalších vlastností území. Dále budou 
respektovány limity stanovené touto územně plánovací dokumentací. Zpřesňující podmínky pro využití 
konkrétních zastavitelných ploch jsou uvedeny v kap. 3.3 tohoto opatření.  

Umístění nových staveb pro bydlení a dalších staveb, pro něž jsou stanoveny hygienické 
limity, v zastavěném území a v rámci ploch změn v blízkosti stávajících staveb a zařízení, jejichž 
provozy jsou zdrojem hluku nebo jiného zatížení životního prostředí, je podmíněno prokázáním 
splnění stanovených hygienických limitů během navazujících řízení. 

V celém řešeném území ÚP vylučuje umisťování větrných elektráren, staveb a zařízení 
komerčního a průmyslového zpracování biologického odpadu (bioplynové stanice apod.) 
včetně skladovacích ploch těchto biologických odpadů. 

 

6.1  PLOCHY BYDLENÍ  

6.1.1 Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV   

Hlavní využití : 

- bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím, s příměsí nerušících a  
obslužných funkcí místního významu; 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v rodinných domech a venkovských usedlostech; 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury; 
- pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení místního významu; 
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Podmíněně přípustné využití: 

- další pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v dané lokalitě; 

- pozemky, stavby a zařízení rodinné rekreace a další rekreační zařízení (penziony apod.) za 
podmínky, že nebudou umisťovány na Zvičině a Zadní Zvičině; 

- pozemky, stavby a zařízení nerušících služeb, drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby, 
zemědělské malovýroby, zemědělské stavby pro chov dobytka nebo jiných hospodářských zvířat, 
koní apod.,  pro uskladnění a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, a to zejména pro 
samozásobení či zemědělskou malovýrobu, popř. provozování agroturistického zařízení za 
podmínky situování na pozemcích v zastavěném území či zastavitelných plochách, které to svým 
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charakterem umožňují (dostatečná rozloha pozemku, možnost využití původních hospodářských 
objektů, přiměřený odstup od obytných objektů, adekvátní dopravní napojení apod.) a za podmínky, 
že se jedná o funkci doplňkovou k funkci bydlení; 

- bytové domy za podmínky, že se jedná o stavby pro bydlení o příslušném počtu bytů, které jsou 
umisťovány do stávající zástavby v plochách stabilizovaných a za podmínky, že nebude  
významněji měněno prostorové uspořádání této zástavby; 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování (těžký a lehký průmysl, zemědělská 
velkovýroba, skladovací areály); 

- pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště, 
plochy pro odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže (s výjimkou stávajících řadových 
garáží jako dosavadního využití); 

- další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, či nejsou slučitelné s bydlením; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- novostavby, změny a přestavby stávající zástavby musí respektovat stávající urbanistickou 
strukturu, v lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků, výškovou hladinu okolní zástavby a 
charakteristický typ zástavby (viz kap. 2.2 tohoto opatření); 

- podlažnost zástavby - 1 NP + podkroví, odlišné řešení (např. 2 NP) je možné pouze u objektů 
umisťovaných v lokalitách, kde se již u okolních budov toto výškové uspořádání vyskytuje; 

- min. velikost pozemků pro umístění RD a objektů rodinné rekreace 700 m
2
 (včetně souvisejících 

pozemků, které budou tvořit např. zahradu pod společným oplocením); 
- objekty rodinné rekreace budou mít parametry rodinného domu, nejsou přípustné objekty 

charakteru chata, nejsou přípustné řadové domy a dvojdomy; 

Podmínky využití ploch změn jsou také uvedeny v kapitole 3.3 tohoto opatření 

6.1.2 Plochy bydlení - v bytových domech - BH 

Hlavní využití: 

- bydlení v bytových domech;  

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v bytových domech; 
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené, popř. soukromé 

zeleně; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- vodní plochy a toky; 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování; 
- pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště, 

plochy pro odstavování nákladních vozidel, řadové garáže (s výjimkou stávajících řadových 
garáží jako dosavadního využití); 

- další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, či nejsou slučitelné s bydlením; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- novostavby a změny stávající zástavby budou respektovat stávající urbanistickou strukturu a 
výškovou hladinu okolní zástavby, podlažnost stávajících bytových domů nelze zvyšovat 
(nevztahuje se na půdní vestavby tvořící 1 samostatné podlaží); 
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6.2  PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ   

6.2.1 Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV 

Hlavní využití:  

- občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury;  

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení sloužící pro vzdělání, výchovu a péči o rodinu, kulturu, sport, 
zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a pro správu a údržbu obce, 
sběrné místo; 

- stavby a zařízení pro sport jako součást areálů občanského vybavení; 
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a vyhrazené zeleně; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- vodní plochy a toky; 

Podmíněně přípustné využití: 

- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů nebo správců areálů, služební byty nebo 
jako součást areálů, za podmínky, že převládá využití hlavní nebo pokud se jedná o sociální 
bydlení či obecní byty; 

- stavby a zařízení obchodu a služeb, výroby drobné a výrobních služeb za podmínky, že 
převládá funkce hlavní, či se jedná o  vlastní činnost obce; 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování; 
- další stavby a zařízení, jejichž provozováním by bylo narušeno užívání pozemků, staveb a 

zařízení s funkcí hlavní; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- novostavby a změny stávající zástavby budou respektovat stávající urbanistickou strukturu a 
výškovou hladinu okolní zástavby, přičemž prostorová, resp. funkční dominance jednotlivých 
objektů je přípustná pouze v souladu s jejich dominancí funkční; návrhy zástavby budou 
posuzovány, zejména s ohledem na zajištění urbanistické a architektonické kvality staveb a 
areálů; 

6.2.2 Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

Hlavní využití: 

- občanské vybavení pro sport a krátkodobou rekreaci obyvatel;  

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro sport, tělesnou výchovu a pořádání kulturních akcí; 
- stavby a zařízení pro ubytování; 
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a vyhrazené zeleně; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- vodní plochy a toky; 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení obchodu a služeb za podmínky, že plní doplňkovou funkci k funkci 
hlavní, tuto funkci doplňuje a zvyšuje komfort jejího užívání; 

- rozhledna za podmínky umístění v ploše Z14 na Zvičině s výškou nad 20 m; 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování; 
- pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot; 
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- další stavby a zařízení, jejichž provozováním by bylo narušeno užívání pozemků, staveb a 
zařízení s funkcí hlavní; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- zástavba výrazně nepřesáhne výškovou hladinu v lokalitě; 

Podmínky využití ploch změn jsou také uvedeny v kapitole 3.3 tohoto opatření 

 

6.2.3 Občanské vybavení - hřbitovy - OH 

Hlavní využití:  

- občanské vybavení pro pietní ukládání pozůstatků a ostatků zemřelých; 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro pohřbívání a související stavby a zařízení provozního vybavení; 
- pozemky, stavby a zařízení pro občanské vybavení a služby související s využitím hlavním; 
- plochy zeleně veřejné a vyhrazené; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravního a technického vybavení pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a přípustné; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- novostavby a změny stávající zástavby budou realizovány s ohledem na zajištění její 
odpovídající urbanistické a architektonické kvality; 

 

6.3  PLOCHY REKREACE 

6.3.1 Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI 

Hlavní využití: 

- rodinná rekreace; 

Přípustné využití: 
- pozemky, stavby a zařízení rodinné rekreace; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky sídelní zeleně (soukromé, veřejné, ochranné a přírodní); 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu; 
- pozemky, stavby a zařízení pro trvalé bydlení;  
- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisejí s hlavním využitím, stavby a činnosti, jejichž užívání 

by si vyžadovalo omezení využití hlavního; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- max. 1 NP + podkroví; 

 

6.4  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

6.3.4 Plochy výroby a skladování - lehký průmysl - VL 

Hlavní využití: 
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- lehký průmysl; 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení lehké výroby a skladování;  
- pozemky, stavby a zařízení služeb, drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby, obchodu a 

služeb; 
- pozemky, stavby a zařízení zemědělské výroby rostlinné a pro zpracování produktů 

zemědělské výroby; 
- pozemky, stavby a zařízení pro odstavování nákladních vozidel a speciální techniky; 
- pozemky, stavby a zařízení správních a administrativních související s výrobou; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- pozemky sídelní zeleně - veřejná, vyhrazená, ochranná a izolační zeleň; 
- vodní plochy a toky; 

Podmíněně přípustné využití: 

- bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitelů či správců v rámci areálů již existující ke dni 
vydání ÚP a za podmínky, nebo že má toto bydlení přímou funkční a prostorovou vazbu na areál 
v ploše VL a za podmínky, že se jedná o funkci doplňkovou;  

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci; 
- další zařízení, stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím a  jejichž užívání by 

vyžadovalo omezení využití hlavního; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- hmotové a architektonické ztvárnění zástavby bude limitováno stávající výškovou hladinou 
zástavby v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty z hlediska 
objemů a výšky, nová zástavba zejména v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením 
narušovat panorama obce, popř. zvyšovat negativní působení zástavby stávající; 

Podmínky využití ploch změn jsou také uvedeny v kapitole 3.3 tohoto opatření 

6.4.2 Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ 

Hlavní využití: 

- zemědělská výroba;  

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění a 
posklizňovou úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat, skladování a přípravu krmiva a 
steliva, uchování produktů, dočasné uchování odpadů); 

- pozemky, stavby a zařízení služeb, výroby drobné a řemeslné a výroby nerušící; 
- pozemky, stavby a zařízení veterinární péče; 
- pozemky, stavby a zařízení pro skladování;  
- pozemky, stavby a zařízení pro pěstování rostlin a prodej výpěstků; 
- pozemky, stavby a zařízení pro odstavování a servis zemědělské techniky; 
- stavby a zařízení správních a administrativních činností pro konkrétní areál; 
- plochy zeleně; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;  
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky stavby a zařízení výroby lehké za podmínky, že nebude omezováno hlavní využití; 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního, za podmínky, že jejich 

využitím nebude omezováno využití hlavní; 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení a přechodné ubytování; 
- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci; 
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- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by si vyžadovalo omezení využití hlavního; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- hmotové a architektonické ztvárnění zástavby bude limitováno stávající výškovou hladinou 
zástavby v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty z hlediska 
objemů a výšky, nová zástavba zejména v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením 
narušovat panorama obce, popř. zvyšovat negativní působení zástavby stávající; 

- po obvodu areálů budou realizovány pásy izolační zeleně (při hranicích ploch v kontaktu 
s volnou krajinou); 

Podmínky využití ploch změn jsou také uvedeny v kapitole 3.3 tohoto opatření 

6.4.3 Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD 

Hlavní využití: 

- drobná a řemeslná výroba, nerušící výroba; 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby, nerušící služby; 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru místního významu; 
- plochy zeleně; 
- pozemky, stavby a zařízení správních a administrativních činností pro výrobu; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení lehké výroby a skladování za podmínky, že svým provozováním                  
a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu 
okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou významně nezvyšují dopravní zátěž 
v území; 

- bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitelů či správců v rámci areálů, že má toto 
bydlení přímou funkční a prostorovou vazbu na areál v ploše VD a za podmínky, že se jedná o 
funkci doplňkovou;  

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci; 
- pozemky, stavby a zařízení velkokapacitní výroby zemědělské živočišné; 
- řadové garáže;  
- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by vyžadovalo omezení využití hlavního; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající 
výškovou hladinou v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty 
z hlediska objemů a výšky, stavby zejména v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením 
narušovat panorama sídel; 

6.4.4 Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba - VX  

Hlavní využití: 

- zemědělská malovýroba 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění             
a posklizňovou úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat, skladování a příprava krmiva 
a steliva, uchování produktů, dočasné uchování odpadů) v malozemědělských objemech; 

- pozemky, stavby a zařízení služeb, výroby drobné a řemeslné a výroby nerušící; 
- pozemky, stavby a zařízení pro skladování; 
- pozemky, stavby a zařízení pro pěstování rostlin a prodej výpěstků; 
- pozemky, stavby a zařízení pro odstavování a servis zemědělské techniky; 
- stavby a zařízení veterinární péče; 
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- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- zeleň ochranná a izolační; 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru, pokud nebude 
omezováno hlavní využití; ¨ 

- stavby a zařízení pro trvalé bydlení a pro agroturistiku (ubytování a související služby) pouze 
jako doplňková a integrální součást areálu; 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci; 
- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by vyžadovalo omezení využití hlavního; 
- velkokapacitní chovy hospodářských zvířat; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající 
výškovou hladinou v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty 
z hlediska objemů a výšky; zejména stavby v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením 
narušovat panorama obce, popř. zvyšovat negativní působení zástavby stávající; 

6.5  PLOCHY ZELENĚ  

6.5.1 Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS 

Hlavní využití: 

- plochy sídelní zeleně zahrnující především soukromé zahrady (v zastavěném území obvykle 
oplocené); 

Přípustné využití: 

- zahrady produkční a obytné; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- vodní plochy a toky; 
- pozemky zeleně veřejné a veřejných prostranství; 
- zahrady se stavbami zvyšujícími jejich využitelnost - zahrádkářské domky, bazény, sportovní 

zařízení soukromého charakteru, garáže, stavby hospodářského charakteru související 
s obhospodařováním pozemků apod.; 

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení zemědělské malovýroby, zemědělské stavby pro chov dobytka nebo 
jiných hospodářských zvířat, koní apod., pro uskladnění a posklizňovou úpravu produktů 
rostlinné výroby, a to v objemech dostačujících pro samozásobení či zemědělskou malovýrobu, 
za podmínky situování na pozemcích v zastavěném území, které to svým charakterem umožňují 
(dostatečná rozloha pozemku, možnost využití původních hospodářských objektů, přiměřený 
odstup od obytných objektů, adekvátní dopravní napojení apod.) a za podmínky, že se jedná o 
doplňkovou funkci k funkci bydlení; 

- stavby zvyšující jejich využitelnost - zahrádkářské domky, bazény, sportovní zařízení 
soukromého charakteru, garáže, stavby hospodářského charakteru související 
s obhospodařováním pozemků apod. za podmínky situování v zastavěném území; 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro bydlení; 
- stavby a zařízení občanského vybavení a výroby; 
- oplocení pozemků v rámci prvků ÚSES; 
- další stavby, opatření a činnosti, které jsou v rozporu s využitím hlavním; 

Podmínky využití ploch změn jsou také uvedeny v kapitole 3.3 tohoto opatření 
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6.5.2 Plochy zeleně - ochranná a izolační - ZO 

Hlavní využití: 

- plochy zeleně s funkcí ochrannou (odclonění okolí od zdrojů znečištění prostředí emisemi - 
zejména prachem, a hlukem) a estetickou (zmírnění nepříznivého estetického působení 
staveb, areálů a činností v krajině); 

Přípustné využití: 

- plochy zeleně specifické, izolační a přírodní; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury; 
- vodní plochy a toky; 

Nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití; 
 

6.6  PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

6.6.1 Plochy veřejných prostranství - PV 

Hlavní využití:  

- plochy veřejně přístupné bez omezení, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci; 

Přípustné využití:  

- veřejná prostranství včetně návsí a ulic; 
- stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, které 

zvyšují využitelnost těchto ploch pro obyvatele (např. altány, informační kiosky, dětská hřiště, 
přístřešky hromadné dopravy, vodní prvky a umělecká díla, městský mobiliář apod.); 

- plochy zeleně; 
- vodní plochy a toky; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury;  
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- dočasné stavby pro obchodní prodej (prodejní stánky, tržnice); 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení veřejných parkovišť pod podmínkou, že bude převládat funkce 
hlavní; 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro bydlení, výrobu, skladování, rodinnou rekreaci, garáže; 
- jiné využití, které je v rozporu s využitím hlavním; 

6.65.2 Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV 

Hlavní využití: 

- plochy sídelní zeleně veřejně přístupné, které mají významnou prostorotvornou a rekreační 
funkci; 

Přípustné využití: 

- pozemky parků a historických zahrad veřejně přístupných; 
- travnaté plochy s výsadbami odpovídající druhové skladby (sadové úpravy);  
- stavby a zařízení občanské vybavenosti slučitelné s účelem veřejných prostranství, které jako 

stavby doplňkové zvyšují kvalitu a využitelnost prostranství jako prostoru veřejného; 
- pěší a cyklistické komunikace; 
- dětská hřiště a hřiště pro míčové hry, drobné zpevněné plochy (pro kulturní aktivity aj.) ; 
- vodní plochy, vodní toky; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury (mimo parkování), pokud si to 
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vyžádá způsob technického řešení dopravní infrastruktury včetně technického řešení 
křižovatek či dalších dopravních ploch, napojení navazujících pozemků a staveb apod.; 

- plochy pro parkování, resp. parkovací stání za podmínky, že jejich realizací nebude změněna 
funkce plochy jako celku; 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro bydlení, výrobu, skladování, rodinnou rekreaci, garáže; 
- jiné využití, které je v rozporu s využitím hlavním; 

 

6.7  PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

6.7.1 Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS, Plochy dopravní infrastruktury silniční - 
garáže, parkoviště, čerpací stanice - DS1 

Hlavní využití: 

- plochy a koridory pozemních komunikací, plochy dopravy v klidu a dalších zařízení dopravy 
neliniového charakteru; 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení silnic včetně pozemků součástí komunikací (odvodnění 
komunikací, zářezy, násypy, opěrné a zárubní zdi, mosty, stavby protihlukové ochrany apod.); 

- pozemky, stavby a zařízení místních a účelových komunikací včetně pozemků součástí komunikací; 
- pozemky, stavby a zařízení pro dopravu v klidu (odstavné a parkovací plochy); 
- pozemky, stavby a zařízení pro veřejnou dopravu (zastávky veřejné autobusové dopravy a 

jejich vybavení); 
- komunikace pro pěší a cyklisty; 
- zeleň na dopravních plochách; 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury;  
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Podmíněně přípustné využití: 

- kapacitní parkoviště, stávající řadové garáže a stávající čerpací stanice pohonných hmot za 
podmínky umístění v rámci funkční plochy DS1; 

Nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné využití; 

6.7.2 Plochy dopravní infrastruktury - letecká - DL  

Hlavní využití: 

- plochy letecké dopravy; 

Přípustné využití:  

- pozemky letiště (přistávací a vzletová dráha); 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení provozně technického zázemí letiště, hangáry, opravny, klubovny 
za podmínky situování v zastavitelných plochách Z15a a Z15b a zastavěném území; 

- oplocení za podmínky situování v zastavěném území; 

Nepřípustné využití:  

- stavby a zařízení pro zemědělství a lesnictví; 
- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu - 

hygienická zařízení, ekologická a informační centra, rekreační objekty pobytového charakteru; 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů; 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném 

využití (s výjimkou rozšíření stávajících za účelem zlepšení parametrů silnic); 
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- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím; 

Podmínky využití ploch změn jsou také uvedeny v kapitole 3.3 tohoto opatření 

 

6.8  PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   

6.8.1 Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI 

Hlavní využití: 

- plochy a areály technické infrastruktury; 

Přípustné využití:  

- pozemky, stavby a zařízení pro zásobování vodou; 
- pozemky, stavby a zařízení pro zásobování energiemi; 
- pozemky, stavby a zařízení pro zásobování teplem a plynem; 
- pozemky, stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace; 
- pozemky, stavby a zařízení pro odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- plochy zeleně, drobné vodní plochy; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a přípustné využití; 

 

6.9  PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

6.9.1 Plochy vodní a vodohospodářské - W  

Hlavní využití: 

- vodní toky a nádrže, rybníky, mokřady a ostatní vodní plochy, poldry, které plní funkce 
vodohospodářské, ekologicko - stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské; 

Přípustné využití: 

- vodní toky a plochy včetně břehové zeleně, poldry; 
- technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (přemostění, jezy, jímání vody, výpusti, 

hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi, protipovodňová a revitalizační opatření aj.), stavby 
a zařízení veřejné technické infrastruktury; 

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Podmíněně přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro chov ryb a vodních živočichů, stavby a zařízení pro rybaření a vodní 
sporty - pokud nebude narušen veřejný zájem (např. ochrana přírody a protipovodňová 
ochrana); 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
- oplocování pozemků vodních toků v celém řešeném území a vodních ploch v nezastavěném území; 
- stavby a zařízení pro lesnictví; 
- silnice I. - III. třídy s výjimkou zlepšování parametrů komunikací; 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů; 
- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 

využitím; 
- stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin; 

Podmínky využití ploch změn v krajině jsou také uvedeny v kapitole 5.1.1 tohoto opatření 

 

 



   Územní plán Třebihošť 

 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o. 

 
31 

6.10  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  

6.10.1 Plochy zemědělské - NZ 

Hlavní využití: 

- zemědělsky obhospodařované pozemky včetně drobných ploch krajinné zeleně; 

Přípustné využití: 

- pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sady, zahrady; 
- liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, 

interakční prvky); 
- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury; 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující 

prostupnost krajiny, stezky pro pěší a cyklisty, nezpevněné polní cesty; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- vodní plochy a toky; 
- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (rozhledny, informační tabule, odpočívadla 
apod.), drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) aj.; 

Podmíněně přípustné využití: 

- zalesnění, vodní plochy a toky a stavby pro jejich obhospodařování za podmínky dodržování 
zásad ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny; 

- stavby a zařízení zemědělské prvovýroby technologicky vázané na konkrétní zemědělsky 
obhospodařovanou lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví 
(žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky, včelíny apod.); 

- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky zajištění prostupnosti krajiny; 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro lesnictví a pro zemědělství jiné, něž jsou uvedeny v podmíněně 
přípustném využití (např. stavby pro trvalé kapacitní ustájení hospodářských zvířat); 

- oplocení pozemků; 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném 

využití (s výjimkou zlepšování parametrů komunikací); 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů; 
- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 

využitím; 
- stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- případné stavby výškových zařízení technické infrastruktury za podmínky nenarušení 
krajinného rázu; 

 

6.11  PLOCHY  LESNÍ    

6.11.1 Plochy lesní - NL 

Hlavní využití: 

- plochy lesa; 

Přípustné využití:  

- plochy PUPFL; 
- pozemky, stavby a zařízení lesnictví (lesnické účelové komunikace a plochy, hrazení bystřin a 

strží, odvodnění lesní půdy, myslivecká zařízení); 
- malé vodní plochy a toky; 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující 

prostupnost krajiny, stezky a značené trasy pro pěší a cyklisty, naučné stezky; 
- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury a stavby a zařízení nevyžadující odnětí 

pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů;  
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
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- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 
drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (rozhledny, informační tabule, odpočívadla 
apod.), drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) aj.; 

Podmíněně přípustné využití:  

- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny; 

Nepřípustné využití: 

- stavby, opatření a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím; 
- oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky); 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném 

využití (s výjimkou zlepšení parametrů stávajících komunikací); 
- stavby a zařízení pro zemědělství (vyjma zařízení pro chov včel); 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu: 

- případné stavby výškových zařízení technické infrastruktury za podmínky nenarušení 
krajinného rázu; 

Podmínky využití ploch změn v krajině jsou také uvedeny v kapitole 5.1.1 tohoto opatření 

 

6.12  PLOCHY PŘÍRODNÍ  

6.12.1 Plochy přírodní - NP 

Hlavní využití: 

- lesní porosty, krajinná zeleň, vodní plochy, popř. součásti ZPF, jež souhrnně vytvářejí plochy 
původních, přírodních a přírodě blízkých ekosystémů a zajišťují tak uchování druhového a 
genového bohatství spontánních druhů a organismů - fauny a flóry; 

- plochy NP jsou vymezeny na základě zvláštních předpisů pro zajištění ochrany a žádoucího 
vývoje prvků územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území, 
jejichž kategorie stanoví příslušný zákon; 

Přípustné využití: 

- pozemky určené k plnění funkce lesa s mimoprodukčními způsoby hospodaření včetně 
zalesnění; 

- pozemky ZPF - určené pro extenzivní hospodaření způsobem šetrným k přírodním danostem 
- plochy zeleně zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní 

ekologicky méně stabilní části krajiny; 
- stavby a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj 

přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny; 
- stavby, zařízení a jiná opatřeni pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 

pro odstraňování jejich důsledků; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Podmíněně přípustné využití: 

- stávající činnosti produkčního charakteru lze realizovat bez možnosti zvyšování jejich 
intenzity; 

- mimoprodukční funkce zemědělského půdního fondu a ploch PUPFL - jejich charakter musí 
být v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny; 

- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury liniového charakteru, stavby a zařízení 
veřejné dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující prostupnost krajiny, 
ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky významného nenarušení 
celistvosti územní ochrany, příznivého stavu předmětu ochrany v dané ploše a nenarušení 
funkčnosti územního systému ekologické stability; 

- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 
drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (rozhledny, informační tabule, odpočívadla 
apod.), drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) aj. za podmínky významného 
nenarušení celistvosti územní ochrany, příznivého stavu předmětu ochrany v dané ploše a 
nenarušení funkčnosti územního systému ekologické stability; 
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Nepřípustné využití: 

- stavby, opatření a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím; 
- oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky); 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném 

využití; 
- stavby a zařízení pro zemědělství a lesní hospodářství; 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin; 

6.12  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

6.12.1 Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, zemědělské - NSpz, Plochy smíšené 
nezastavěného území - sportovní - NSs 

Hlavní využití: 

- plochy nezastavěného území s vyšším zastoupením krajinné zeleně a přírodních složek; 

Přípustné využití: 

- pozemky trvalých travních porostů, extenzívní sady, zahrady; 
- plochy PUPFL; 
- liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, 

drobné interakční prvky a vodní plochy); 
- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury; 
- stavby a zařízení veřejné dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující 

prostupnost krajiny, stezky a značené trasy pro pěší a cyklisty, naučné stezky; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Podmíněně přípustné využití: 

- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny; 
- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (rozhledny, informační tabule, odpočívadla apod.), 
drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) aj. - pokud neznemožňují obhospodařování 
pozemků a budou chráněny prvky krajinné zeleně; 

- zařízení pro lyžařský sport (lyžařské vleky, lanové dráhy, zasněžování apod.) za podmínky situování 
v ploše NSs; 

- centrální čistírna odpadních vod jako součást veřejné infrastruktury, za podmínky umístění ve 
vymezené ploše na jižním okraji Třebihoště; 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro zemědělství a lesnictví; 
- oplocení pozemků; 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném 

využití (s výjimkou zlepšení parametrů stávajících komunikací); 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin; 
- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- případné stavby výškových zařízení technické infrastruktury jsou z hlediska ÚP přípustné 
pouze v případě, že negativně nenaruší krajinný ráz; 

6.15  PLOCHY SPECIFICKÉ  

Plochy specifické - X 

Hlavní využití: 

- plochy a objekty pro obranu státu; 
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Přípustné využití: 

- stavby a zařízení a další opatření  pro účely Armády České republiky a pro obranu státu; 
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury; 

Nepřípustné využití: 

- jiné využití než je uvedeno jako přípustné; 

 

 

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB  A OPATŘENÍ 
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH 
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 ÚP nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby,a veřejně prospěšná opatření, stavby a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit. 

 

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM, 

V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, 
NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 ÚP nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo. 

 

 

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 

STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 ÚP nenavrhuje žádná kompenzační opatření. 

 

10.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

V rámci zadávacích podmínek a řešení územních studií je nutno respektovat obecné 
podmínky využití funkčních ploch, do kterých jsou jednotlivé lokality zařazeny (kap. 6) a konkrétní 
podmínky pro využití ploch změn a koridorů pro dopravní infrastrukturu (kap. 3). 

a) Lhůta pro vložení dat o územních studiích do evidence územně plánovací činnosti se 
stanovuje na 5 let od vydání, resp. nabytí účinnosti ÚP Třebihošť. 

b) Územním plánem Třebihošť se stanovují následující lokality, ve kterých je prověření 
změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování:  
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- zastavitelná plocha Z13 – studie prověří hmotově-prostorové řešení a 
umístění staveb na pozemcích dle KN tak, aby došlo k přirozenému zapojení 
zástavby do okolního prostředí za účelem ochrany krajinného rázu 

 

 

10. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

Počet stran textové části ÚP (kap. 1. – 10.):            29 stran formátu A4 

Obsah grafické části ÚP:                                                                                                                

1. Výkres základního členění území     měřítko 1 : 5 000 
2. Hlavní výkres       měřítko 1 : 5 000  

Pozn.:  
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nebyl vypracován v souladu s kap. 7. a 8. 
tohoto opatření 
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

TŘEBIHOŠŤ 

Úvod - zkratky a  pojmy použité v ÚP  

AČR  - Armáda České republiky 
AOPK    - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
ATS   - automatická tlaková stanice 
BD   - bytový dům 
BJ   - bytová jednotka 
BPEJ   - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
CO    - civilní ochrana  
CPS   - centrální požární stanice 
ČEZ   - České energetické závody, a.s. 
ČGS   - Česká geologická služba 
ČNR   - Česká národní rada 
ČOV   - čistírna odpadních vod 
ČS   - čerpací stanice 
ČSN   - česká státní norma 
ČSÚ   - Český statistický úřad 
ČÚZK   - Český úřad zeměměřický a katastrální 
DN    - dimenze potrubí 
EO   - ekvivalentní obyvatel 
EVL   - evropsky významná lokalita 
HOZ   - hlavní odvodňovací zařízení 
HZS   - hasičský záchranný sbor 
CHLÚ   - chráněné ložiskové území 
CHOPAV  - chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IÚ   - improvizovaný úkryt 
IZS   - integrovaný záchranný systém 
KČT   - Klub českých turistů 
KES   - koeficient ekologické stability 
KN   - katastr nemovitostí 
KoPÚ   - komplexní pozemkové úpravy 
k.ú.   - katastrální území 
LAPV                    - lokalita akumulace přírodních vod 
LBC,   - lokální biocentrum 
LBK                 - lokálníí biokoridor 
LÚSES     - lokální územní systém ekologické stability 
LHP   - lesní hospodářský plán 
MAS   - místní akční skupina 
MÚ   - Městský úřad 
MO   - Ministerstvo obrany ČR 
MZe   - Ministerstvo zemědělství ČR 
NN, VN    - nízké a vysoké napětí 
NP      - nadzemní podlaží 
NZV   - nouzové zásobování vodou 
OP   - ochranné pásmo 
ORP   - obec s rozšířenou působností 
OÚ   - obecní úřad 
OOÚZ   .- Odbor ochrany územních zájmů  
PB   - propan-butan 
PD   - projektová dokumentace 
PLO   - přírodní lesní oblast 
PSZ                 - plán společných zařízení z KoPÚ 
PRVK   - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
PUPFL   - pozemky určené k plnění funkce lesa 
PÚR   - Politika územního rozvoje ČR  
NRÚSES  - nadregionální územní systém ekologické stability 
RBC,   - regionální biocentrum 
RBK                  - regionální biokoridor 
RD   - rodinný dům  
RS 
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RURÚ   - rozbor udržitelného rozvoje území (obsažen v ÚAP) 
ŘPNI 
ř.ú.   - řešené území 
SDH   - sbor dobrovolných hasičů 
SEA   - vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí 
SNM MO             - sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ČR                 
STL, VTL  - středotlaký plynovod, vysokotlaký plynovod 
TI   - technická infrastruktura 
TKO   - tuhý komunální odpad 
TS   - transformační stanice 
TTP   - trvalý travní porost 
ÚAN   - území s archeologickými nálezy 
ÚAP   - územně - analytické podklady 
ÚP   - Územní plán Třebihošť 
ÚPD   - územně plánovací dokumentace 
ÚSES   - územní systém ekologické stability 
VAK   - vodovody a kanalizace 
VKP   - významný krajinný prvek 
VN, VVN  - vysoké napětí, velmi vysoké napětí 
VPS, VPO  - veřejně prospěšná stavba, veřejně prospěšné opatření 
ZPF   - zemědělský půdní fond 
ZÚR   - Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
z.ú., ZÚ   - zastavěné území 
ZSJ   - základní sídelní jednotka (místní část) 
ŽP   - životní prostředí 

zastavěné území je území vymezené územním plánem (postupem podle stavebního zákona §58); 

zastavitelná plocha je plocha vymezená k zastavění v územním plánu; 

plocha přestavby je plocha části zastavěného území určeného k přestavbě; 

nezastavěné území je tvořeno pozemky, které nejsou zahrnuty územním plánem do zastavěného území nebo 
zastavitelných ploch; 

plocha je část území tvořená pozemkem či jeho částí nebo souborem pozemků vymezená územním plánem s ohledem 
na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam; 

koridor je plocha pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy, způsobem vymezení 
má zpravidla vlastnosti zastavitelné plochy; 

rozvojová plocha (lokalita) - souhrnné označení zastavitelných ploch a ploch přestavby jako podmnožiny ploch změn, 
kdy je územním plánem měněno funkční využití; 

veřejná infrastruktura - jedná se o pozemky, stavby a zařízení 1. dopravní infrastruktury, 2. technické infrastruktury, 3. 
občanského vybavení - zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální a zdravotní služby a péči o rodinu, kulturu, veřejnou správu 
a ochranu obyvatelstva), 4. veřejných prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu, 5. stavby ke snižování ohrožení 
živelními nebo jinými pohromami; 

veřejně prospěšná stavba je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo 
státu vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (zde územním plánem); 

veřejně prospěšné opatření je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji nebo 
ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci; 

asanace - ozdravění území; 

stabilizované území je území, v němž je stávající stav využití převzat beze změny do návrhu územního plánu;  

dosavadní využití - využití, které z funkčního nebo urbanistického hlediska není v souladu se stanoveným funkčním 
využitím, ale po dobu životnosti dané stavby je přípustné; 

funkčními plochami se rozumí plochy s rozdílným způsobem využití;  

hlavní využití charakterizuje funkční využití stanovené tímto územním plánem;  

přípustné využití je výčtem staveb a zařízení, které lze v ploše umístit a vymezit jim pozemky, zařízení, změn staveb a 
výčtem způsobů, kterými mohou být pozemky a plochy využity; 

podmíněně přípustné využití stanoví výčet staveb a zařízení, které lze v dané ploše umístit na základě splnění 
stanovených podmínek, a výčet změn využití, které lze uskutečnit na základě splnění stanovených podmínek; 

nepřípustné využití může kromě vymezení nepřípustného využití označit specifické činnosti, stavby a způsoby využití, 
které nelze v dané ploše uplatnit;  

regulativy se rozumí stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, resp. přípustné, podmíněně 
přípustné a nepřípustné využití a podrobnější podmínky prostorového uspořádání;  
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podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu mohou kromě prostorových stanovit i kapacitní 
limity, které nesmějí být překročeny; 

územní systém ekologické stability (ÚSES) je krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení ekologické stability od 
nejmenších celků až po celoevropské sítě; Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definuje ÚSES takto: 
„Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny 
zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ ÚSES je tvořen následujícími 
skladebnými prvky: biocentrum, biokoridor a podpůrnými prvky: interakční prvek; 

společné jednání - projednání návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona; 

veřejné projednání, řízení o ÚP - projednání návrhu ÚP dle § 52 stavebního zákona; 

  

a)  POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, VYHODNOCENÍ 
SOULADU S POŽADAVKY STAVENÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

a1)  postup při pořízení územního plánu 

O pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce Třebihošť dne 11.07.2018. Určeným zastupitelem 
pro jeho pořízení byl stanoven Ing. Jaroslav Krkonoška. Pořizovatelem ÚP je Městský úřad Dvůr 
Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování na základě ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění 
(dále jen „stavební zákon“).  

Návrh zadání byl zpracován v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona a v rozsahu přílohy           
č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění (dále jen „vyhláška č. 500“), 
pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem. V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 
stavebního zákona pořizovatel zaslal návrh zadání ÚP dotčeným orgánům, sousedním obcím a 
krajskému úřadu. Současně pořizovatel návrh zadání ÚP doručil veřejnou vyhláškou. V oznámení o 
projednání návrhu zadání ÚP pořizovatel rovněž uvedl i poučení o lhůtě a způsobu pro možnost 
uplatnění připomínek, vyjádření, podnětů a stanovisek. Projednané a upravené zadání ÚP pak bylo 
schváleno usnesením zastupitelstva obce Třebihošť dne 19.09.2018. Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje 02.08.2018 pod č.j.: KUKHK-24031/ZP/2018 vydal stanovisko, ve kterém mimo jiné uvedl, že 
návrh ÚP není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Na základě uvedeného nebylo 
zpracováno vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území.  

Návrh ÚP zpracovala spol. REGIO, projektový ateliér s. r. o., Hořická č. p. 50, 500 02 Hradec 
Králové, odpovědný zástupce projektanta – autorizovaný architekt Ing. arch. Jana Šejvlová – číslo 
autorizace: ČKA 02778. Návrh ÚP byl zpracován v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona a v 
souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500. Pořizovatel následně v souladu s ustanoveními § 50 odst. (2) 
a § 23a stavebního zákona oznámil jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Třebihošť, 
sousedním obcím a oprávněným investorům místo a dobu konání společného jednání o návrhu ÚP.  

Společné jednání se uskutečnilo 14.07.2020 na MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Pořizovatel 
vyzval dotčené orgány k uplatnění stanovisek ve lhůtě do 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě 
mohly sousední obce uplatnit připomínky, na tuto možnost byly uvedené obce upozorněny. 
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. (3) stavebního zákona doručil návrh ÚP veřejnou vyhláškou. Do 30 
dnů ode dne doručení mohl každý u pořizovatele uplatnit písemné připomínky. Na tuto možnost 
pořizovatel také upozornil. V poskytnuté lhůtě obdržel pořizovatel k návrhu ÚP stanoviska dotčených 
orgánů, která jsou vyhodnocena v kapitole d) v odůvodnění tohoto opatření. Pořizovatel také obdržel 
připomínky, které budou jednotlivě vypořádány v kapitole m) v odůvodnění tohoto opatření. Na 
podkladě společného jednání byl návrh ÚP upraven a předán KÚ KH kraje pro vydání stanoviska 
podle § 50 odst. (7) stavebního zákona. 

Krajský úřad KH kraje vydal dne 21.05.2021 pod č. j.: KUKHK-23171/UP/2018 stanovisko, ve 
kterém mimo jiné „…sděluje, že neshledal takové nedostatky, které by neumožňovaly zahájit řízení o 
územním plánu Třebihošť v režimu ustanovení § 52 a § 53 stavebního zákona…“  
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Následně byla dokončena úprava návrhu vyplývající ze společného jednání a návrh ÚP byl 
připraven k veřejnému projednání.  

Upravený a posouzený návrh ÚP a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel dle 
ustanovení § 52 stavebního zákona doručil veřejnou vyhláškou. K veřejnému projednání pořizovatel 
přizval jednotlivě obec Třebihošť, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. V textu oznámení 
pořizovatel uvedl poučení o lhůtě a možnostech pro podání stanovisek, námitek a připomínek.  

Veřejné projednání návrhu ÚP se konalo dne 05.08.2021 na MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 
Pořizovatel zajistil ve spolupráci s projektantem odborný výklad. Pořizovatel vyzval dotčené orgány a 
krajský úřad jako nadřízený orgán k částem řešení, které byly od společného jednání změněny k 
uplatnění stanovisek do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
mohl každý uplatnit písemně své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
oprávnění investoři a zástupci veřejnosti mohli písemně podat námitky. Současně bylo pořizovatelem 
upozorněno, že k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  

V rámci lhůty stanovené pro podání námitek a připomínek byly pořizovateli doručeny námitky 
(celkem tři) a žádná připomínka, které jsou jednotlivě vypořádány v kapitolách l) a m) v odůvodnění 
tohoto opatření. V rámci veřejného projednání uplatnili souhlasné stanovisko Obvodní báňský úřad, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Krajský úřad KH kraje odbor územního plánování a stavebního 
řádu, Hasičský záchranný sbor, Krajský úřad KH kraje odbor životního prostředí a zemědělství, 
Ministerstvo vnitra, Městský úřad Dvůr Králové nad Labem.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval 
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP a doručil je 
dotčeným orgánům a krajskému úřadu s výzvou, aby k nim ve lhůtě do 30-ti dnů od obdržení uplatnily 
stanoviska. Současně pořizovatel upozornil, pokud dotčený orgán nebo krajský úřad neuplatní 
stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. Pořizovatel obdržel 
celkem tři souhlasná stanoviska od těchto subjektů: Obvodní báňský úřad, Krajský úřad KH kraje 
odbor životního prostředí a zemědělství a Krajský úřad KH kraje odbor územního plánování a 
stavebního řádu. V souladu s výsledky projednání, zejména v souvislosti s některými uplatněnými 
námitkami, byl návrh ÚP upraven. Následně byla do odůvodnění návrhu ÚP zapracována skutečnost 
týkající se vydání Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje. Návrh ÚP Třebihošť byl včetně 
odůvodnění dle ustanovení § 54 stavebního zákona předložen Zastupitelstvu obce Třebihošť s 
návrhem na vydání. 

 

a2)  vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů 

ÚP je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, obě 
v platných zněních. 

 

 

b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

b 1) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  

ÚP je vypracován v souladu s  Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace  č. 1 – 5. 
Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválená usnesením vlády ze dne 20. července 
2009 č. 929. Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválená usnesením 
vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276, Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky byla 
schválená usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629, Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje 
České republiky byla schválená usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 630, Aktualizace č. 5 Politiky 
územního rozvoje České republiky byla schválená usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833 a 



   Územní plán Třebihošť 

 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o. 

 
40 

Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválená usnesením vlády ze dne 
12. července 2021 č. 618.  

Území Třebihoště neleží v žádné republikové rozvojové ose a nespadá ani do žádných 
rozvojových os ani specifických oblastí vymezených Politikou územního rozvoje České republiky.  

Z obecně formulovaných Republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území ze schválené PÚR naplňuje předmětný ÚP zejména tyto body: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana 
by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných 
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným 
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty - ÚP klade důraz na ochranu historicky 
založené urbanistické struktury všech částí obce, zákonných VKP, památných stromů, prvků ÚSES, 
niv vodotečí, registrovaných kulturních památek a památek místního významu, území 
s archeologickými nálezy a jiných přírodních a kulturně - civilizačních hodnot (podrobně viz kap. f) 
Odůvodnění; 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru 
zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné 
půdy a ekologických funkcí krajiny - je splněno stanovením podmínek využití nezastavěného území; 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel - netýká se řešeného území; 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve 
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a 
koridorů vymezených v PÚR ČR - při funkčním členění a vymezování návrhových ploch byl prověřen 
vliv návrhu ÚP na urbanistickou strukturu, na krajinu i další hodnoty vyžadující ochranu; 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principy u integrovaného rozvoje území, zejména 
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek - jsou vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj 
venkovského sídla;  

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací  
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových 
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích - netýká se řešeného území; 

(18) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro 
posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska 
přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí - ÚP vytváří předpoklady pro 
optimální rozvoj venkovské oblasti s důrazem na zachování svébytnosti všech částí obce; 

(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a 
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území 
bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a 
sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a 
zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je  účelné využívání a 
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území - stanovená urbanistická koncepce klade důraz na návaznost zastavitelných 
ploch na zastavěné území za současné snahy o zachování charakteristického způsobu zástavby. Tím 
je minimalizována finanční, časová, realizační náročnost napojení těchto ploch na veřejnou 
infrastrukturu, jejíž rozvoj je uzpůsoben podmínkám a možnostem obce Třebihošť; 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při 
územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality 
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životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy 
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky 
pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných 
prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem 
na cílové krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů - ÚP nevytváří podmínky pro 
umisťování záměrů, které mohou významně ovlivnit charakter krajin, ÚP je řešen s ohledem na 
požadavek ochrany hodnot řešeného území - viz výše bod (14); 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a 
pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro 
bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat 
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat 
integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů - požadavek je zajištěn 
stanovením koncepce rozvoje krajiny, stanovením podmínek využití ploch nezastavěného území; 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a 
ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s 
využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých ploch nezastavěného území v 
bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné  formy krátkodobé rekreace a dále pro 
vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny - netýká se řešeného území; 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného 
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji 
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo) - 
v ÚP jsou respektovány značené cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky, je umožněno doplnění 
cykloturistické sítě, jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny např. převzetím cestní 
sítě dle KoPÚ. Regulativy je umožněno případné vedení komunikací pro pěší a cyklisty ve většině 
funkčních ploch a je umožněno umístění souvisejícího mobiliáře (informační tabule, odpočívadla 
apod.); 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto 
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních 
komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich 
nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a 
silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby 
byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a 
železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i 
možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel 
(bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků) - prostupnost 
krajiny je v ř. ú. na dostatečné úrovni zabezpečena stávajícími polními a lesními cestami, které ÚP 
respektuje v souladu se schválenými KoPÚ. ÚP řeší koncepci technické a dopravní infrastruktury; 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v 
souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a 
rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. 
Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území 
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou) - ÚP vytváří 
podmínky pro výše uvedené požadavky zejména stanovenými regulativy jednotlivých funkčních ploch; 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních 
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. V 
územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet 
územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí 
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vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 
Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
průmyslových nebo zemědělských areálů - netýká se řešeného území; 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a 
minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro 
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným 
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence  srážkových vod v území a 
využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci  povrchové vody tam, kde je to možné 
s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako  jedno z adaptačních opatření v případě 
dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky  pro zadržování, vsakování i využívání 
srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování  účinků povodní a sucha. Při vymezování 
zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se  srážkovými vodami - splněno stanovením podmínek 
využití zejména funkcí v nezastavěném území, lze konstatovat, že řešené území není významněji ve 
výše uvedeném smyslu ohroženo, jdou převzaty navržené poldry ze schválených KoPÚ; 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod 
- v řešeném území není stanoveno záplavové území, do ploch s nebezpečím rozlivu Bystrého potoka 
nejsou vymezeny žádné plochy umožňující realizaci zástavby; 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její pro rozvoj a 
tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální 
technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), 
které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře 
těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se 
specifickými geografickými podmínkami. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro 
vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí 
regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, 
stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 
hospodářského rozvoje ve všech regionech - ÚP je řešeno doplnění prvků a sítí TI a je umožněn rozvoj 

dopravní infrastruktury odpovídající významu tohoto venkovského sídla v sídelní struktuře; 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu 
a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních 
městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého 
sektoru s veřejností - ÚP vytváří podmínky pro zajištění kvalitního prostředí obyvatel obce; 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro 
upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a 
koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou 
dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných 
prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky 
pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti 
mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání 
vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné - 

netýká se řešeného území; 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti - je 
ÚP  splněno (podrobněji viz kap. f.5); 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik 
při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi - ÚP rámcově 
umožňuje; 

Návrh ÚP Třebihošť je v souladu s PÚR. 
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b 2) VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM  

ÚP respektuje Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR) vydané Usnesením 
zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/22/1564/2011 ze dne 8. 9. 2011. Následně byly vydány 
Aktualizace č. 1 a č. 2 ZÚR (Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 
1 ZÚR dne 10. 9. 2018 -  nabytí účinnosti dne 3. 10. 2018 - a o vydání Aktualizace č. 2 ZÚR dne 17. 6. 
2019 - nabytí účinnosti dne 12. 7. 2019). Dle ZÚR zasahují do řešeného území návrhové prvky ÚSES  
RBC 1192 Čertovy hrady, RBC 1647 Zvičina, a RBK 746.  

Dne 22.06.2020 byla Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/29/2304/2020 
vydána Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která nabyla účinnosti dne 
20.07.2020. Správní území obce Třebihošť není řešením, které bylo předmětem Aktualizace č.4 
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, dotčeno. Aktualizace č. 3 ZÚR Královéhradeckého 
kraje byla vydána krajským zastupitelstvem 22. 3. 2021 usnesením č. ZK/4/200/2021 (nabytí účinnosti 
16. 4. 2021), řešení ÚP není s Aktualizací č. 3 v rozporu.  

ÚP respektuje obecné priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území ze 
ZÚR. Zpracovatel podrobně přezkoumal řešení ÚP jednotlivě ke všem prioritám územního plánování. 
S ohledem na skutečnost, že  míra uplatnění každé priority závisí zejména na charakteru konkrétního 
území a na tom, jaký vztah územních podmínek byl zjištěn například v doplňujících průzkumech a 
rozborech, či v rozboru udržitelného rozvoje území, je ve vyhodnocení priorit reagováno adekvátně 
k této skutečnosti. Pokud je tedy v reakci na konkrétní prioritu uvedeno „není uplatněno“,neznamená 
to, že se projektant vyhodnocením priority nezabýval, ale že  došel k závěru, že se uvedená priorita 
dané obce netýká s ohledem na její polohu v území, stávající stav využití území či potřeby jejího 
dalšího rozvoje. Na další priority je pak reagováno stručným popisem řešení ÚP. Podrobné 
vyhodnocení splnění obecných principů územního plánování obsažených v prioritách kopírováním 
textů z jiných kapitol OOP, kde je odůvodnění řešeno podrobně, by bylo samoúčelným výrazem 
formalismu, který je proti smyslu funkčnosti územního plánování. Územní plán jako opatření obecné 
povahy je komplexní dokument, který na obecné požadavky uvedené v ZÚR reaguje konkrétně v 
mnoha dalších částech Odůvodnění ÚP. To je totiž tematicky členěno  ve vztahu ke konkrétní řešené 
oblasti.  Pro lepší orientaci v Odůvodnění ÚP je tedy k reakci na jednotlivé priority doplněn odkaz na 
kapitolu, kde je problematika popsána podrobně ve vztahu ke konkrétnímu řešení ÚP: 

1.  tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, včetně lokalizace 
progresivních ekonomických odvětví v technologicky náročných výrobních oborech 
založených na inovacích, výzkumu a vývoji, podnikatelských inkubátorů, inovačních center a 
vědecko-technologických parků, zejména v území vymezených rozvojových oblastí a 
rozvojových os - v řešení ÚP není uplatněno; 

1a) prověření možností a podmínek změn v území pro lokalizaci výzkumného, vývojového a 
vzdělávacího zařízení v oblasti zdravé výživy, klinické výživy, metabolismu a gerontologie 
využívající zpracování zemědělských produktů pěstovaných na území kraje, a to ve vazbě na 
město Hradec Králové a mimoúrovňové křižovatky Kukleny a Plotiště na dálnici D11 - není 
uplatněno; 

2. tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu 
podporujícího sociální soudržnost obyvatel kraje a ekonomickou prosperitu kraje - není 
uplatněno; 

3.    tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potřebné 
pro zajištění optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajů a Polské republiky 
včetně jeho vnitřní prostupnosti - není uplatněno; 

3a. tvorba územních podmínek pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční 
dopravy na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání 
území, zejména návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených 
silnic a železnic, návrhem obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území anebo 
návrhem dalších vhodných stavebně technických, provozních či organizačních opatření - není 
uplatněno; 

3b. tvorba územních podmínek pro rozvoj a zvýšení atraktivity veřejné dopravy osob a 
environmentálně šetrných způsobů dopravy (zejména železniční, pěší a cyklistická doprava) a 
pro jejich vzájemnou provázanost, zejména utvářením podmínek pro zajištění přepravních 
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vazeb jízdní kolo / automobil - autobus / trolejbus - vlak a vybavováním přestupních uzlů a 
přestupních míst kapacitně odpovídajícími veřejnými parkovišti pro osobní automobily typu 
Park and Ride (P+R) a odstavnými zařízeními pro jízdní kola typu Bike and Ride (B+R) - v ÚP 
umožněno v rámci obecných podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití (podrobně 
viz kap.f.2) a f.5.1) Odůvodnění); 

3c. tvorba územních podmínek pro dobudování základní sítě kapacitních silnic D11 a DS35 na 
území kraje -  není uplatněno; 

3d. tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti krajského města Hradec 
Králové ze všech částí Královéhradeckého kraje, při zvýšeném důrazu na dostupnost veřejnou 
dopravou osob - není uplatněno;  

3e. tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti okrajových částí 
Královéhradeckého kraje, zejména Broumovska, Krkonoš a Orlických hor, s důrazem na 
zohlednění přírodních a krajinných hodnot těchto území, včetně ochranného statutu těchto 
území - není uplatněno; 

3f.  vytváření územních podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní cesty mezi 
obcemi a jejich spádovými centry osídlení jakož i pro rekreační cyklistiku mezi významnými 
atraktivitami cestovního ruchu, přitom využívat pro vedení cyklotras přednostně přirozené 
krajinné osy - v ÚP umožněno v rámci obecných podmínek využití ploch s rozdílným 
způsobem využití (podrobně viz kap. kap.f2 a f5.1) Odůvodnění); 

4. tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu potřebné 
pro zajištění optimálního napojení rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy - není 
uplatněno; 

4a. vytváření územních podmínek pro dostupnost služeb spojů a elektronických komunikací, 
včetně rozvoje kapacitních sítí vysokorychlostního internetu a optických přístupových sítí - 
řešení ÚP nevytváří překážky pro rozvoj spojů, elektronických komunikací, internetu;  

5. vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky vody a 
zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících požadavky 
na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na celém území kraje a zlepšení 
vzhledu měst a obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních částí historicky 
rostlé sídelní struktury - ÚP vytváří podmínky pro rozvoj technické infrastruktury pro toto 
venkovské sídlo (podrobně viz kap. f5.2 a f5.3 Odůvodnění); 

5a. vytváření územních podmínek pro připojení obyvatel na veřejnou kanalizaci a pro nezbytné 
rozšíření stávajících anebo výstavbu nových čističek odpadních vod nebo jejich intenzifikaci a 
modernizaci, zejména v obcích ORP Broumov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice a Jičín, 
vytváření územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury v oblasti zásobování vodou 
zejména na území ORP Jičín, Hradec Králové a Nový Bydžov - návrh ÚP vytváří předpoklady 
pro rozšíření vodovodní sítě a realizaci kanalizace s ČOV pro vlastní Třebihošť, Horní a Dolní 
Dehtov (podrobně viz kap. f5.2 a f5.3) Odůvodnění); 

5b. vytváření územních podmínek pro zachování a další rozvoj polycentrické sídelní struktury území 
kraje založené na krajském městě Hradec Králové jako hlavním nadregionálním centru osídlení 
kraje, na městech Náchod, Trutnov, Jičín a Rychnov nad Kněžnou jako významných regionálních 
centrech osídlení kraje a na mikroregionálních centrech osídlení, městech Broumov, Jaroměř, 
Nové Město nad Metují, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Nový Bydžov, Hořice, Nová Paka, Dvůr 
Králové nad Labem a Vrchlabí a Červený Kostelec, plnících ve struktuře osídlení kraje roli hlavních 
obslužných center osídlení s koncentrací občanského vybavení nadmístního významu zejména v 
oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury či sportu a s koncentrací širokého spektra 
ekonomických aktivit generujících nabídku pracovních příležitostí v různých segmentech 
hospodářství - není uplatněno; 

5c. posilování významu a rozvoj obslužného potenciálu subregionálních center osídlení Česká 
Skalice, Hostinné, Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Opočno a Týniště nad Orlicí - není 
uplatněno; 

5d. respektování a další rozvoj specifických a jedinečných znaků sídelní struktury každé obce a 
zachování vzájemného prostorového oddělení jednotlivých sídel územím volné krajiny - ÚP 
vytváří podmínky pro optimální rozvoj venkovského sídla (podrobně viz kap. f2) Odůvodnění);  
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6. navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové sociální 
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, zejména předcházet vzniku 
obytných území prostorově a provozně izolovaných od stabilizovaných obytných území a 
předcházet vzniku rozsáhlých obytných území bez zajištění jejich odpovídající veřejné 
prostupnosti - není uplatněno; 

6a. vytváření územních podmínek pro zvýšení kvality a dostupnosti veřejného občanského 
vybavení, zejména školství, zdravotnictví a sociální péče s ohledem na demografické trendy v 
počtu a věkové struktuře obyvatel a s ohledem na adekvátní i budoucí potřeby obyvatel za 
účelem zvýšení kvality života obyvatel kraje - v ÚP jsou vytvořeny územní podmínky pro 
rozvoj občanského vybavení veřejné infrastruktury - vymezená plocha pro hasičský sport 
(podrobně viz kap. f2 Odůvodnění);  

7. vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, 
sociálních a kulturních služeb, sportovních a volnočasových zařízení) - ÚP vytváří podmínky 
v rámci obecných podmínek využití funkčních ploch v zastavěném území a stabilizací ploch ve 
funkci OV (podrobně viz kap. f2 Odůvodnění); 

8. vytváření územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství a 
pro ochranu orné a lesní půdy, zejména ve venkovských územích a oblastech, při zachování 
ekologických funkcí krajiny - navržená koncepce řešení krajiny vytváří optimální podmínky pro 
rozvoj potenciálu zemědělství a lesnictví (podrobně viz kap. f3 a h Odůvodnění); 

8a. vytváření územních podmínek pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj 
území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území a podmíněnosti 
rozvoje území realizací veřejné infrastruktury pro zajištění obsluhy území -  není uplatněno; 

8b. vytváření územních podmínek pro oživení místní ekonomiky obcí v hospodářsky problémových 
regionech, zejména vymezováním ploch pro rozvoj ekonomických aktivit využívajících místní 
zdroje, místní produkty a rozvíjející tradiční hospodářská odvětví a lokální hospodářský 
potenciál území - není uplatněno; 

8c. vytváření územních podmínek pro konkurenceschopnost a vyvážený rozvoj venkovských území 
a oblastí, při přednostním využití hospodářského a rekreačního potenciálu krajiny včetně 
cestovního ruchu - ÚP vytváří podmínky pro optimální rozvoj venkovského sídla. Funkce BV 
umožňuje umisťování staveb a zařízení pro drobné podnikatelské aktivity, jejichž provoz 
nebude konfliktní vůči funkci obytné (podrobně viz kap. f2 Odůvodnění);   

8d. v území podél hranice s Polskem a podél hranic se sousedními kraji vytváření územních 
podmínek pro vzájemnou kooperaci a provázanost sídelní struktury, veřejné infrastruktury, 
ekonomických aktivit a infrastruktury cestovního ruchu (zejména pěších, cyklistických či 
běžeckých tras, cyklostezek a hipostezek) na obou stranách hranice - není uplatněno; 

9. vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení optimální 
dopravní obslužnosti území kraje s cílem zajištění dostupnosti pracovních příležitostí a 
občanského vybavení včetně rekreace pro všechny obyvatele kraje - s ohledem na význam 
obce ve struktuře osídlení jsou ÚP vytvořeny podmínky pro zajištění prostupnosti území - 
podrobně viz kap. f2, f3, f5.1 Odůvodnění);  

10. přednostní nové využití nevyužívaných nebo nedostatečně či nervhodně využívaných 
výrobních, skladových ploch a areálů, území opuštěných armádou a ploch vyžadujících 
asanaci a rekultivaci (brownfields) před plošným rozvojem zástavby mimo zastavěné území, 
zejména pak na úkor kvalitních zemědělských půd a ploch lesa -  není uplatněno; 

10a. navrhování a dimenzování nových rozvojových ploch s přihlédnutím k ochraně nezastavěného 
území a k současným i budoucím kapacitním i prostorovým možnostem a dostupnosti 
dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a občanského vybavení - jedná se 
o venkovské sídlo, navržené plochy pro další rozvoj odpovídají jeho velikosti a postavení ve 
struktuře osídlení (podrobně viz kap. f2 a g Odůvodnění);  

10b. předcházení střetu vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a 
prostorového uspořádání území, zejména ochrana obytných a rekreačních území před 
negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a z dopravy - do blízkosti 
stabilizovaných ploch výroby nejsou navrhovány plochy pro bydlení (podrobně viz kap. f2 
Odůvodnění); 
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10c. vymezování zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch a koridorů veřejné infrastruktury s 
důsledným vyhodnocením problematiky ochrany veřejného zdraví, zejména s ohledem na 
účinky, které bude možné předpokládat jako důsledek provozu vyplývajícího ze stanovených 
podmínek pro využití těchto ploch a koridorů (přípustné/nepřípustné funkční využití) – není 
uplatněno; 

10d. upřednostnění rozvoje výroby a skladování v prolukách a rozvojových rezervách uvnitř 
stávajících průmyslových zón a v bezprostřední vazbě na ně, před intenzivním rozvojem 
výrobních aktivit ve vizuálně exponovaných a přírodně citlivých polohách mimo zastavěné 
území a ve volné krajině - není uplatněno; 

11. územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadů jako surovin - není 
uplatněno; 

12. vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní turistické 
a rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje, při zachování 
a rozvoji hodnot území, zejména jedinečných předmětů ochrany přírody a krajiny, 
urbanistických struktur území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny a při respektování 
absorpční kapacity, limitů rozvoje a únosnosti daného území – není uplatněno; 

12a. v oblastech turisticky zatím méně využívaných podpora rozvoje sítě infrastruktury cestovního 
ruchu, například sítě ubytovacích a stravovacích zařízení a spojité sítě tras a stezek pro pěší 
turistiku, cyklistickou turistiku, hipoturistiku a běžecké lyžování, a to nejen v oblastech tradičně 
turisticky využívaných, ale také v oblastech turisticky zatím méně rozvinutých - je splněno 
vytvořením podmínek pro nepobytové rekreační využití krajiny (podrobně viz kap. f5.1, f2, f3 
Odůvodnění); 

12b. vytváření územních podmínek pro každodenní rekreaci obyvatel obcí v docházkové vzdálenosti z 
míst bydliště, zejména utvářením spojitého systému veřejných prostranství sídel s přímou 
prostorovou a provozní vazbou na navazující volnou krajinu, především na cestní síť v krajině, 
zajištěním prostupnosti volné krajiny pro pěší a cyklistický pohyb a vymezováním souvislých ploch 
veřejně přístupné zeleně v sídlech a v bezprostřední vazbě na ně - je splněno vytvořením 
podmínek pro nepobytové rekreační využití krajiny (podrobně viz kap. f2, f3 Odůvodnění); 

12c. vytváření územních podmínek pro stabilizaci a rozvoj vedení mezinárodní cyklostezky č. 2 Labská, 
včetně zajištění návazností regionální sítě cyklotras na cyklostezku Labská - není uplatněno; 

12d. vytváření územních podmínek pro rozvoj vodní turistiky na významných vodních tocích a vodních 
plochách a v jejich okolí, včetně rozvoje potřebné základní i doprovodné infrastruktury, a to při 
zohlednění přírodních hodnot a ochranného statutu konkrétního území -  není uplatněno; 

13. tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu 
využívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky významných území kraje - obec 
Třebihošť neleží v turisticky významné oblasti kraje, přesto ÚP vytváří podmínky pro nepobytové 
rekreační využívání krajiny (podrobně viz kap. f3 Odůvodnění); 

14. vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich využití v záplavových územích jen 

ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech především v oblastech s významným 
povodňovým rizikem, kde je vysoké nebo střední povodňové ohrožení - do nivy Bystrého 

potoka nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy. Aspekt protierozních opatření je součástí 
plánování krajiny (podrobně viz kap. f3 Odůvodnění); 

14a. vytváření územních podmínek pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod přímo v místě 
jejich spadu - je splněno zejména stanovenou koncepcí rozvoje krajiny (podrobně viz kap. f3 
Odůvodnění); 

15. stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu území a 
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, 
eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, zajišťování územní ochrany 

ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi, pro zajištění 
přirozené retence srážkových vod i pro zajištění retence povrchových vod v území pro 
případná období sucha, pro protierozní opatření a pro území určená k rozlivům povodní - 

řešené území nepatří k významněji ohroženým územím ve výše uvedeném smyslu, aspekt 
protierozních opatření je součástí plánování krajiny (podrobně viz kap. f3 Odůvodnění); 

16. podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových vod v území, 
zachycování regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová opatření) včetně revitalizací 
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říčních systémů a přírodě blízkých protipovodňových opatření - řešené území nepatří k významněji 
ohroženým územím ve výše uvedeném smyslu, řešení ÚP vytváří podmínky pro zlepšení  
zadržování vody v krajině (podrobně viz kap. f3 Odůvodnění); 

17. péče o zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) a pozemky určené pro funkci lesa jako jednu z 
hlavních složek životního prostředí - zajištěno stanovením podmínek využití ploch s rozdílným 
způsobem využití nezastavěného území (podrobně viz kap. f3 a  h Odůvodnění); 

17a. minimalizace odnětí PUPFL a minimalizace omezení hospodaření na PUPFL při plánování 
liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, zejména v územích s nízkou lesnatostí - zábor 
PUPFL se nenavrhuje; 

17b. vytváření územních podmínek pro zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků s rozvinutou 
přirozenou sukcesí, optimálně v souvislosti s vymezením ÚSES, zejména pak v oblastech s nízkou 
lesnatostí - ÚP jsou vytvořeny podmínky pro zalesnění a doplnění ploch krajinné zeleně (podrobně 
viz kap. f3 a h Odůvodnění); 

17c. vytváření územních podmínek pro posílení krajinotvorné funkce lesů a mimolesní zeleně - ÚP jsou 
vytvořeny podmínky pro zalesnění a doplnění ploch krajinné zeleně (podrobně viz kap. f3 
Odůvodnění); 

18. ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého 
optimálního zásobování území kraje - ř. ú.  je součástí zvodně tzv. královéhradecké synklinály a je 
řešením ÚP chráněno obecně před negativními vlivy v souvislosti s ochranou podzemních vod 
(podrobně viz kap. f3 Odůvodnění);  

19. ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního 
významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a potenciálních 
migračních tras živočichů - ÚP vymezuje prvky ÚSES pouze regionálního a lokálního charakteru 
v koordinaci s navazujícím územím sousedních obcí (podrobně viz kap. b3 a  f3 Odůvodnění); 

20. ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách zachovalých 
urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek - je respektováno 
(podrobně viz kap. f1 a f2 Odůvodnění); 

ZÚR stanovují úkoly pro územní plánování pro ř. ú. pro ZÚR navržené prvky ÚSES regionálního 
charakteru. Lze konstatovat, že plošné prvky jsou zařazeny ve funkci NP, všechny prvky jsou 
nezastavitelné a jsou vymezeny v polohách, kde nedochází ke kolizi s vymezenými rozvojovými 
plochami. Prvky ÚSES regionálního charakteru jsou plně respektovány a chráněny a navazují na 
prvky vymezené v ÚPD sousedních obcí. 

ZÚR stanovují úkoly pro územní plánování pro území s vyváženým rozvojovým potenciálem. ÚP jsou 
úkoly respektovány.Návrhem ÚP jsou stabilizovány stávající výrobní areály, plochy pro rozvoj výroby jsou 
přebírány z předchozí ÚPD, v rámci obecných podmínek využití funkcí v zastavěném území a 
zastavitelných plochách je umožněn rozvoj odpovídajících podnikatelských aktivit (např. drobné a řemeslné 
výroby a nevýrobních služeb), ploch občanského vybavení jsou stabilizovány a odpovídají velikosti a 
postavení obce v systému osídlení; 

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování pro ochranu civilizačních hodnot kraje: 

- ve městech a obcích kraje vytvářet vymezováním nových ploch změn územní podmínky především 
pro rozvoj bydlení a občanského vybavení v závislosti na velikosti přirozeného spádového území a 
specifických hodnotách území - respektováno, řešením ÚP jsou vymezeny zastavitelné plochy v 
rozsahu, odpovídajícím významu sídla ve struktuře osídlení; 

- strukturu osídlení řešeného území považovat za stabilizovanou a nepřipouštět vznik nových sídel - 
respektováno, řešením ÚP nevznikají v ř. ú. nová sídla; 

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování pro zachování charakteristických rysů jednotlivých 
oblastí se shodným typem krajiny: 

- nevytvářet nová urbanizovaná území - respektováno, viz výše; 

ZÚR stanovují následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti pro obec Třebihošť: 

- naplňovat úkoly územního plánování v rámci příslušného území s vyváženým rozvojovým 
potenciálem - respektováno, řešení ÚP naplňuje cíle a úkoly územního plánování dle § 18 a 19 
stavebního zákona (viz kap. c Odůvodnění); 

- zastavitelné plochy umisťovat především ve vazbě na zastavěné území - respektováno (při 
pochybnostech nutno nahlédnout do Hlavního výkresu); 
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- při pořizování územních plánů a regulačních plánů respektovat a zohlednit priority územního 
plánování, stanovené v kapitole a) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území - řešení ÚP tento požadavek respektuje viz výše; 

- zpřesnit a územně stabilizovat plochy a koridory dopravní či technické infrastruktury, rozvojové 
plochy, plochy pro protipovodňovou ochranu území a pro LAPV a prvky územního systému 
ekologické stability nadregionálního a regionálního významu - respektováno, řešení ÚP ze ZÚR 
vymezuje prvky regionálního ÚSES; 

- při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních záměrů v 
plochách a koridorech minimalizovat zábor zemědělského půdního fondu (ZPF), především zábor 
půdy v 1. a 2. třídě ochrany - s ohledem na výskyt těchto půd v řešeném území nebylo možné se 
takovým půdám vyhnout - podrobněji viz kap. h Odůvodnění); 

- při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních záměrů v 
plochách a koridorech minimalizovat zábor a zásah PUPFL, především do lesů zvláštního určení a 
lesů ochranných - je splněno, viz výše vyhodnocení priorit územního plánování; 

- v navazujících územně plánovacích dokumentacích účinně bránit fragmentaci krajiny. Konkrétní 
záměry připravovat a realizovat s ohledem na zachování migrační prostupnosti. Minimalizovat vlivy 
na krajinný ráz - týká se navazujících řízení, ÚP vytváří podmínky pro ochranu krajiny; 

- při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních záměrů v 
plochách a koridorech minimalizovat negativní ovlivnění ekologického a hydrologického stavu 
vodních útvarů - nejsou vymezovány plochy pro záměry, které by měly takový negativní vliv; 

- v územních plánech obcí a při projektové přípravě konkrétních záměrů vždy  umisťovat záměry v 
rámci ploch a koridorů tak, aby byly eliminovány nebo minimalizovány územní střety záměrů s EVL 
a PO, respektive územní střety záměrů s předměty ochrany EVL a PO, tj. plochami přírodních 
stanovišť a biotopů druhů - řešení ÚP tyto požadavky plně splňuje (podrobně viz výše a kap. f 
Odůvodnění); 

Řešené území je dle ZÚR Královéhradeckého kraje zařazeno částečně do vlastní krajiny č. 
10 Zvičinsko-kocléřovský hřbet (SZ část) a 15 Bělohradsko (JV část). Úkolem územního plánu je 
mimo jiné vytvářet podmínky pro ochranu komponované krajiny. V ÚP jsou respektovány drobné 
památky, návrhem zástavby nejsou narušována místa výhledů do krajiny a panoramatické cesty.  

 ÚP Třebihošť je v souladu se ZÚR Královéhradeckého kraje ve znění jejích aktualizací            
č. 1, 2, 3 a 4. 

Ze Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití 
a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší, která byla vložena do elektronické 
evidence územně plánovací činnosti krajů - iKAS vyplývají pro řešení ÚP konkrétní náměty. Lze 
konstatovat, že „cílem studie je řešit primárně území města Dvůr Králové nad Labem a v širších 
vazbách území měst a obcí Hořice, Červená Třemešná, Miletín, Rohoznice, Zdobín, Trotina, Zábřezí - 
Řečice, Třebihošť, Doubravice, Bílá Třemešná, Dolní Brusnice, Nemojov, Kocbeře, Vítězná, 
Choustníkovo Hradiště, Stanovice, Kuks, Hřibojedy, Litíč, Heřmanice, Hořenice a Zaloňov. Výsledkem 
územní studie má být doporučení k řešení v rámci územně plánovacích dokumentací dotčených měst 
a obcí a doporučení k řešení v rámci územně plánovací činnosti Královéhradeckého kraje“.Obce 
Třebihošt se týká ideový návrh „Areálu terénní cyklistiky Zvičina - C02“ a doporučení „Pořídit 
podrobnou územní studii rozvoje infrastruktury cestovního ruchu (rozhledna, terénní cyklistika, 
dopravní obslužnost ad.) na Vrchu Zvičina a okolí“ a „ V ÚP obcí na základě výše uvedené podrobné 
územní studie vymezit příslušné plochy pro umístění staveb a zařízení Areálu terénní cyklistiky 
Zvičina.“ S ohledem na skutečnost, že v současnosti neexistuje konkrétní záměr na realizaci areálu a 
územní studie nebyla prozatím pořízena, nejsou do ÚP konkrétní plochy zapracovány. Řešeného 
území se týká záměr „Cyklotrasa Les Království - Zvičina - C021“. S ohledem na skutečnost, že pro 
tento záměr není nutné realizovat samostatnou cyklostezku, ale jedná se o návrh značení trasy po 
stávající cestní a silniční síti, jsou v ÚP pro tento návrh podmínky vytvořeny. Dále jsou v ÚS obsaženy 
následující náměty: „Parkoviště a točka autobusu na vrchu Zvičina - T01a, Rozhledna Zvičina - 
T01b, absence možnosti umělého zasněžování sjezdovek ve Ski areálu Zvičina - T01c a malý 
rozsah upravovaných běžeckých tras a nízké povědomí o nich - T01d“. Pro tyto záměry jsou v ÚP 
vytvořeny podmínky - je vymezena konkrétní zastavitelná plocha pro rozhlednu a zázemí lyžařského 
areálu, parkoviště a točnu autobusu umožňuje stabilizovaná plocha ve funkci DS. Zasněžování, 
jakožto součást technické infrastruktury a běžecké trasy jsou umožněny v rámci podmínek využití 
funkčních ploch. 
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Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pořídil 
Územní studii krajiny Královéhradeckého kraje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Územní studie 
Krajiny Královéhradeckého kraje byla dokončena v červnu 2018. Dle této studie leží řešené území ve 
„vlastní krajině“ č. 10 Zvičinsko-kocléřovský hřbet a krajině č. 15 Bělohradsko. Hodnoty řešeného 
území jmenované ve studii jsou v ÚP respektovány (kostel sv. Jana Nepomuckého). Dle ÚSKKHK se 
jedná o území, kde je zastavěné území nedostatečně chráněná před povodní vymezená Plánem 
dílčího povodí Horního a středního Labe (řešeno návrhem poldrů, čímž je splněn požadavek „Při 
zpracování ÚP obcí Borek, Borovnička, Bílá Třemešná, Dolní Olešnice, Dvůr Králové nad Labem, 
Havlovice, Horní Brusnice, Chotěvice, Mostek, Rtyně v Podkrkonoší, Slatina nad Úpou a Třebihošť 
nebo jejich změn se zabývat otázkou protipovodňové ochrany před říčními povodněmi i ve vazbě na 
koncepci uspořádání krajiny, při využití jejího přirozeného potenciálu s cílem omezení vzniku povodní 
a tlumení jejich průběhu (např. revitalizace vodního toku nebo nivy, řízené rozlivy, poldry, systém 
zeleně, protierozní opatření, meliorace, zalesnění/zatravnění“). ÚP je řešen v souladu s doporučeními 
uvedenými v ÚSKKHK. 

 Z ostatních koncepcí Královéhradeckého kraje (zejména Plán oblasti povodí Horního a 
Středního Labe, Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020, Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizaci Královéhradeckého kraje, Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje, 
Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje, Regionální surovinová politika 
Královéhradeckého kraje, Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje, Územní 
energetická koncepce Královéhradeckého kraje, Koncepce protipovodňové ochrany  a Program 
zlepšování kvality ovzduší  zóna Severovýchod - C205) nevyplývají pro řešení ÚP konkrétní 
požadavky.   

 

b 3) VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚPD SOUSEDNÍCH OBCÍ  

ÚP je koordinován s navazujícími ÚPD okolních obcí při zohlednění jejich aktuálního stavu. Ze 
sousedních obcí mají schválený nový územní plán město Dvůr Králové nad Labem, obce Doubravice, 
Zdobín, Bílá Třemešná, Úhlejov. Obce Dolní Brusnice, Horní Brusnice a Zábřezí-Řečice nemají 
platnou ÚPD. Všechny zmíněné obce spadají do ORP Dvůr Králové nad Labem, mimo obec Úhlejov, 
která leží v ORP Hořice. 

Územním plánem je zajištěna návaznost liniových prvků technické a dopravní infrastruktury 
včetně ochranných pásem a dalších limitů s přesahem mimo hranice řešeného území, prvků ÚSES. 
Obce, které budou pořizovat územní plán dle stávajících právních předpisů, budou následně 
koordinovány s ÚP. 

Koordinace s navazujícími územně plánovacími dokumentacemi: 

 ÚP Doubravice (vydaný 2015, projednávaná Změna č. 1) - nejsou žádné prvky ke koordinaci; 

 ÚP Zdobín - (vydaný 2015, je pořizována Změna č. 1) - je koordinováno vymezení prvků ÚSES 
lokálního charakteru; 

 ÚP Bílá Třemešná (vydaný 2010, je pořizována Změna č. 1) - je koordinováno vymezení 
lokálních biocenter, které jsou nově propojeny RBK 746. V trase RBK byly zrušeny původně 
vymezené lokální biokoridory. RBK 746 byl vymezen dle ÚAP, proto jeho vymezení neodpovídá 
způsobu vymezení tohoto prvku v ÚP Bílá Třemešná. Ten je nutno následně uvést do souladu se 
ZÚR ve vymezení tohoto prvku ÚSES; 

 ÚP Dvůr Králové nad Labem - (vydaný 2013, ve znění jeho 3 změn) - je koordinováno vymezení 
RBC 1192 Čertovy hrady; 

 ÚP Dolní Brusnice - bez ÚPD; 

 ÚP Horní Brusnice - bez ÚPD; 

 ÚP Úhlejov (vydaný 2015) - na hranicích obou obcí jsou koordinovány prvky ÚSES lokálního 
charakteru; 
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c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU  ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

ÚP je vypracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 19 
stavebního zákona. 

ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území; a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích - tyto zásady jsou naplněny stanovenou koncepcí rozvoje a urbanistickou koncepcí 
včetně řešení krajinného zázemí obce (Cíle územního plánování § 18 odst.1 stavebního zákona). 
  

ÚP je řešen s ohledem na zachování přírodních, kulturních, civilizačních hodnot území včetně 
urbanistických a architektonických - ÚP v rámci svého řešení respektuje a zachovává přírodní, 
kulturní, civilizační, urbanistické a architektonické hodnoty v řešeném území (VKP dle § 3 zákona o 
ochraně přírody a krajiny, prvky krajinné zeleně, niva vodoteče, památné stromy), ÚSES, PUPFL, 
kvalitní zemědělské půdy, registrovaná kulturní památka, UAN, památky místního významu, základní 
urbanistická struktura obce, hodnotné pohledy na obec a výhledy do krajiny, prvky sídelní zeleně, 
značené cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky apod. (Cíle územního plánování § 18 odst. 4 
stavebního zákona).  

ÚP dále: 

- vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území; 

- vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky jejich využití, přičemž 
stanovuje koncepci prostorového uspořádání řešeného území, která vychází z potřeby 
vyváženého vztahu mezi veřejnými a soukromými zájmy v území; 

- vymezuje zastavitelné plochy s ohledem na účelné využití zastavěného území a současný 
potenciál rozvoje obce; 

- stanoví koncepci veřejné technické a dopravní infrastruktury, včetně podmínek jejich umisťování 
v nezastavěném území; stanovuje podmínky umisťování staveb v nezastavěném území; 

(podrobně viz kap. f) Odůvodnění) 
 

Úkolem územního plánování je zejména: 

- zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

ÚP na základě informací uvedených v nadřazené územně plánovací dokumentaci a ÚAP 
vymezuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a člení řešené území dle terénního průzkumu a 
skutečného stavu v území na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití za účelem ochrany 
hodnot území za současného umožnění jeho rozvoje. 

- stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území, 

ÚP stanovuje základní koncepci rozvoje území obce,  urbanistickou koncepci a koncepci rozvoje 
krajiny, která je obsažena ve výrokové části ÚP, odůvodnění koncepce rozvoje - bod f) Odůvodnění 
ÚP. 

- prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

Návrh ÚP je zpracován na základě podrobných průzkumů a rozborů řešeného území, podmínek 
jeho rozvoje, prověření a posouzení potřeby změn v území zejména s ohledem na předpokládaný 
demografický vývoj, polohu a význam obce v rámci sídelní struktury a její strategické cíle, na nutnost 
zajištění hospodářského rozvoje obce a stabilizaci obyvatelstva za současné ochrany a rozvoje 
hodnot území. 

- stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, 



   Územní plán Třebihošť 

 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o. 

 
51 

stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,  

ÚP v mezích stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy definuje 
požadavky na plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území. Jedná se zejména o 
kapitoly 2, 3, 4, 5 a 6 textové části ÚP.   

- stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

V rámci řešení ÚP nevyvstala potřeba stanovení etapizace. 

-       vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

Stanovením podmínek pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména 
ploch přírodních, smíšených nezastavěného území, vodních a vytváří ÚP podmínky pro realizaci 
opatření vedoucích k posílení ekologické stability území a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, 
realizaci protipovodňových a revitalizačních opatření.  

- vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

ÚP stabilizuje fungující areály výroby a umožňuje její další rozvoj jak v plošných rezervách 
stávajících areálů, tak v rámci vymezené zastavitelné plochy. Ekonomické aktivity jsou v řešeném 
území rovněž umožněny zejména v rámci přípustného a podmíněně přípustného využití v plochách 
pro bydlení a v plochách občanského vybavení. Funkční využití zastavěného území a zastavitelných 
ploch je stanoveno způsobem, kdy je eliminováno nebezpečí náhlých hospodářských změn. 

- stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

Konkrétní či obecné podmínky jsou ÚP definovány v rámci základní koncepce rozvoje území, 
urbanistické koncepce a koncepce rozvoje krajiny. Zejména pak v rámci podmínek využití jednotlivých 
ploch s rozdílným způsobem využití či stanovením podmínek využití konkrétních zastavitelných ploch. 

- prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území, 

ÚP respektuje tento úkol především v rámci urbanistické koncepce, která klade důraz na 
návaznost zastavitelných ploch na zastavěné území a stávající síť dopravní a technické infrastruktury 
(kapitola 3.1 textové části ÚP) za současné snahy o zachování charakteristického způsobu zástavby. 
Tím je minimalizována finanční, časová, realizační náročnost napojení těchto ploch na veřejnou 
infrastrukturu, jejíž rozvoj je uzpůsoben podmínkám a možnostem obce Třebihošť.  

 

- vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

V ÚP je respektováno. 

- určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

V ÚP jsou umožněny v rámci stanovení obecných podmínek využití jednotlivých ploch. 

- vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy 
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak, 

ÚP respektuje podmínky pro ochranu území stanovené ve zvláštních právních předpisech a 
převzetím prvků dle schválených KoPÚ. 

- regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

S ohledem na charakter řešeného území nejsou stanoveny žádné plochy pro využívání 
přírodních zdrojů charakteru těžby, jsou vytvořeny optimální podmínky pro pokračující využití zdroje 
pitné vody pro obec Třebihošť. 

- uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče, 

Na řešení ÚP pracoval tým odborníků z různých oblastí. Při řešení byly uplatňovány poznatky 
z výše uvedených a dalších souvisejících  oborů. 
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d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů je obsažen v jednotlivých kapitolách 
Odůvodnění ÚP, zejména pak v kap. f) a h) Odůvodnění tohoto opatření. V procesu pořizování 
územně plánovací dokumentace chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů dotčené 
orgány. Pro postupy podle stavebního zákona, které nejsou správním řízením, vydávají dotčené 
orgány stanoviska, která jsou závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávaná podle 
stavebního zákona, s tím, že dle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu dotčený orgán uplatňuje svou 
pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a 
v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.  

 

Pořizovatel obdržel během procesu projednávání návrhu ÚP Třebihošť stanoviska od 
dotčených orgánů, která byla doručena v průběhu zákonem stanovené lhůty, a která jsou uvedena v 
následující tabulce. V této tabulce je zároveň uvedeno, jak byla stanoviska vyhodnocena: 
 

Subjekt: Stanovisko: Jak bylo 
vyhodnoceno: 

Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického 

Nemá připomínky k návrhu ÚP Vzato na vědomí 

Státní pozemkový 
úřad – odbor 
vodohospodářských 
staveb 

Souhlasí za podmínek: zajištění souladu ÚPT s Plánem 
společných zařízení  
Stavba rybníka na p. p. č. 1605 a část p. p. č. 1618 – 
s těmito pozemky není uvažováno 

Vzato na vědomí, 
upraveno dle 
podrobnější 
dokumentace 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

Souhlasí za podmínek: vypuštění ložiska nevyhrazeného 
nerostu z výčtu limitů využití území v textové části 
 

Vzato na vědomí, 
ložisko 
nevyhrazeného 
nerostu vypuštěno 
z výčtu limitů využití 
území 

Ministerstvo ŽP Na území obce nejsou evidována výhradní ložiska neros. 
surovin a nebylo stanoveno CHLÚ 
 

Vzato na vědomí  

Krajská hygienická 
stanice 
Královéhradeckého 
kraje 

Souhlasí za podmínek:  
Posoudit a případně podmínit vhodnost jednotlivých 
ploch určených k bydlení v RD v kontextu § 77 zák. č. 
258/2000 Sb. 
Posoudit a případně podmínit vhodnost ploch výroby a 
skladování – lehký průmysl a ploch výroby skladování – 
zemědělská výroba v kontextu naplnění § 30 zák. č. 
258/2000 Sb. 

Vzato na vědomí a 
doplněno do 
kapitoly 3.3 

KHK územního 
plánování a 
stavebního řádu 

Zapracovat do návrhu ÚPT Aktualizaci č. 4 ZÚR KHK  Vzato na vědomí a 
doplněno do 
Odůvodnění 
kapitoly b) 

KÚ KHK odbor ŽP a 
zemědělství/zeměděl. 

  

-ochrana ZPF 1. Uplatňuje souhlasné stanovisko.  
Dotčeno 12,10 ha pozemků náležejícího do ZPF 
2. Uplatňuje nesouhlasné stanovisko, k zastavitelné 

ploše Z15 (DL – plochy dopravní infrastruktury – letecká) 
V rámci veřejného projednání: 
Uplatňuje souhlasné stanovisko k plochám Z15a, Z15b 
Mění souhlasné stanovisko k plochám Z6, Z7, K1, které 
byly od doby konání společného jednání plošně 
upraveny. 

Zastavitelná plocha 
Z15 zrušena a 
nahrazena 
zastavitelnými 
plochami Z15a a 
Z15b  

- lesní hospodářství Nemá připomínky Vzato na vědomí 
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-ochrana přírody a 
krajiny 

Nemá připomínky Vzato na vědomí 

-technická ochrana ŽP Souhlasí Vzato na vědomí 

Hasičský záchranný 
sbor KHK 

Souhlasí Vzato na vědomí 

MěÚ DK   

-ochrana přírody a 
krajiny 

Souhlasí a nemá připomínek Vzato na vědomí 

-vodní hospodářství Souhlasí a nemá připomínek Vzato na vědomí 

-ochrana ZPF Stanovisko uplatňuje KÚ Vzato na vědomí 

-lesní hospodářství Souhlasí Vzato na vědomí 

-doprava na 
pozemních 
komunikacích 

Souhlasí Vzato na vědomí 

-ochrana ovzduší Stanovisko uplatňuje KÚ Vzato na vědomí 

-odpadové hospodářství  Souhlasí a nemá připomínek  Vzato na vědomí 

-civilní ochrana Stanovisko uplatňuje HZS  Vzato na vědomí 

-památková péče Nenachází území s plošnou památkovou ochranou. 
V k. ú. Huntířov nemovité kulturní památky – číslo ÚSKP: 
30546/6-5137, 36626/6-5115, 45214/6-5153, 17862/6-
3694 
Území s archeologickými nálezy. 
Souhlasí, doporučuje: 
pro plochu Z14 – tab. 3. 3. Vymezení zast. ploch: 
-do tab. doplnit: navržená plocha se nachází v prostředí 
kulturní památky, při realizaci nových staveb je nutné si 
vyžádat stanovisko orgánu památkové péče 
  

Vzato na vědomí a 
doplněno do kapitoly 
3.3 

Sekce nakládání 
s majetkem 
Ministerstva obrany 

Zapracovat limity a zájmy MO-ČR před veřejným 
projednáním 
ÚAP jev 119 - MO ČR požaduje zapracovat do textové 
části návrhu ÚPT do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
MO-ČR. Do grafické části pod legendu koordinačního 
výkresu zapracovat textovou poznámku: „Celé správní 
území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva 
obrany ČR“. 
ÚAP jev 82a – Zapracovat do textové části návrhu ÚPT 
do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy MO – ČR a do 
grafické části – koordinačního výkresu 
ÚAP jev 107 – v k. ú. Zvičina nachází objekt důležitý pro 
obranu státu včetně ochranného pásma. Požaduje toto 
vymezené území zakreslit do návrhu ÚPT jako plochu 
specifickou, určenou pro účely AČR a obrany státu. 
Zapracovat do textové části návrhu ÚPT do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy MO-ČR a do grafické části – 
specifickou plochu zapracovat do hlavního výkresu 
v rozsahu hranic vojenského areálu (50 m od hranic 
areálu pouze jako vymezené území MO). 

Vzato na vědomí a 
chybějící bylo 
doplněno do kapitoly 
f 6.2) a 
koordinačního 
výkresu  

 
Žádné stanovisko nevyvolalo potřebu řešení rozporu se stanoviskem jiného dotčeného orgánu.  

 

 

 

e) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Dne 19. 9. 2018 bylo usnesením zastupitelstva obce Třebihošť schváleno zadání pro 
zpracování ÚP. Toto zadání je návrhem ÚP respektováno - viz přehled dále (uspořádání se vztahuje 
k jednotlivým požadavkům formulovaným v zadání); odůvodněny jsou zejména ty prvky ÚP, jejichž 
návrh vyplynul z řešení odlišného od předpokladů uvedených v zadání, resp. byly upřesněny: 

ad A.1.  Pořízený ÚP není v rozporu s PÚR ČR ve znění její Aktualizace č. 1-3 a jeho řešením jsou 
respektovány republikové priority územního plánování (podrobněji viz kap. b1);   
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ad A.2.  Pořízený ÚP není v rozporu se ZÚR Královéhradeckého kraje  ve znění jejích aktualizací - 
podrobněji viz kap. b2) a b3) Odůvodnění. Při řešení návrhu ÚP byly zohledněny koncepční 
rozvojové materiály Královéhradeckého kraje - podrobněji viz kap. b2) Odůvodnění, 
vyhodnocení širších vztahů viz kap. b3) Odůvodnění; 

ad A.3.  Při řešení ÚP byly využity limity využití území dle pořízených ÚAP ORP Dvůr Králové nad 
Labem. Dále jsou v ÚP řešeny následující problémy: uspořádáním krajiny podpořit územní 
ochranu zvýšené kvality přírodního prostředí na území obce - je řešeno stanovenou 
koncepcí krajiny, vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší 
na úrovni obcí vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod - 
CZ05 - návrhy obchvatů ÚP neobsahuje, zástavba je od výrobních areálů oddělena 
plochami zeleně, revidovat vymezení územního systému ekologické stability, chybí lokální 
biocentra při křížení biokoridorů, nedodržené parametry regionálního biokoridoru - ÚSES byl 
řešen v souladu s KoPÚ a ve vazbě na území sousedních obcí, umístění LBC při křížení 
LBK se nejeví jako nutné, pokud ÚSES respektuje metodické požadavky na vzdálenosti 
biocenter, v rámci územního plánování zmírňovat slabé stránky a hrozby, posilovat silné 
stránky a vytvářet podmínky pro příležitosti - je splněno stanovenou koncepcí rozvoje. 
Stávající chráněné území bodu základního bodového pole, které bylo zřízeno v roce 1975 
na základě územního rozhodnutí Okresního národního výboru v Trutnově (viz. sdělení 
Zeměměřičského úřadu, Pod Sídlištěm 9, 182 11, Praha ze dne 10.09.2015 č. j. ZÚ-
01125/2015-13200) včetně stanovených omezení je do ÚP zapracováno jako limit. 

ad A.4. Byly zohledněny koncepční  a rozvojové dokumenty kraje včetně koordinace s ÚPD 
sousedních obcí. Bylo vymezeno zastavěné území. Vymezení zastavitelných ploch bylo 
provedeno na základě zhodnocení předchozí ÚPD (podrobně viz kap. f2 Odůvodnění). Jsou 
vytvořeny podmínky pro rozvoj bydlení, podnikání a odpovídající infrastruktury při 
současném respektování a ochraně historického území, krajinného prostředí a ostatních 
hodnot v území. Jsou vytvořeny podmínky pro napojení nových ploch na technickou a 
dopravní infrastrukturu. Urbanistická koncepce a kompozice vychází ze stávající urbanistické 
koncepce a respektuje a rozvíjí hodnoty řešeného území včetně krajinného zázemí obce - 
podrobně viz kap. f2) a  f3) Odůvodnění. Pro plochy změn jsou stanoveny konkrétní 
podmínky využití, pro funkční plochy jsou stanoveny podmínky využití včetně podmínek 
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. Ochrana obyvatelstva podrobně viz 
kap. f6) Odůvodnění. Požadavky MO ČR jsou zapracovány - viz kap. f6) Odůvodnění. NKP 
jsou respektovány. V rámci zpracování ÚP byly zhodnoceny konkrétní požadavky na změny 
využití území, které jsou obsaženy v zadání ÚP s následujícím výsledkem:  

 prověření možnosti vymezení zastavitelné plochy pro bydlení (st. p. č. 8 a p. p. č. 50/1 
v k. ú. Horní Dehtov, v současnosti p.č. 1111) - s ohledem na skutečnost, že se jedná o 
zastavěné území, byly pozemky zahrnuty do stabilizované funkce BV;  

 prověření možnosti změny funkčního využití z OS - občanské vybavení - tělovýchovná a 
sportovní zařízení na funkční plochu pro bydlení v rodinných domech (p. p. č. 490 v k. ú. 
Třebihošť) - s ohledem na skutečnost, že se jedná o zastavěné území, byly pozemky 
zahrnuty do stabilizované funkce BV, záměr realizace sportoviště na této ploše nebyl 
potvrzen; 

 prověření možnosti změny funkčního využití z PV - veřejná prostranství do funkční plochy 
umožňující situování jímky odpadních vod jakožto doplňkové stavby sousedního 
rodinného domu (část p. p. č. 13/10 v k. ú. Zvičina) - jímky odpadních vod jakožto 
součást technické infrastruktury je umožněna ve všech funkcích v zastavěném území; 

 prověření možnosti změny funkčního využití z OS - občanské vybavení - tělovýchovná a 
sportovní zařízení na funkční plochu pro bydlení v rodinných domech (p. p. č. 488, 494/1, 
495/1 a 496/2 v k. ú. Třebihošť) - s ohledem na skutečnost, že se jedná o zastavěné 
území, byly pozemky zahrnuty do stabilizované funkce BV, záměr realizace sportoviště 
na této ploše nebyl potvrzen; 

 prověření možnosti změny funkčního využití NP - plochy přírodní do funkční plochy 
umožňující situování rybníků (p. p. č. 394, 408/7, 408/6, 408/5, 408/4, 408/3 a 408/2 v k. 
ú. Třebihošť) - je vymezena plocha změny v krajině K1 v souladu s KoPÚ, upřesněná po 
společném jednání na základě podrobnější projektové dokumentace; 

 prověření úpravy regulativů funkční plochy NSpz - plochy smíšené nezastavěného území 
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pro možnost realizace stavby zimního přístřeší „zimoviště“ skotu (část p. p. č. 840/3 v k. 
ú. Třebihošť) - realizované zimoviště skotu bylo vymezeno jako stabilizovaná plocha ve 
funkci VZ; 

 prověření možnosti vymezení zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech (p. p. 
č. 354/11 v k. ú. Třebihošť) - s ohledem na skutečnost, že se jedná o zastavěné území, 
byly pozemky zahrnuty do stabilizované funkce BV; 

 prověření možnosti vymezení zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech (p. p. 
č. 524/1 v k. ú. Zvičina) - požadavek nebyl akceptován, na Zvičině je nepřípustné 
vytváření druhé řady zástavby; 

 prověření možnosti vymezení zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech (p. p. 
č. 1141/1 v k. ú. Třebihošť - nyní p.č. 1689) - byla vymezena zastavitelná plocha Z3 ve 
funkci BV; 

 prověření možnosti vymezení zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech                               
(p. p. č. 354/15 v k. ú. Třebihošť) - s ohledem na skutečnost, že se jedná o zastavěné 
území, byly pozemky zahrnuty do stabilizované funkce BV; 

 prověření možnosti vymezení zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech  
(p. p. č. 520/10 a 520/13 v k. ú. Třebihošť, nyní p.č. 1763/1) - byla vymezena zastavitelná 
plocha Z2 ve funkci BV; 

 prověření možnosti vymezení zastavitelné plochy se smíšenou funkcí, tj. do plochy 
obytné smíšené (část p. p. č. 439/2 a část p. p. č. 439/3 v k. ú. Horní Dehtov, 
v současnosti p.č. 1055) s ohledem na skutečnost, že se jedná o zastavěné území, byly 
pozemky zahrnuty do stabilizované funkce BV; 

 prověření možnosti vymezení zastavitelné plochy pro bydlení (p. p. č. 396/1 v k. ú. Horní 
Dehtov) - s ohledem na skutečnost, že se jedná o zastavěné území, byly pozemky 
zahrnuty do stabilizované funkce BV; 

ad A.5.  ÚP je rozvíjena koncepce dopravní a technické infrastruktury, jsou vytvořeny předpoklady 
pro postupné odstraňování dopravních závad, doplnění chodníků pro pěší a cyklisty atd. 
Z hlediska veřejné infrastruktury byla řešením ÚP prověřena kapacita stávajícího 
občanského vybavení s tím, že pro rozvoj občanského vybavení veřejného charakteru byla 
vymezeny nové zastavitelné plochy ve funkci OS. Koncepce veřejné infrastruktury vychází 
ze zásad a požadavků stanovených v koncepčních a rozvojových dokumentech. V ÚP je 
systém komunikací, cyklotras, technické infrastruktury i veřejných prostranství a veřejného 
občanského vybavení vyznačen prostřednictvím funkčních ploch a symbolů a to v hlavním a 
koordinačním výkresu s ohledem na stabilizované či navrhované prvky. Nedochází 
k významné změně oproti stávajícímu stavu, podrobněji viz kap. f) Odůvodnění; 

ad A.5.1. ÚP byla posouzena struktura silniční sítě na území obce, je respektována, včetně sítě 
místních komunikací. Parkování je umožněno dle podmínek využití jednotlivých funkčních 
ploch, s parkovacími stáními se počítá v rámci větších zastavitelných ploch pro bydlení. 
Přístup na zastavitelné plochy je řešen ze stávající komunikační a silniční sítě. Je řešena 
koncepce dopravy ve vztahu k přístupovým komunikacím pro požární techniku (podrobně viz 
kap. f) Odůvodnění); 

ad A.5.2. Jsou respektovány stávající trasy technické infrastruktury včetně ochranných pásem a v rámci 
řešení ÚP je navázáno na takto založenou koncepci, je  připuštěna technická infrastruktura jako 
součást jednotlivých funkčních ploch, významné objekty byly vyjádřeny ve funkci infrastruktury. 
Jsou  respektovány stávající systémy zásobování pitnou vodou z  veřejného vodovodu, jakož i 
veškerá ostatní vodárenská zařízení. Byla prověřen a koncepce zásobování pitnou vodou 
v souvislosti zásobování vodou pro požární účely. Byla prověřena stávající koncepce 
odkanalizování a navrženo doplnění a rozšíření kanalizace v souladu se schváleným Plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Jsou respektována stávající zařízení 
zásobování elektrickou energií včetně jejich ochranných pásem. V místech navrhované zástavby 
je umožněno napojení na rozvody elektrické energie v souladu  s potřebou jejího zajištění. Jsou 
respektovány a zakresleny v aktuálním stavu stávající zařízení zásobování plynem včetně jejich 
ochranných pásem. V místech navrhované zástavby je umožněno napojení na rozvody plynu v 
souladu s potřebou jejího zajištění. Je regulována  možnost umísťování fotovoltaických 
elektráren. Jsou respektována stávající zařízení sdělovací techniky bez konkrétních požadavků 
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na rozvoj (připuštěno v obecné rovině). Jsou respektována ochranná pásma nadzemních 
komunikačních vedení; 

ad A.5.3. Doplnění sítě ploch pro sběr a třídění odpadu je umožněno v rámci podmínek využití území. 
Nevyvstala potřeba vymezení zastavitelné plochy pro recyklaci odpadů; 

ad A.5.4. V návrhu ÚP je zajištěna ochrana stávajících ploch veřejných prostranství,  podmínky využití 
funkčních ploch umožňují jejich doplňování; 

ad A.6.  Řešením ÚP je chráněna krajina jako nezastavitelná se současným vymezením a 
zkoordinováním ÚSES, to vše při ochraně přírodních hodnot území a respektování limitů 
využití území. Jsou respektovány požadavky PÚR, ZÚR, ÚAP. Je řešena regulace zástavby 
ve vztahu k § 1 stavebního zákona. Uspořádání cestní sítě vychází z KoPÚ, kdy některé 
polní a lesní cesty jsou vymezeny v ÚP jako DS pro posílení jejich dopravní funkce. V ÚP 
nejsou navrhovány zastavitelné plochy do významných pohledových os a na horizonty, je 
aktualizován systém ÚSES včetně koordinace s územím navazujících obcí, vyhodnocení 
ochrany ZPF a PUPFL viz kap. h) Odůvodnění. Řešení krajiny podrobněji viz kap. f) 
Odůvodnění; 

ad A.6.1. ÚP reguluje možnost realizace zemědělských staveb a zařízení podle § 18, odst. 5 SZ,  kdy 
jsou tyto vázány na konkrétní lokalitu (přístřešky pro pasoucí se zvířata, včelíny), z důvodu, 
aby v krajině nevznikaly nevhodné stavby, které  by narušovaly krajinný ráz. Zemědělská 
výroba je v řešeném území umožněna v takovém rozsahu, aby nedocházelo ke konfliktům 
s funkcí bydlení. Řešením koncepce krajiny jsou vytvořeny podmínky pro podporu 
mimoprodukčních funkcí krajiny - funkce rekreační a ekologické, podmínky pro ochranu půdy 
před erozí a podmínky pro zadržení vody v krajině ve shodě s KoPÚ. Řešení ÚP směřuje 
k vytvoření podmínek ke snížení půdní, vodní a větrné eroze a ke zlepšení retenční 
schopnosti krajiny ve shodě s KoPÚ. Řešení ÚP zohledňuje ochranu přírodních a 
estetických hodnot a krajinného rázu v území. Nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy ve 
významných pohledových osách a na horizontech. Zastavitelné plochy do investic do půdy 
zasahují pouze částečně. Jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky na zemědělský půdní 
fond -  podrobně viz kap. h) Odůvodnění; 

ad A.6.2. V kap. h) Odůvodnění jsou odůvodněna řešení ÚP z hlediska zachování lesa, ochrany 
životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů. Zábor lesa není navrhován. Je 
umožněna nepobytová rekreace, tedy bez vlivu na PUPFL, některé zastavitelné plochy 
zasahují do pásma 50 m od hranice PUPFL okrajově a vždy tak, že je zde možno zástavbu 
umístit do vzdálenosti 25 m od okraje lesa; 

ad A.6.3. Plochy přírodní jsou vymezeny pro biocentra; 

ad A.6.4. Při stanovování ploch s rozdílným způsobem využití jsou respektovány a zohledněny vodní 
toky a plochy, včetně jejich možných vlivů na okolí. Je respektována niva potoků a její 
krajinná, protipovodňová a rekreační funkce. Do nivy se v budoucnu předpokládá pouze 
umístění ČOV, neboť je nutno zajistit přímou vazbu stavby na vodní tok. V ÚP je umožněno 
vytvoření nových vodních ploch v krajině a poldrů. Je respektován 6-ti metrový 
nezastavitelný pruh okolo potoků a bezejmenných levostranných přítoků; 

ad A.6.5. Významné prvky nelesní zeleně v krajině jsou v ÚP stabilizovány jako plochy NS 
s příslušnými regulativy; 

ad B.  Při řešení ÚP nevyvstala potřeba vymezení ploch a koridorů územních rezerv; 

ad C.  Na základě potřeb obce Třebihošť nevyvstala potřeba vymezení VPS a veřejný prostranství, 
pro něž je možno uplatnit předkupní právo či vyvlastnění; 

ad D.  Při řešení ÚP vyvstala potřeba vymezení plochy pro prověření územní studií plochy Z13 na 
Zvičině z důvodu zachování podmínek krajinného rázu a nevyvstala potřeba vymezení ploch 
s podmínkou uzavření dohody o parcelaci; 

ad E.  V ÚP nebyly navrženy varianty; 

ad F.  Požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění 
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení vyplývají z platných předpisů a  jsou splněny, 
nevyvstala potřeba zpracování výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací; 

ad G.  Posouzení z hlediska vlivů na ŽP či lokality NATURA 2000 nebylo požadováno, lokality 
NATURA 2000 se v ř. ú. nevyskytují; 
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Po projednání návrhu ÚP Třebihošť dle § 50 stavebního zákona (po společném jednání) 
došlo k následujícím úpravám návrhu ÚP: 

- na základě posouzení vhodnosti jednotlivých ploch určených k bydlení v RD v kontextu § 77 
zák. č. 258/2000 Sb. došlo k doplnění podmínky prokázání splnění stanovených hygienických 
limitů během navazujících řízení pro plochu Z11a a část plochy Z10, které se nacházejí 
v blízkosti silnice II. třídy, (pozn. na základě posouzení vhodnosti navržených ploch výroby a 
skladování – lehký průmysl a ploch výroby skladování – zemědělská výroba v kontextu 
naplnění § 30 zák. č. 258/2000 Sb. je možno konstatovat, že jsou tyto plochy vymezeny 
v poloze, kde neovlivní plochy bydlení. Za účelem ochrany veřejného zdraví je v kap. 6 dále 
uvedeno: Umístění nových staveb pro bydlení a dalších staveb, pro něž jsou stanoveny 
hygienické limity, v zastavěném území a v rámci ploch změn v blízkosti stávajících staveb a 
zařízení, jejichž provozy jsou zdrojem hluku nebo jiného zatížení životního prostředí, je 
podmíněno prokázáním splnění stanovených hygienických limitů během navazujících řízení); 

- po společném jednání došlo k upřesnění plochy K1 (rybník) na základě podrobnější projektové 
dokumentace, zbytek pozemků byl zařazen do funkce NSpz, obdobně jako ostatní pozemky 
v LBK a nivě vodoteče; 

- text popisující kulturní památku „pískovcový obelisk  z roku 1928  s reliéfem smutnící ženy v 
patě a dvěma nápisovými deskami těsně přisazeným ohrazením“ byl nahrazen textem 
„pomník obětem I. světové války“; 

- do podmínek využití plochy Z14 byl doplněn následující text: při konkrétním návrhu zástavby 
bude zohledněna poloha v prostředí kulturní památky; 

- plochy a objekty důležité pro obranu státu byly zařazeny do funkce Plochy specifické – X, 
zároveň byly definovány podmínky využití této plochy s rozdílným způsobem využití; 

- pozemek p.č. 943 v k.ú. Zvičina byl dle skutečného stavu využití zahrnut do funkce ZS a 
pozemek p.č. 941 do plochy BV; 

- na severní hranici zastavěného území Třebihošti byla vymezena malá zastavitelná plocha Z16 
ve funkci BV (pozemky p.č. 1772, 1740); 

- na pozemku p.č. 569/2 v k.ú. Zvičina byl upraven poměr funkcí BV a ZS ve vazbě na 
probíhající územní řízení na umístění RD; 

- hranice zastavěného území byla aktualizována k datu 8. 9. 2020. 

- byla zrušena zastavitelná plocha Z15, která byla nahrazena zastavitelnými plochami Z15a a 
Z15b opět ve funkci DL; 

- dále došlo k přenesení návrhu ÚP do nově digitalizované katastrální mapy (týká se pouze 
zastavěného území vlastní Třebihošti a přímo navazujících pozemků), s ohledem na změnu 
hranic pozemků pak došlo k úpravě stávajícího funkčního využití ploch v zastavěném území 
vlastní Třebihošti a drobné úpravě hranice zastavěného území, bez vlivu na stanovenou 
urbanistickou koncepci (úpravy byly provedeny na pozemcích p.č. 10474, stp.č. 107, p.č. 
823/1, 60/1, 608, 25/1, 368/1, 354/3 a navazujících, 1406/11, 417/4, v okolí obecního úřadu a 
bytového domu v centru obce a bylo upraveno vymezení plochy VD jihozápadně od obecního 
úřadu); 

- byla doplněna kapitola týkající se požadavku na prověřění některých lokalit územní studií; 

- byla doplněna definice podlažnosti; 

- dále, v Odůvodnění ÚP, došlo k vypuštění ložiska nerostů z výčtu limitů, aktualizovány údaje o 
ZÚR a PÚR; 

 

f) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  

f 1)  VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

ÚP byl zpracován v rozsahu administrativního území obce Třebihošť o rozloze 1367 ha. Obec 
náleží v rámci Královéhradeckého kraje (okresu Trutnov) do správního obvodu obce rozšířenou 
působností Dvůr Králové nad Labem, který je pro obec Třebihošť i pověřeným obecním úřadem. Obec 
Třebihošť (kód 579769) je tvořena šesti základními sídelními jednotkami, a to vlastní Třebihoští (kód 
ZSJ 16997), Dolním Dehtovem (kód ZSJ 04273), Horním Dehtovem (kód ZSJ 04275), Hliníky (kód 



   Územní plán Třebihošť 

 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o. 

 
58 

ZSJ 04274), Chaloupkami (kód ZSJ 04276) a Zvičinou (kód ZSJ 16998), třemi sídly (Třebihoští, 
Horním a Dolním Dehtovem) a také třemi katastrálními územími - Horním Dehtovem (kód 642754), 
Třebihoští (kód 769975) a Zvičinou (kód 769983). Obec Třebihošť se nachází 10 km západně od 
Dvora Králové nad Labem, asi 5 km severovýchodně od Miletína, 14 km severovýchodně od Hořic 
v Podkrkonoší, 12 km východně od Lázní Bělohrad, 24 km severozápadně od Jaroměře a asi 38 km 
severně od krajského Hradce Králové v nadmořské výšce od 400 m n. m (nejvýchodnější část území 
les Zátluky) po vrch Zvičina v SZ části obce v 671 m n. m. v centrální části Libotovského hřbetu jako 
střední části Bělohradské pahorkatiny.  

Geograficky se obec nachází na pomezí tehdejších Sudet v předpolí Krkonošského podhůří 
v barokní krajině Podzvičinska a díky poměrně dobrému dopravnímu spojení s vyššími centry osídlení 
(hlavně s Dvorem Králové nad Labem), neznečištěnému životnímu prostředí, hodnotám okolní krajiny 
a průměrným vybavením základní občanskou a technickou vybaveností, lze životní podmínky v obci 
Třebihošť charakterizovat jako dobré, zvláště v posledních letech významněji narůstá zájem o 
pozemky pro bydlení. Negativním jevem nadále zůstává malá nabídka pracovních příležitostí přímo 
v obci.   

V celé obci na začátku roku 2019 trvale žilo 448 obyvatel (z toho přes 50 % žen), hustota zalidnění 
na řešeném území tak ke stejnému datu dosahovala hodnoty přes 32 ob.km

-2
, což ovšem neodpovídá ani 

průměrným hustotám osídlení dosahovaných u základních sídelních jednotek venkovského typu (ty 
dosahují hodnoty okolo 60 ob.km

-2
, v ORP Dvůr Králové nad Labem 106 ob.km

-2
, v Královéhradeckém 

kraji 116 ob.km
-2

 a v celé ČR cca 133 ob.km
-2

). 

Obec Třebihošť je členem Královédvorského mikroregionu, který sdružuje vedle Dvora 
Králového nad Labem dalších 10 obcí včetně Třebihoště. Dále je obec Třebihošť členem neziskového 
spolku obcí, měst a městysů Podzvičinsko, který spravuje cestovní ruch v rámci turistické oblasti 
Podkrkonoší. Obec je členem MAS Podchlumí, která byla založena na sklonku roku 2005 a zaujímá 
území 42 obcí v okolí Hořic v Podkrkonoší za účelem podpory partnerství veřejné správy (obcí a 
měst), zemědělských subjektů, a samostatných zemědělských i nezemědělských podnikatelů, 
neziskových organizací a aktivních jednotlivců.  

V obci je činný Český svaz žen a Český zahrádkářský svaz a SDH Třebihošť a Dehtov. 

 
 

f 2)  ODŮVODNĚNÍ  ROZVOJOVÉ A URBANISTICKÉ KONCEPCE OBCE 

Budoucí rozvoj obce Třebihošť bude i nadále spojen především s 10 km vzdáleným Dvorem 
Králové nad Labem (matrika, cestovní pasy, finanční úřad, řidičské průkazy, stavební úřad, 

vodoprávní úřad, nemocnice ,apod.), s 12 km vzdálenými Lázněmi Bělohrad (občanská vybavenost, 

školství, kultura apod.) a také s 14 km vzdálenými Hořicemi v Podkrkonoší (občanská vybavenost, 
školství, kultura apod.). Šestnáctitisícový Dvůr Králové nad Labem je  zároveň nejvýznamnějším cílem 
vyjížďky za prací, službami a do škol. Matrika se nachází v sousední Bílé Třemešné.  

 Dalšími významnějšími cíly vyjížďky za prací jsou Hořice v Podkrkonoší, Jaroměř, ev. i krajský 
Hradec Králové. Z občanské vybavenosti veřejného charakteru je obec Třebihošť vybavena objektem 
obecního úřadu (s knihovnou), kde sídlí i mateřská škola, hasičskou zbrojnicí ve vlastní Třebihošti a 
v Dolním Dehtově. V Třebihošti a Dehtově jsou hřbitovy a v severozápadní části Třebihoště 

 je situován kostel Nanebevzetí Panny Marie. Na Zvičině se nachází Raisova chata Klubu českých 
turistů s vyhlídkou a restaurací a kostel sv. Jana Nepomuckého. Pro sportovní vyžití obyvatel slouží 
obecní sportoviště situované na jihovýchodním okraji Třebihoště s fotbalovým a víceúčelovým hřištěm 
a objekty zázemí, na Zvičině fungují v zimní sezóně lyžařské vleky. Z další občanské vybavenosti 
funguje v Třebihošti pohostinství „Motorest u lípy“ (za kterým je situováno sběrné místo), prodejna 
potravin a objekt moštárny. Dále se pak ve Zvičině nachází turistická Raisova chata s rozhlednou. 
Mezi Horním Dehtovem a Dolním Dehtovem se při silnici II/300 nachází čerpací stanice PHM  
v Horním Dehtově.  

Z objektů a areálů výroby a skladování se v obci nachází areály výroby zemědělské, 
na západní části vlastní Třebohošti je to areál společnosti Hřebčín Jeníkov v.o.s. a menší areál 
v soukromém vlastnictví. Na východním okraji Třebihoště jsou situovány areály  patřící fi. Karsit Agro 
a.s., plocha situovaná vpravo u silnice III/3009 ve směru na Bílou Třemešnou (je využívána k ukládání 
biologického odpadu). Další stávající zemědělský areál leží mezi Horním a Dolním Dehtovem naproti 
čerpací stanici PHM. Několik samostatně stojící objektů zemědělského charakteru se nachází ve 
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volné krajině, jedná se zejména o přístřešky pro pasoucí se dobytek. Z výroby nezemědělské je nutno 
zmínit areály dřevovýroby v Horním Dehtově (společnost Grey Dřevěné domácí potřeby) a 
provozovnu dřevovýroby u zemědělského areálu v Třebihošti. Několik dalších provozoven drobných 
podnikatelů  se nachází v plochách venkovského bydlení. Nabídka pracovních příležitostí v obci je tak 
poměrně omezená (necelá polovina ekonomicky aktivních osob vyjíždí za prací mimo obec) a proto i 
podmínky využití jednotlivých funkčních ploch v rámci ÚP umožňují realizaci jak občanské vybavenosti 
(a služeb) tak i různé nerušící výrobní aktivity v rámci stanovených podmínek využití.  

Samotná podnikatelská aktivita v obci odpovídá počtu ekonomicky aktivních obyvatel v obci a 
jejímu hospodářskému významu i pro širší okolí, na počátku roku 2018 bylo v obci statisticky 110 
podnikatelských subjektů, z nichž skutečně vykazovalo něco přes polovinu ekonomickou aktivitu. Asi 
pětina těchto subjektů podniká v zemědělství a lesnictví, 15 % subjektů podniká v průmyslu (jedná se 
převážně o živnostníky - např. opravy elektromotorů, drobných spotřebičů apod.), čtvrtina subjektů 
podniká ve stavebnictví (převážně živnostníci - zedníci, instalatéři, pokrývači, podlaháři apod.) a 
pětina subjektů podniká v opravárenství motorových vozidel (automechanici, autolakýrníci apod.), 
ostatní podnikají jako realitní makléři, finanční a pojišťovací poradci, i v administrativní či vědecké 
činnosti. Vyjížďka asi třetiny ekonomicky aktivních osob za prací směřuje z obce především do 
sousedního Dvora králové nad Labem, Lázní Bělohrad,  Jaroměře, Hořic v Podkrkonoší, ev. Hradce 
Králové. Míra registrované nezaměstnanosti se v obci Třebihošť pohybuje přes 7 %.   

Prognóza demografického vývoje obce Třebihošť z posledních let je stabilizovaná okolo počtu 
450 obyvatel, postupný nárůst počtu obyvatel v řádu 1 - 2% ročně  je pozorován prakticky od sametové 
revoluce v 90. letech minulého století. 

Nejvyšší počet obyvatel obce Třebihošť je vázán k prvnímu modernímu Sčítání na konci 19. 
století, kdy v obci Třebihošť (tedy ve vlastní Třebihošti, Horním a Dolním Dehtově a na Zvičině) žilo 
přes 1600 obyvatel, od té doby počet obyvatel obce klesal - jednalo se o naprosto přirozený jev 
související s industrializací Čech jako „strojírny“ tehdejšího Rakouska - Uherska a postupným 
přesunem obyvatel do vyšších center osídlení. Postupem času tak počet obyvatel klesnul až 
k hodnotě necelých 1200 obyvatel v 30. letech minulého století (index 1930/1869 při hodnotách 
1159/1613 obyvatel činí 0,71 a znamená úbytek necelé třetiny obyvatelstva za období cca 70 let od 
roku 1869 do roku 1930). Jednoznačným negativem pro demografický vývoj obce je období 2. světové 
války a první poválečná léta, kdy obec za dvě desetiletí přichází téměř o polovinu svého obyvatelstva 
(625 obyvatel v době Sčítání v roce 1950, index 1950/1930 při hodnotách 625/1159 obyvatel činí 0,53 
a znamená úbytek cca 46 % obyvatelstva od 30. do 50. let minulého století). V roce 1991 má obec 
pouze 356 obyvatel (index 1991/1950 při hodnotách 365/625 obyvatel činí 0,58 a znamená úbytek 
dalších 40 % obyvatelstva za 40 let od začátku kolektivizace do počátku devadesátých let minulého 
století). V 70 - 80. letech minulého století byl od Třebihoště odpojen Horní Dehtov.  Demografická 
situace obce se ovšem obrací k lepšímu hned od roku 1990, kdy je znovu k obci připojen Horní 
Dehtov a počet obyvatel obce tak naráz stoupne o 134 obyvatel a od té doby již počet obyvatel 
Třebihoště stoupá cca o 1 - 10 obyvatel za každý rok. Nejvyšší počet obyvatel v novodobé historii 
obce je zaznamenán na začátku roku 2019 a to 448 obyvatel.  

Cílem ÚP je (kromě jiného) vymezení zastavitelných ploch a identifikace územních rezerv 
v zastavěném území pro dosažení trvalé stabilizace počtu obyvatel, resp. dalšího nárůstu.  

 Vývoj počtu obyvatel  

Rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2005* 2015* 2019* 

Třebihošť  1217 1031 864 402 367 326 248 244 257 - - - 

Dolní Dehtov 129 149 103 86   42 45 39 30 29      - - - 

Horní Dehtov 267 258 192 137 164 138 107 91 83 - - - 

Obec celkem 1613 1427 1159 625 573 509 394 365 369 384 428 448 

Pozn.: údaje 1869-2001 k datu příslušného Sčítání; * za rok 2005 až 2019 údaje podle ČSÚ k 1. 1. resp. OÚ 
(č.o.); 

Devizou obce je zachovalá venkovská zástavba s kvalitním krajinným zázemím a 
neznečištěným ovzduším a tyto hodnoty je nutno dále posilovat. Záměrem je nabídka zastavitelných 
ploch, v rámci nichž by byla realizována zástavba přirozeně včleňovaná do struktury sídla, přičemž je 
významně vycházeno z předchozí ÚPD obce. V obci funguje sice několik podnikatelských subjektů, 
nabídka pracovním míst v obci je na nízké úrovni, spíše podprůměrná je i základní občanská 
vybavenost. Horní a Dolní Dehtov a Třebihošť jsou kromě kanalizace vybaveny všemi druhy technické 
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vybavenosti, Zvičina není vybavena ani veřejným vodovodem. Bydlení v obci budou vyhledávat 
zejména obyvatelé, kteří chtějí bydlet v příjemném venkovském prostředí a budou ochotni za prací a 
službami dojíždět. 

 Základní principy rozvoje obce a zásady urbanistické koncepce jsou stanoveny v textové části 
ÚP (v kap. 2.1 a 3.1), přičemž vycházejí z následujících poznatků: 

Urbanistickou koncepcí je respektována stávající urbanistická struktura všech sídel obce 
Třebihošť.  

Vlastní Třebihošť je charakterizována zástavbou, která se utvářela po obou stranách Bystrého 
potoka. Niva vodoteče zůstala volná, postupně však docházelo k jejímu zahušťování „domkářskou“ 
zástavbou bez hospodářského zázemí (viz níže archívní mapy ČÚZK). S ohledem na  skutečnost, že 
údolní poloha obce není bohatá na cesty, které by z údolí vybíhaly kolmo do okolních svahů, zůstala 
orientace urbanistické struktury výrazně orientována ve směru SZ - JV. K masivnějšímu rozvoji obytné 
zástavby v Třebihošti došlo na jejím jižním okraji, kde byly příhodné terénní podmínky pro plošný 
rozvoj zástavby. Zde vznikl i stávající sportovní areál. Na severovýchodním a jihozápadním okraji 
zástavby pak vznikly rozsáhlejší areály zemědělské výroby, které jsou od vlastní zástavby částečně 
odděleny plochami zeleně. Územní plán při vymezování zastavitelných ploch ve vlastní Třebihošti 
vychází z předchozí ÚPD obce, jsou vymezeny spíše drobnější zastavitelné plochy na jejím jižním  a 
severozápadním okraji. V zastavěném území Třebihoště byly zaznamenány významnější plošné 
rezervy pro realizaci bydlení, a to zejména na jejím severovýchodním okraji. 

 

Jak je patrné z archívních map ČÚZK se u Horního i Dolního Dehtova jedná o návesní vsi. 
Zástavba vznikla po obvodu plošně malých návsí, které dnes již téměř nejsou patrné, neboť došlo 
k jejich částečnému zastavění. Jižně od jader Horního a Dolního Dehtova vznikl shluk chalup bez 
hospodářského zázemí, do dnešní podoby dospěla zástavba postupným zastavováním volného 
prostoru mezi Hormím a Dolním Dehtovem a shluky novější zástavby. Rovněž došlo ke 
vzájemnému přiblížení zástavby mezi Horním a Dolním Dehtovem, kde vznikl areál zemědělské 
výroby. Návrh ÚP vychází z předchozí ÚPD, je navrženo doplnění zástavby podél stávající 
komunikační sítě, rozsahem větší plocha je navržena na jižním ohraji Dolního Dehtova na pozemcích 
ve vlastnictví obce. Pro rozvoj výroby je vymezena zastavitelná plocha situovaná mezi areálem 
zemědělské výroby a areálem dřevovýroby mezi Horním a Dolním Dehtovem. 
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Zvičina, podobně jako Třebihošť, se rozvinula po obvodu nivy potoka (Trotinka), která byla 
postupně rovněž více zahuštěna. Územním plánem je stávající urbanistická struktura respektována. 
S ohledem na skutečnost že je toto sídlo urbanisticky velmi hodnotné, jsou ve struktuře Zvičiny 
ponechány plochy zeleně, které neumožní další zahušťování zástavby. Územním plánem je převzata 
větší zastavitelná plocha Z13 z předchozí ÚP, jinak plošný rozvoj Zvičiny není připuštěn. Unikátní 
celek Raisovy chaty a kostelem sv. Jana Nepomuckého je restován, z předchozí ÚPD je převzata 
zastavitelná plocha pro realizaci rozhledny a příp. zázemí lyžařského vleku. V této místní části obce je 
žádoucí podpora trvalého bydlení na úkor rodinné rekreace a dalších rekreačních zařízení. 

 

 

V souladu s platnými předpisy (Vyhláška č. 501/2006 Sb., Část druhá, Hlava I,  §3, odst. 3 a 4 
a Hlava II, § 4 - § 19) urbanistická koncepce a koncepce řešení krajiny ÚP obsahují následující plochy 
s rozdílným způsobem využití. Jejich kompletní výčet a charakteristika jsou uvedeny v kapitole 6 
textové části ÚP, kde je též specifikováno jejich hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné 
využití. Podrobnější podmínky pro využití jednotlivých zastavitelných ploch jsou pak obsaženy v kap. 3.3 
textové části ÚP. Dále je nutno uplatňovat limity využití území vyplývající ze zvláštních právních 
předpisů a rozhodnutí správních orgánů - přehled viz kap. f.7) Odůvodnění ÚP. 

Funkce přiřazená plochám ÚP vychází z převládajícího a pro konkrétní lokalitu nejvhodnějšího 
využití, ze stávajících způsobů využití. Funkce, které nejsou v souladu s podmínkami využití dané 
plochy a jsou definovány jako nepřípustné, by měly být postupně vytěsňovány, zejména pokud 
vytvářejí závažnou překážku pro rozvoj funkce hlavní. ÚP však nepředepisuje radikální zásahy 
v těchto plochách - změny staveb a využití je možné realizovat až při dosažení vhodných podmínek. 
Do doby transformace lze stavby i pozemky využívat stávajícím způsobem. Je tak umožněn přirozený, 
pozvolný a nenásilný přechod směrem k vyšší urbanistické kvalitě. Umisťování staveb a aktivit, které 
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nejsou uvedeny ve výčtech přípustného, podmíněně přípustného či nepřípustného využití je nutno 
posuzovat ve vztahu k využití hlavnímu a to tak, že umisťovaná aktivita musí vykazovat nekonfliktní 
vztah k hlavnímu využití. Pokud podmínky využití v rámci využití nepřípustného obsahují „další stavby 
a zařízení, jejichž provozováním by bylo narušeno užívání pozemků, staveb a zařízení s funkcí hlavní“ 
nebo „snižují kvalitu svého okolí“ nebo „snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení“, vztahuje se tato 
nepřípustnost i na závady estetické a potenciálně rizikové (např. sklady ojetých vozidel, 
autovrakoviště apod.). 

 Plochy bydlení 

Plochy bydlení – v rodinných domech - venkovské - BV - jedná se o plochy  s 
převládajícím zastoupením bydlení (s hospodářským zázemím) a doplněné o funkce obslužné 
místního významu, jedná se o funkci dominantní v zastavěném území. Zástavba je tvořena původními 
zemědělskými usedlostmi a venkovskými chalupami, nově realizované rodinné domy svým 
prostorovým řešením zpravidla respektují původní charakter zástavby (převážně 1 nadzemní podlaží 
s podkrovím) včetně zvýšených nároků na intenzitu a funkční využití okolních pozemků (tradiční 
zemědělské samozásobitelství a pěstitelství). Pokud budou splněny stanovené podmínky k zajištění 
kvality okolního prostředí a nezvyšování dopravní zátěže, je v těchto plochách možné umisťovat také 
stavby a zařízení charakteru zemědělské malovýroby, drobné a nerušící výroby, služeb (včetně 
výrobních), komerčního občanského vybavení apod. Novostavby a přestavby v tomto prostoru 
umisťované musí v budoucnu respektovat charakteristický typ zástavby (definovaný v kap. 2.2 návrhu) 
a založenou urbanistickou strukturu zástavby. Ve funkci BV jsou vymezeny následující zastavitelné 
plochy: 

Z1, Z2 - jedná se o zastavitelné plochy vymezené na východním okraji Třebihoště, přebírané 
z předchozí ÚPD včetně zahrnutí drobné zastavitelné plochy drobné výroby; 

Z3 - zastavitelná malá plocha venkovského bydlení je vymezena na jižním okraji zastavěného 
území Třebihoště nedaleko hřbitova. Plocha nebyla obsažena v předchozí ÚPD;  

Z5, Z6 - jedná se o zastavitelné plochy vymezené na jihozápadním okraji Třebihoště, 
přebírané z předchozí ÚPD; 

Z8, Z9 - zastavitelné plochy vymezené mezi dvěma částmi zastavěného území Dolního 
Dehtova podél silnice  III. třídy, obě plochy byly obsaženy v předchozí ÚPD; 

Z10 - rozsáhlejší zastavitelná plocha situovaná na jižním okraji Dolního Dehtova, která byla 
vymezena v předchozí ÚPD. S ohledem na skutečnost, že  se jedná o pozemek obce, nebylo nutné 
stanovit požadavek na podrobnější využití plochy územní studií. Obec Třebihošť má v plánu nechat 
zpracovat zastavovací studii, stejně tak nebylo nutno vymezit prostorově plochu veřejného 
prostranství (pro tuto lokalitu v min. rozsahu 1000 m

2
), neboť to bude řešeno obcí v podrobnějších 

dokumentacích; 

Z11a, Z11b - zastavitelné plochy vymezené mezi dvěma částmi zastavěného území Dolního 
Dehtova podél silnice  III. třídy, obě plochy byly obsaženy v předchozí ÚPD; 

Z13 - rozsáhlejší zastavitelná plocha je situovaná na západním okraji Zvičiny. Plocha je 
přebírána z předchozí ÚPD. S ohledem na rozsah lokality, potřebu zajištění vnitřní dopravní obsluhy a 
značné pohledové exponovanosti plochy je stanovena podmínka prověření územní studií. Z důvodu 
podmáčeného pozemku a existence krajinné zeleně byla vypuštěna jižní část plochy u potoka. 
Z důvodu nevhodného zasahování do volné krajiny na pohledově velmi exponovaném místě nebyla 
převzata zastavitelná plocha malého rozsahu situovaná v izolované poloze východně od Zvičiny. 

Z16 - zastavitelná malá plocha venkovského bydlení je vymezena po společném jednání na 
severní hranici zastavěného území Třebihoště, kde logicky uceluje zastavěné území. Plocha nebyla 
obsažena v předchozí ÚPD.  

Plochy bydlení - v bytových domech - BH jsou samostatně vymezeny pouze jako plochy 
stabilizované v místech s existencí stávajících bytových domů ve vlastní Třebihošti. Není navržen 
rozvoj tohoto charakteru zástavby. 

 Plochy občanského vybavení 

V ÚP obecně platí, že pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury nebo tělovýchovných a sportovních zařízení lze umisťovat v rámci ploch bydlení, 
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občanského vybavení, popř. jako přípustné či podmíněně přípustné využití v plochách dalších druhů. 
To platí také pro zařízení komerčního vybavení. 

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV, sportovní a tělovýchovná 
zařízení - OS, komerční zařízení malá a střední - OM a hřbitovy - OH jsou vymezeny v územním 
plánu samostatně tam, kde má územní plán zajistit stabilizaci konkrétní plochy v daném území. 
Funkce OV zahrnuje budovu obecního úřadu s knihovnou a mateřskou školou, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, plochu sběrného místa, hasičské zbrojnice ve vlastní Třebihošti a v Dolním Dehtově, 
objekty motorestu, prodejny potravin a moštárny v Třebihošti. Ve Zvičině je do této funkce zahrnuta 
Raisova chata s rozhlednou a restaurací a kostel  sv. Jana Nepomuckého a kaple v Zadní Zvičině. Do 
funkce OH jsou zařazeny hřbitovy na jižním okraji Třebihoště a severně od Dehtova ve volné krajině. 
V ÚP jsou do funkce OS zahrnuty stabilizovaná a zastavitelná plocha na jihovýchodním okraji 
Třebihoště a navržená plocha pro zázemí lyžařského areálu na Zvičině.  

Při realizaci nových staveb občanského vybavení či přestaveb stávajících objektů je nutno 
zajistit vysokou kvalitu staveb z urbanisticko - architektonického hlediska. 

V ÚP jsou vymezeny následující zastavitelné plochy: 

Z4 ve funkci OS  - zastavitelná plocha je vymezena na východním okraji Třebihoště pro 
možné rozšíření sportovního areálu, mimo jiné o plochy pro hasičský sport se zázemím (navazuje na 
víceúčelové sportoviště). Lokalita je převzata z předchozí ÚPD, přičemž došlo k výraznému zmenšení 
vymezené zastavitelné plochy o cca 1,16 ha z důvodu podmáčení pozemků a zařazení do chráněných 
půd. 
 Z14 ve funkci OS  - zastavitelná plocha je vymezena na Zvičině pro potřeby realizace 
rozhledny, příp. zázemí stávajícího lyžařského areálu. Do podmínek využití plochy Z14 byl po 
společném jednání doplněn následující text: při konkrétním návrhu zástavby bude zohledněna poloha 
v prostředí kulturní památky. Plocha je přebírána z předchozí ÚPD. 
 

 Plochy výroby a skladování 

Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ - jsou zastoupeny několika většími 
areály  na západním a východním okraji Třebihoště a mezi Horním a Dolním Dehtovem a několika 
drobnými objekty zemědělského účelu v krajině. V ÚP jsou vymezeny jako plochy stabilizované, pro 
další rozvoj je vymezena následující zastavitelná plocha: 

Z7 - zastavitelná plocha bude sloužit pro možnost rozvoje stávajícího zemědělského areálu na 
východním okraji Třebihoště. Jako prostorový limit vymezené lokality slouží vrchní elektrické vedení, 
resp. jeho ochranné pásmo. Jedná se o zbytek nevyužité zastavitelné plochy vymezené v předchozí 
ÚPD.  

Plochy výroby a skladování - lehký průmysl - VL - územním plánem je vymezena jediná 
stabilizovaná plocha v Horním Dehtově, pro rozvoj této funkce je určena následující zastavitelná 
plocha: 

Z12 - zastavitelná plocha pro výrobu je vymezena ve vazbě na stávající zemědělský areál a 
stávající plochu výroby a je situována mezi Dolním a Horním Dehtovem. Plocha je přebírána 
z předchozí ÚPD; 

Plochy výroby a skladování - drobná výroba - VD - jedná se o stávající plochu drobné 
výroby a služeb v Třebihošti (dřevovýroba a autodílna s bydlením). 

Umisťování provozů zejména drobné a řemeslné výroby je umožněno i ve funkce BV za 
stanovených podmínek. 

Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba - VX - jedná se o stávající areál 
v Dolním Dehtově, kde je bydlení kombinováno s chovem koní a agroturistickými aktivitami. 

 Plochy veřejných prostranství 

Veřejná prostranství jsou integrální součástí všech ploch urbanizovaného území. Samostatně 
jsou vymezena tam, kde tvoří zároveň urbanistickou hodnotu, jíž přísluší zvláštní ochrana (vedle 
podmínek využití stanovených touto dokumentací), nebo se nejvýrazněji uplatňují v urbanistické 
struktuře, popř. dotvářejí uliční prostor. Veřejná prostranství jsou v ÚP obsažena jako Plochy 
veřejných prostranství - PV (především uliční prostory a místní komunikace) a Plochy veřejných 
prostranství - veřejná zeleň - ZV (z urbanistického hlediska nejcennější prvky sídelní zeleně, u nichž 
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je obecnou prioritou jejich veřejná přístupnost a spoludotváření veřejného prostoru). S realizací 
veřejného prostranství v min. rozsahu 1000 m

2
 se počítá v ploše Z10. 

 Plochy zeleně - jedná se o plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až § 
19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, v souladu s § 3, odst. 4 této vyhlášky. Sídelní zeleň se 
uplatňuje v rámci všech ploch urbanizovaného území. Samostatným vymezením stabilizovaných ploch 
sídelní zeleně je v ÚP sledována ochrana příslušné plochy jako specifické urbanistické hodnoty. 
Samostatně vymezenou funkční složkou systému sídelní zeleně je i veřejná zeleň, ta je však 
v souladu s metodikou MINIS zahrnuta pod Plochy veřejných prostranství (viz výše).  

Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS jsou samostatně vymezeny u zahrad, jejichž 
funkci je nutno stabilizovat z důvodů uchování dosavadního prostředí v zastavěném území (s cílem 
ochránit vizuálně cenné partie, partie ovlivněné odtokem povrchové vody či charakter pozvolného 
přechodu do krajiny). Plochy ZS jsou vymezeny tam, kde s ohledem na urbanistickou koncepci není 
vhodné rozvíjet zástavbu nad rámec přípustného využití této funkce. Funkce ZS byla ve 
významnějším rozsahu ponechána v zastavěném území Zvičiny z důvodu ochrany krajinného rázu 
tohoto urbanisticky hodnotného celku. Plochy zeleně - ochranná a izolační - ZO - tato funkce 
představuje plochy zeleně izolační, situované ve vazbě na stávající areály zemědělské výroby. 

 Plochy dopravní infrastruktury  

Jedná se o funkci, která je zastoupena jak v zastavěném, tak nezastavěném území. Plochy 
dopravní infrastruktury - silniční - DS - v ÚP se jedná o silnice II. a III. třídy, místní a účelové 
komunikace a ostatní dopravní plochy ve volné krajině (polní, lesní cesty). Kromě prvků liniového 
charakteru jsou do ploch DS zahrnuty i plochy parkovišť, řadových garáží a čerpací stanice 
pohonných hmot (DS1). 

Plochy dopravní infrastruktury - letecká - DL - stabilizovaná plocha neveřejného letiště 
Třebihošť, vymezená jihozápadně od Třebihoště. Letiště má jednu travnatou vzletovou a přistávací 
dráhu, pro zázemí jsou vymezeny zastavitelné plochy Z15a a Z15b. 

 Plochy technické infrastruktury 

Stabilizovány jsou v rámci Ploch technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI. V ÚP jsou do 
ploch TI jsou zahrnuty zejména plochy a zařízení související se zásobováním vodou a stavby vysílačů 
na Zvičině. Čistírna odpadních vod v Třebihošti bude umístěna v nezastavěném území v ploše k tomu 
vymezené na jižním okraji Třebihoště; 

 Plochy specifické  

Do funkce Plochy specifické - X jsou zařazeny plochy a objekty včetně ochranného pásma 
důležité pro obranu státu na vrcholu kopce Zvičina. Tato funkce, včetně podmínek využití v kap. 6 byla 
definována po společném jednání na základě stanoviska MO ČR. 

Odůvodnění stanovení podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

Dle přílohy č.7, odst.1, bodu f) vyhlášky 500/2006 Sb., v platném znění, se  v územních 
plánech obcí stanovují podmínky“....pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu, například výšková regulace zástavby, charakter a 
struktura zástavby, rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití. ÚP 
v rámci podmínek využití  jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, či v rámci podmínek pro 
konkrétní plochy změn tyto podrobnější podmínky stanovuje, a to v podrobnosti příslušející územnímu 
plánu. V rámci ÚP není možno stanovit následující podrobnosti, které příslušejí regulačnímu plánu 
(dle přílohy č. 11, odst. 2, bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. Územní plán pro 
jednotlivé plochy změn stanovuje minimální rozlohu pro budoucí stavební pozemky, a to za účelem 
zajištění přijatelné hustoty zástavby. V rámci územního plánu není tudíž možno stanovovat 
podrobnější požadavky na vlastní vzhled a charakter v budoucnu umisťovaných staveb. Zároveň je 
však nutné vytvořit podmínky pro zachování urbanistické struktury sídla a přiměřené architektonické 
úrovně zástavby. Je proto v rámci podmínek prostorového uspořádání stanovena podlažnost zástavby 
(maximálně 1 NP+podkroví). Podlažnost jednoznačně charakterizuje prostorové uspořádání 
plánované zástavby a vypovídá o jejím budoucím charakteru, což je v souladu s přílohou č. 7 k 

aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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vyhlášce č. 500/2006 Sb.  

Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření 

V ZÚR jsou pro ř. ú. stanovena VPO - prvky ÚSES regionálního charakteru. Regionální 
biocentra i biokoridor jsou v řešeném území funkční, jsou vymezeny na lesních pozemcích. Z tohoto 
důvodu nebyly tyto prvky ÚSES mezi VPO zařazeny. 

 

Odůvodnění vymezení hranice zastavěného území  

V ÚP bylo stanoveno zastavěné území k datu  8. 9. 2020. Jako podkladu pro jeho stanovení 
byla použita hranice zastavěného území z ÚPO Třebihošť z roku 2005 ve znění jeho Změny č. 1 
z roku 2010. 

 

f 3)  KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY A OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT 

Uspořádání krajiny a odůvodnění koncepce jejího řešení   

Geomorfologicky patří ř. ú. do Hercynského systému, dále pak do Hercynského pohoří, do 
provincie Česká Vysočina na hranici západní části Východočeské tabule, celek Východolabská tabule, 
a Severočeské tabule, celek Jičínská pahorkatina, podcelek Bělohradská pahorkatina a okrsek 
Libotovský hřbet. Obecně je Východolabská tabule plochá pahorkatina na svrchnokřídových jílovcích, 
slínovcích a spongilitech a kvartérních sedimentech říčních teras, spraší a vátých písků. Jičínská 
pahorkatina je členitou pahorkatinou na svrchnokřídových horninách se strukturním a tektonickým 
reliéfem sedimentárních stupňovin, kuest, hřbetů, kotlin a brázd, s pískovcovými skalními městy. 
Libotovský hřbet je poté nízká, erozí málo porušená plochá pískovcová vrchovina vytvářející 
nesouměrný antiklinální hřbet s pokračováním ve Zvičínském hřbetu se zlomově porušeným 
severovýchodním ramenem. Geologii ř. ú. tvoří křída Českého masivu, střední a spodní turon s 
epikontinentálním vývojem s převažujícím zastoupením kvartérních (hlíny, spraše, písky a štěrky) a  
mezozoických hornin (pískovce a jílovce), v korytě Řečického potoka se pak usazovaly holocénní 
nivní sedimenty.  

Z pedologického hlediska jsou dominujícími půdními typy v ř. ú. převážně luvizemě, 
hnědozemě a kambizemě, které se vážou na matečný substrát v podobě svahovin sedimentárních 
hornin. Podél vodních toků se vyskytují gleje a organozemě a objevuje se též pseudoglej. Klima 
řešeného území je v klimatické oblasti mírně teplá (MT) 9 charakterizováno 40 - 50 letními dny, 110 - 
130 mrazovým dny a 60 - 80 dny se sněhovou pokrývkou. Počasí se zde obecně vyznačuje teplým a 
suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, 
suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Z biogeografického hlediska je ř. ú. součástí hercynské podprovincie a bioregionu č. 1.9 
Cidlinský. Dle fytogeografického členění spadá ř. ú. do obvodu českého termofytika, do okresu 15 
Východní Polabí, resp. podokresu 57a Bělohradsko, díky kvalitní půdě a příznivým klimatickým 
podmínkám intenzivně zemědělsky využívané. V ř. ú. se nachází převážně bikové nebo jedlové 
doubravy s dominantním dubem zimním s absencí méně náročných listnáčů (břízy, habru, buku 
(Fagus sylvatica), jeřábu, lípy srdčité apod.) a jehličnanů (jedle a borovice.).  

Obec Třebihošť se skládá z několika sídel různé velikost, z nichž vlastní Třebihošť je jádrem 
osídlení. V řešeném území se téměř nenacházejí samoty či jiná izolovaná zastavěná území, 
rozptýlená zástavba tvořená izolovanými statky a chalupami se nachází v lokalitě Zadní Zvičina. Okolí 
všech sídel obce je zemědělsky využíváno, hranice řešeného území jsou však lemovány plošně 
významnými lesními celky. Řešené území je chudé na vodní plochy (kromě požární nádrže v Horním 
Dehtově, koupaliště v Třebihošti a několika malých rybníčků na hranici se sousední  Doubravicí)  se 
zde nenachází žádná větší vodní plocha), vodní toky v ř. ú. zastoupené potokem Trotinkou na západě, 
Bystrým a Řečickým potokem na jihu, Netřebou na severovýchodě a několika dalšími bezejmennými 
vodotečemi. Nejvyšším bodem řešeného území je vrch Zvičina při SZ hranici se sousední Dolní 
Brusnicí (671 m n.m.) a nejnižším bodem obce je les Zátluky v nejvýchodnější části řešeného území 
(400 m n.m.). 

Prostupnost krajiny je v ÚP zajištěna respektováním stávající cestní sítě dle schválených 
KoPÚ. Obecně je žádoucí postupné zkvalitňování většiny existujících účelových komunikací (např. 
formou rehabilitací polních cest apod. Kromě významu pro dopravní obsluhu území a rekreační využití 
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má obnova cest také významný dopad na ochranu zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi.  

V rámci koncepce krajiny je neurbanizované území obce rozděleno na následující krajinné 
plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny podmínky využití v kap. 6.: 

- Plochy zemědělské - NZ - plochy s dominantně zemědělskou funkcí s převažující formou 
intenzivního hospodaření na trvalých travních porostech, orné půdě, se zastoupením přírodních 
prvků (rozptýlená a liniová zeleň apod.). V krajině Třebihoště jsou tyto plochy společně 
s plochami lesními dominující a jsou přítomny především v okolí zastavěného území; 

- Plochy lesní - NL - lesy se v řešeném území nacházejí zejména podél severovýchodní až 
jihovýchodní hranice řešeného území, menší plochy lesů se pak vyskytují v celém řešeném 
území.  Části lesa, které jsou součástí biocenter ÚSES jsou zařauzeny do  Ploch přírodních - NP.  

- Plochy přírodní - NP -  v nichž je dominantním požadavkem ochrana přírody a krajiny, jsou v ř. ú. 
zastoupeny plošnými prvky ÚSES (LBC, RBC); 

- Plochy smíšené nezastavěného území - NS - plochy v nichž je kombinace obsažených funkcí a 
vzájemný poměr přírodních složek (ekosystémů) s hospodářským či jiným využíváním blíže 
specifikována indexem. V řešeném území je ve smíšených plochách nezastavěného území 
zastoupen následující funkční typ NS:  

- přírodně - zemědělské - NSpz - plochy v nichž je zahrnuta kombinace přírodních 
složek (ekosystémů) a krajinoochranných funkcí (protierozní opatření, 
vodohospodářská opatření)  a hospodářského využívání krajiny (zahrnují především 
plochy s navrženými protierozními a vodohospodářskými opatřeními, nivy vodotečí a 
významnější prvky krajinné zeleně);  

- Plochy smíšené nezastavěného území - sportovní, zemědělské - NSsz - plochy 
s kombinací funkce sportovní a zemědělské (sjezdová trať na zemědělsky 
obhospodařovaných pozemcích)+ 

- Plochy smíšené nezastavěného území - sportovní, lesnické - NSsl - plochy 
s kombinací funkce sportovní a zemědělské (sjezdová trať a lyžařské vleky na 
PUPFL) 

- Plochy vodní a vodohospodářské - W - jsou v řešeném území samostatně zastoupeny vodními 
toky a menšími vodními plochami a nádržemi, včetně navržených rybníků a poldrů, vesměs 
převzatých ze schválených KoPÚ; 

 

Označení 
lokality 

Kód a název plochy 
s rozdílným způsobem využití 

Základní charakteristika a podmínky využití plochy 
Katastrální 

území  

K1 
Plochy vodní a 

vodohospodářské - W 
Rybník navržený dle KoPÚ jižně od Třebihoště na 

Bystrém potoce;  
Třebihošť  

K2 
Plochy vodní a 

vodohospodářské - W 
Poldr navržený dle KoPÚ severovýchodně  od 

Třebihoště; 
Třebihošť  

K3 
Plochy vodní a 

vodohospodářské - W 

Poldr navržený dle KoPÚ severně od Třebihoště na 
bezejmenným vodním toku (IDVT 10177292), který je 
levostranným přítokem Bystrého potoka; 

Třebihošť  

K4 
Plochy vodní a 

vodohospodářské - W Záchytná nádrž na severním okraji Třebihoště Třebihošť  

Ochrana přírody a krajiny 

V řešeném území se nenachází žádná z lokalit soustavy Natura 2000, ani žádné zvláště 
chráněné území vymezené dle § 14 zákona o ochraně přírody a krajiny a ani památné stromy 
chráněné dle § 46 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Další (obecná) ochrana přírody a krajiny se týká i „zákonných“ významných krajinných prvků 
dle  § 3 - 5 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, kterými jsou obecně 
lesy, rašeliniště, mokřady, vodní toky, údolní nivy a rybníky a stávající prvky územního systému 
ekologické stability. Kromě výše uvedených přírodních hodnot je zvláštními předpisy chráněna i další 
hodnota - zemědělská půda I a II. třídy ochrany.  
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 V ÚP jsou navrhovány k ochraně tyto další hodnoty přírodního a přírodně - civilizačního 
charakteru: 

 systém ekologické stability (LBC, LBK, RBC, RBK) a interakční prvky;  

 Masarykova studánka cca 500 m pod vrcholem Zvičiny u červené turistické trasy z Bílé 
Třemešné na Zvičinu; 

 plochy vymezené v ÚP jako Plochy přírodní - NP a Plochy smíšené nezastavěného území - 
NS; 

 zdroje pitné vody, studánky;  

 celkový krajinný ráz střední části Bělohradské pahorkatiny (Libotovského hřbetu) včetně 
ochrany měřítka tradičního horizontu s cennými výhledy ze Zvičiny, z Partií Zadní Zvičiny a 
panoramatické perenské cesty; 

 významné prvky sídelní zeleně (parková zeleň na veřejných prostranstvích, uliční stromořadí, aleje 
podél silnic a vodních toků, významná solitérní zeleň, zeleň přírodního charakteru uvnitř sídel); 

 urbanistická a krajinářská funkce vodních toků (kromě hydrologické a eko-biologické funkce); 

 prostupnost krajiny - síť polních a lesních cest v krajině, propojení zástavby s přírodním 
zázemím; 

 značené cyklotrasy (č. 4086, 4136 a 4139), turistické trasy (žlutá, zelená, modrá, červená a 
Cesta K. J. Erbena) a Lesní naučná stezka Horní Brusnice a Naučná  stezka Po stopách K. V. 
Raise; 

 občanská vybavenost veřejného charakteru; 

 vybavenost dopravní a technickou infrastrukturou (silnice, místní komunikace a cesty 
v krajině, telekomunikační, plynovodní a elektrická síť v celém ř. ú., veřejný vodovod);  

 obslužnost hromadnou autobusovou dopravou vč. autobusových zastávek;  

 prvky meliorační soustavy (investice do půdy, odvodňovací zařízení); 

Územní systém ekologické stability  

Podle § 4 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, vymezení systému ekologické stability 
zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části 
krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na 
kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát. Do řešeného území zasahují prvky ÚSES  
regionálního charakteru. ÚP vymezuje prvky regionálního a  lokálního charakteru ve vazbě na systém 
obsažený v ÚPD okolních obcí: 

ÚSES regionálního významu v řešeném území: 

- RBC 1647 Zvičina - funkční lesní biocentrum (svěží bučina) zasahující do severního okraje 
řešeného území z území sousední Dolní Brusnice; 

- RBC 1192 Čertovy Hrady - funkční lesní biocentrum (kyselá dubová bučina) zasahující do 
jižního okraje řešeného území pod Dolní Brusnicí ze sousedního Zábřezí - Řečice; 

- RBK 746 - regionální biokoridor spojuje  RBC 1647 Zvičina s RBC 1192 Čertovy Hrady a je 
trasován nad vlastní Třebihoští po hranici se sousední Bílou Třemešnou a Dolní Brusnicí; 

ÚSES lokálního významu v řešeném území: 

- lokální biokoridor LBK 1 je veden jižně od Dehtova, ústí do LBC 1.; 

- lokální biokoridor LBK 3 je veden jihovýchodní částí řešeného území, leží na něm LBC 3 a 
LBC 4; 

- lokální biokoridor LBK 2 je veden severovýchodně od Horního Dehtova, leží na něm LBC 2 a 
ústí do LBK 20 vymezeného v k.ú. Bílá Třemešná; 

- lokální biokoridor LBK 4 je veden z LBC 5 mezi Dolním Dehtovem a Třebihoští přes LBC 10, 
LBC 12 kde dále pokračuje podél jihozápadní hranice řešeného území; 

- lokální biokoridor LBK 5 zasahuje do jižního okraje k.ú. Třebihošř, kde je vymezeno i LBC 11; 

- lokální biocentra LBC 6, LBC 7, LBC 8 a LBC 9 leží na RBK 746 při hranici s k.ú. Bílá Třemešná a 
k.ú. Dolní Brusnice; 
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- lokální biokoridor LBK 6 je veden severně od Třebihoště přes LBC 13, LBC 14 a LBC 15 a 
ústí do RBC 1647; 

- lokální biokoridory LBC 7 a LBC 8 jsou vedeny v nezastavěném území mezi Zvičinou a 
Třebihoští; 

Biocentra regionálního a lokálního významu jsou v ÚP vymezena jako Plochy přírodní - NP. 
RBK a LBK jsou vymezeny jako prvky překryvné v rámci jiných funkčních ploch, i u těchto prvků je 
však nutno využití směřovat k vyšší přírodní kvalitě a zabránit jejich oplocování či zastavování. Ačkoliv 
v řešeném území proběhly KoPÚ, nebyly pro prvky ÚSES vymezeny konkrétní pozemky. Síť ÚSES je 
přebírána z předchozí ÚPD a ZÚR, na hranicích řešeného území došlo ke koordinaci vymezení prvků 
ÚSES s ÚPD sousedních obcí. 

Prvky ÚSES jsou doplněny stávajícími i navrženými interakčními prvky - doprovodná zeleň 
podél silnic a cestní sítě v krajině. 
 

KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY 

Obec - 
výměra (ha) 

celkem zem. 
 půda 

orná 
půda 

zahrady trvalé travní 
porosty 

lesy vodní 
plochy 

zastav. 
plochy 

ostatní  
plochy 

KES 

Celkem 1368 711 324 36 351 575 4 13 65 
2,86 

% 100,0 52 23 2,5 26,5 42 0,5 1 4,5 

Výpočet koeficientu ekologické stability (KES): 
 

                        lesní půda + vodní plochy + trvalé travní porosty (dříve louky a pastviny) + sady + zahrady 
KES       =       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                        zastavěné a zpevněné plochy + orná půda  
 
Pozn.: Vyšší hodnoty KES dávají příznivější územně - technické předpoklady pro ekologickou stabilitu a  
            představují menší materiální i organizační nároky na vytvoření ekologické stability. 

Hodnocení indikátoru koeficientu ekologické stability (vzhledem k ČR):  
KES pod 0,4 - území nestabilní - neudržitelné 
KES  0,4 - 0,89    - území málo stabilní - neudržitelné 
KES 0,9 - 2,99 - území mírně stabilní 
KES  3,0 - 6,2 - území stabilní 
KES  nad 6,2 - území relativně přírodní 

Dle hodnoty KES lze hodnocená území zařadit ke krajinnému typu: 

krajina plně antropogenizovaná do 0,9 
krajina harmonická   0,9 - 2,9 
krajina relativně přírodní  nad 2,9 

Z hlediska ÚP vypočtené hodnoty KES (2,86) spadá řešené území do kategorie „území 
stabilní“ - dle ÚAP hodnota KES pro území obce Třebihošť není číselně stanovena a uvedena pouze 
slovně jako území relativně vyvážené, což víceméně odpovídá dosaženému výpočtu. Výsledek KES 
je však velmi orientační hodnotou, nevyjadřuje strukturu, reprezentativnost, kvalitu ani funkčnost 
jednotlivých započtených segmentů. 
 

Zemědělský půdní fond a Pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Viz kap. h.1) a  h2)  Odůvodnění ÚP. 

Vodní toky a plochy  

Pod osadou Zvičina pod čp. 149 pramení potok Trotinka, který kopíruje západní hranici 
řešeného území se sousedním Úhlejovem, následně se stávál přítokem Bystrého potoka. 

Bystrý potok pramení SV od kopce Horka nad vlastní Třebihoští, prochází zastavěným 
územím a následně jeho tok směřuje na Zdobín.  

Řečický potok pramení na jižní hranici se sousední Řečicí a cca po 300 m ř. ú. opouští 
směrem na sousední Řečici. 
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V lese nad bývalou tvrzí Zátluky východně od Dolního Dehtova pramení potok Netřeba, který 
napájí v okolí hranice s Doubravicí soustavu čtyř lesních rybníčků a poté opouští ř. ú. směrem na 
osadu Nové Lesy (Bílá Třemešná). 

V řešeném území se dále nachází množství bezejmenných vodotečí, které jsou většinou 
přítoky výše jmenovaných potoků.  

 Na vodní plochy je řešené území poměrně chudé. Ty jsou zde zastoupeny soustavou 4 
rybníčků v lokalitě Zátluky, vodní nádrží ve sportovním areálu v Třebihošti a požární nádrží situovanou 
na severozápadním okraji Třebihošti.  V KoPÚ byl navržen rybník na Bystrém potoce, který je ÚP 
přebírán jako plocha změny v krajině K1, upřesněná po společném jednání na základě podrobnější 
projektové dokumentace. Z KoPÚ jsou dále převzaty dva poldry - K2 severovýchodně od Třebihoště a  
K3 severně od Třebihoště na Bystrém potoce. 

Povodí 

Předmětné území spadá v rámci úmoří Severního moře do hlavního evropského povodí Labe 
(č. h. p. 1-01-01-001), resp. do základního povodí Trotiny (č. h. p. 1-01-04-13), které je Řečický potok 
(č. h. p. 1 - 01 - 04 - 14) v Miřejově levostranným přítokem. Bystrý potok (č. h. p.1-04-03-0020-0-00) je 
v Miletíně levostranným přítokem Bystřice (č. h.p. 1 - 04 - 03 - 001), Netřeba (č. h. p. 1 - 01 - 01 - 0680 
- 0 - 00) se ve Dvoře Králové vlévá pravostranně do Labe (č. h. p. 1-01-01-001). 

Správa toků 

Správcem Řečického a Bystrého potoka je Povodí Labe, s.p., ostatní toky spravuje SVT LČR, 
s.p. nebo Státní pozemkový úřad, který spravuje i odvodňovací zařízení  v obci. 

Obecně dle § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) 
v platném znění, Oprávnění při správě vodních toků, odstavec  2, je nutné ponechat volný 
manipulační pruh u vodních toků v šířce alespoň do 6 m od břehové čáry (platí i pro ostatní drobné 
vodní toky a hlavní odvodňovací zařízení). Pokud dochází k realizaci výsadby podél vodotečí, je nutno 
ponechat volný pás pro údržbu alespoň po jedné stravě vodoteče. Rovněž je nutno ponechat 
nezastavitelný pruh (bez výsadeb) podél odvodňovacích zařízení. 

Záplavové území, protipovodňová ochrana a návrhy opatření na tocích 

V řešeném území nebylo stanoveno záplavové území, k rozlivům Bystrého potoka však 
pravidelně dochází na jižním okraji Třebihoště (v zástavbě i ve volné krajině). Do těchto lokalit nejsou 
vymezovány nové zastavitelné plochy umožňující realizaci zástavby. 

Obecně při eventuálních návrzích úprav toků a zařízení na nich je třeba (po konzultaci se správcem 
toku) přiměřeně respektovat jak stávající břehové porosty, tak i charakter koryt vodotečí jako krajinotvorný 
prvek. Kromě vodohospodářsko - retenční a protierozní funkce mají tato opatření za cíl i posílení 
biodiverzity, ekologické stability a zvýšení esteticko - rekreačního potenciálu v řešeném území (viz kap. 
5.1). Při úpravách toků a zařízení na nich je třeba (po dohodě se správci toků) přiměřeně respektovat jak 
stávající břehové porosty, tak i charakter koryt vodotečí jako krajinotvorný prvek. Při zástavbě území je nutno 
dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem 
před ní, tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů. ÚP nenavrhuje konkrétní protipovodňová 
opatření, jejich přípustnost je však zakotvena ve všech funkčních plochách definovaných ÚP. 

Ochranná pásma vodních zdrojů, CHOPAV, zranitelná oblast  

Z hlediska podzemních vod je území zařazeno do hydrogeologického rajónu Hořicko - 
Miletínská křída - rajón 4250. Jedná se o kolektor tvořený cenomanskými písčitými sedimenty 
dosahujících mocnosti max. 50 m s volnou nebo mírně napjatou hladinou podzemní vody a středním 
stupněm transmisivity hornin. Celé ř. ú. se nachází v Chráněné oblasti přírodní akumulace vod 
(CHOPAV) Východočeská křída zřízené dle NV č. 85/1981 Sb.,o chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická 
pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.  

Severně od Třebihoště jsou pro prameniště Horka 1 a Horka 2 stanovena ochranná pásma I. 
a II.a a II.b stupně, v současnosti dochází k upřesnění pásma II. stupně. Pro prameniště Bzovka (leží 
mezi Třbihoští a Dolním Dehtovem) jsou v platnosti pásma  I. a II.a a II.b stupně. Do severního okraje 
ř.ú. zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně Vodárna, který slouží pro zásobování obce 
Dolní Brusnice. K jižní hranici řešeného území zasahuje OP vodního zdroje II. stupně pro zásobování 
obce Zábřezí-Řečice. 
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 Řešené území (Horní Dehtov) je zahrnuto do tzv. zranitelných oblastí dle Nařízení vlády č. 
27/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a 
akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.  

 Řešené území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída. 

   

f 4)  OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT 

Kulturní památky  

V řešeném území se nachází čtyři objekty památkové a kulturní hodnoty, které jsou zapsány 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (ÚSKP). Jedná se o pomník obětem I. světové války, (č. 
ÚSKP 36626/6-5115), kostel sv. Jana Nepomuckého z 18. století (č. ÚSKP 17862/6-3694), pomník 
obětem I. a II. světové války (č. ÚSKP 30546/6-5137) a hrob rudoarmějce (č. ÚSKP 45214/6-5153). 

 
Památky místního významu a další kulturně - historické hodnoty 

k.ú. Zvičina: 

- Borufkova kaple na Zadní Zvičině 
- pískovcový kříž ve vsi na Zvičině; 
- Patzeltův kříž na Zadní Zvičině; 

k.ú. Třebihošť 

- kostel Nanebevzetí Panny Marie v severozápadní části Třebihoště z 19. století; 
- pískovcový kříž na zahradě v centru Třebihoště; 
- litinový kříž na kamenném podstavci v horní části obce u cesty do Dol; 
- pískovcový kříž se zahrádkou u perenské cesty; 
- pískovcový kříž u hranic katastru obcí Třebihošť a Úhlejov, poblíž Hořeního mlýna; 
- novodobý dřevěný kříž na pískovcovém podstavci na Pernejch u studánky; 
- sousoší sv. Trojice Na okraji lesa Čeperka, u cesty ze Třebihoště přes hráz bývalého 

rybníka na Zdobín; 
- socha sv. Jana Nepomuckého v zahradě RD č.p. 4; 
- pomník obětem I. světové války v Třebihošti; 
- smírčí kříž u Perenské cesty; 
- smírčí kříž WILIM MIKSS v rohu lesa u Šormovy louky na Pernejch; 

 
k.ú. Horní Dehtov 

- pískovcový kříž na návsi v obci Horní Dehtov; 
- pomník obětem I. sv. války u hřbitova v Horním Dehtově; 
- pískovcový smírčí kříž v Horním Dehtově v katastru obce Horní Dehtov asi 35 metrů 

vpravo od silnice do Bílé Třemešné, v zahradě domu č.p. 8; 
- pískovcový smírčí kříž ve Špůrově lese na hranici katastru mezi obcemi Třebihošť a 

Horní Dehtov; 
- pískovcový smírčí kříž v Řečici asi 300 metrů jihovýchodně od první zatáčky v lese u 

silnice od Horního Dehtova do Dvora Králové; 

Specifickou historickou hodnotou je rovněž dochovaná urbanistická struktura všech osad s 
nutností respektovat historicky založený půdorysný typ, urbanizační osy a jádra osídlení (vč. 
souvisejících veřejných prostranství), dále charakteristický typ zástavby (podrobné definice viz kap. 
2.2 ÚP). 
Archeologické památky 

Území Třebihoště je „územím s archeologickými nálezy“ (ÚAN), ve smyslu § 22 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Za „území s archeologickými nálezy“ lze 
přitom považovat prostor, kde již byly jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy 
identifikovány a rovněž tak prostor, kde je možné vzhledem k přírodním podmínkám či dosavadnímu 
historickému vývoji tyto nálezy s vysokou pravděpodobností očekávat. 
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Území s archeologickými nálezy také splňují podmínky pro to, aby mohla být považována za 
území s výskytem archeologického dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně archeologického dědictví 
Evropy (revidované) vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m. 

Na základě dosud známých výsledků prospekce a s přihlédnutím k starším nálezům je v rámci 
řešeného území možné vyčlenit tři základní územní soubory: 

a) území s prokazatelným výskytem movitých a nemovitých prvků archeologického dědictví, 
které jsou prezentovaných archeologickými situacemi nebo samostatnými movitými 
nálezy. Toto území lze považovat za „území s archeologickými nálezy“, ve smyslu § 22 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto souboru jsou 
zahrnuta všechna archeologická naleziště, případně samostatné movité nálezy, které je možné 
v terénu spolehlivě lokalizovat.  
Veškeré výkopové aktivity stavebního i nestavebního charakteru směřované do těchto území je 
třeba již ve fázi záměru oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., a buď s ním, nebo 
s územně příslušnou odbornou archeologickou organizací je nutné konsultovat podobu tohoto 
záměru a jeho potencionální dopad na zde se nacházející nemovité a movité prvky 
archeologického dědictví; 

b) území s možným výskytem movitých a nemovitých prvků archeologického dědictví 
presentovaných archeologickými situacemi, případně samostatnými movitými nálezy. Toto 
území je rovněž „územím s archeologickými nálezy“, neboť zde existuje reálný předpoklad výskytu 
archeologického dědictví. Důvod, proč tato území nejsou zahrnuta do prvního souboru, je dvojí: 
buď jde o archeologické dědictví, které není možné zcela geograficky vymezit (typickým případem 
jsou některé pouze rámcově lokalizované zaniklé středověké či novověké vsi), nebo jde o území, 
jehož sídelní starobylost byla prokázána jiným způsobem a jenom pouhou shodou okolností zde 
ještě nebyly žádné prvky archeologického dědictví evidovány (typickým příkladem jsou historické 
intravilány obcí, např. v rozsahu I. vojenského mapování z let 1764-68).  
S ohledem na fakt, že jde o „území s archeologickými nálezy“, platí zde stejná zákonná povinnost 
oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., a stejně tak je třeba doporučit 
konsultaci o podobě tohoto záměru. 

c) území s archeologickými nálezy, která jsou součástí památkově chráněných území, tj. 
areálů kulturních památek, památkových rezervací a zón a jejich ochranných pásem (seznam 
kulturních památek a památkově chráněných území viz webové stránky NPÚ: http://www.npu.cz a 
zde sekce „Monumnet“). V případě těchto ÚAN je realizace záměru podmíněna správním 
rozhodnutím (závazným stanoviskem) místně příslušného orgánu státní památkové péče, které je 
vydáváno na základě žádosti vlastníka nemovitosti, případně jeho správce či uživatele dle § 14 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Oznamovací 
povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., není postupem dle § 14 
cit. památkového zákona dotčena a nadále trvá. 

Naprostá většina památkově chráněných území se vyznačuje extrémní četností a složitostí 
archeologických situací. Konsultaci o způsobu minimalizace střetu připravovaného záměru (projektu) 
s požadavky na ochranu a záchranu archeologického dědictví je proto třeba směřovat již do fáze 
zpracování studie proveditelnosti - jakékoliv prodlení totiž velmi výrazným způsobem zvyšuje riziko 
pozdějších časových a finančních ztrát. 

S ohledem na stav poznání řešeného územního celku je třeba zdůraznit, že zpracovaný 
přehled území s prokázaným či odůvodněně předpokládaným archeologickým dědictvím není ani tak 
odrazem skutečného rozložení antropogenních aktivit, jako spíše prozatímní archeologické 
činnosti v regionu a s jako takovým je s ním nutno pracovat.  
Vliv staveb, stavebních úprav, udržovacích prací a terénních úprav na archeologické dědictví 

Každá stavební či jiná obdobná činnost, která buď jakkoliv pozměňuje stávající vnější úroveň 
terénu (tj. mimo objekty) nebo je obdobným způsobem realizována uvnitř objektů (např. ve sklepích, 
ale i v zásypech podlah či kleneb), je spojena s faktickou likvidací archeologických terénních situací 
v místě zásahu, což ve svém dopadu znamená též likvidaci vzájemných vztahů mezi těmito terénními 
situacemi a zde se nacházejícími archeologickými nálezy movité povahy. 

Jakkoliv je v odůvodněných případech možné realizaci těchto činností akceptovat, bude třeba 
zajistit odpovídající dokumentaci všech odkrytých archeologických situací a záchranu movitých 
archeologických nálezů, a to prostřednictví záchranného archeologického výzkumu. 

http://www.npu.cz/
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Požadavky na ochranu archeologického dědictví v posuzovaném území: 

1. vzhledem k prokázané přítomnosti archeologického dědictví v území s archeologickými nálezy 
ve vymezeném regionu je nutné, aby v souladu s platnými právními předpisy vlastníci 
nemovitostí, respektive stavebníci tuto skutečnost zohlednili a to konkrétně tím, že ještě ve 
fázi záměru, nejpozději však ve fázi přípravy projektu zkontaktovali organizaci oprávněnou 
provádět na tomto území archeologické výzkumy (viz přiložený seznam), kde jim bude 
poskytnuta informace, do jaké míry se jimi zpracovaný záměr či připravovaný projekt dotkne 
archeologického dědictví a jakým způsobem lze jeho potencionálně negativní dopad na 
zmíněné archeologické dědictví minimalizovat. 

2. informace o kulturně historické hodnotě řešeného území, tedy informace o tom, že jde 
o „území s archeologickými nálezy“, které zahrnuje nemovité archeologické situace i 
movité nálezy indikující pravěké, středověké a novověké osídlení, a jako takové splňuje 
všechny podmínky pro to, aby mohlo být považováno za archeologické dědictví ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované) vyhlášené pod 
č. 99/2000 Sb. m., a je rovněž chráněno dle platných právních předpisů, tj. zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších, je nutné zahrnout do textové i grafické 
části všech stupňů územně plánovací dokumentace, neboť tento fakt do značné míry 
limituje využití daného území. 

 

f 5) KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 V ÚP je řešena koncepce technické infrastruktury, zákresy stávajících sítí TI jsou zakresleny 
v grafické části Odůvodnění ÚP. Umístění vlastních sítí technické infrastruktury na konkrétní pozemky 
bude předmětem navazujících dokumentací. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
jsou stanoveny tak, že v rámci koncepčního řešení nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých 
stávajících vedení a realizace nových vč. souvisejících zařízení (vždy v souladu s podmínkami využití 
konkrétní plochy s rozdílným způsobem využití). 

f 5.1) Doprava  

Řešené území je obsluhováno silniční dopravou. 
 
Silniční doprava 

Silniční doprava má pro dostupnost a obsluhu řešeného území rozhodující úlohu. Přes řešené 
území jsou vedeny následující silnice II. a  III. třídy: 

II/300       Kocbeře - Hořice; 
II/325       Dlouhé Dvory (Střezetice) - Debrné (Mostek); 

III/30010   Horní Dehtov (Třebihošť) - Bílá Třemešná; 

III/3008     sil. III/300 Zábřezí - Třebihošť; 

III/3009     Třebihošť - sil. III/30010 Třebihošť; 

III/28448   Třebihošť - sil. III/28447 Brodek (Úhlejov); 

III/28450   Třebihošť - sil. III/28447 Horní Brusnice; 
 
Silnice II. a III. třídy v řešeném území zabezpečují dopravní obsluhu ř. ú. a částečně i obsluhu 

jednotlivých nemovitostí. Silnice II/325 prochází severovýchodním okrajem ř. ú. na hranici se sousední 
Lipnicí (Dvůr Králové nad Labem) a zprostředkovává napojení obce na nadřazený dopravní systém, to 
samé platí i pro silnici II/300 procházející JV částí ř. ú. od Lipnice  ke Zdobínu. Výše vyjmenované silnice 
III. třídy pak zabezpečují dopravní obsluhu ve všech sídlech obce. Na průtahu silnic II. a III. třídy obcí ÚP 
navrhuje v rámci oprav a udržovacích prací zlepšovat kvalitu krytu a odtok srážkové vody z vozovky 

Technický stav silnic II. a III. třídy v řešeném území je dobrý, bude však nutné dobudovat 
chodníky, příp. stezky pro pěší a cyklisty (např. z Dehtova do Třebihoště, podél silnice II/300 a III/30010 v 
Dehtově), příp. rekonstruovat stávající.  

Silnice II. a III. třídy v ř. ú. jsou v majetku a správě Královéhradeckého kraje. V samotné obci se 
vyskytují některé dopravní závady (problematické napojení místních komunikací na silnice III. třídy, 
rozhledové trojúhelníky apod.). Řešení těchto dopravních závad se vymyká náplni ÚP, resp. jsou 
řešitelná realizací technických opatření, což ÚP umožňuje. Další komunikace v území jsou místní, 
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polní, lesní nebo účelové, z větší části bez finálního krytu. Místní komunikace v zastavěném území 
jsou vymezeny ve funkci Plochy veřejných prostranství - PV, neboť kromě dopravní plní funkci i 
pobytovou. 
 
Intenzity silniční dopravy 

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování 
silniční sítě či jejích úseků. Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy a 
místních komunikací. Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech 
a představují celoroční průměr (zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR, www.rsd.cz - v roce 2010). Ani 
jediná silnice III. třídy z ř. ú. nebyla v roce 2016 zahrnuta do výsledku Sčítání 2016 pro jejich 
nevýznamné dopravní zatížení, nejbližší sčítací úsek pro silnici procházející ř. ú. (II/300) se nacházel 
mezi Zdobínem a Miletínem (asi 4 km od Zábřezí), pro silnici III/325  to byl úsek mezi Mostek a Debrným 
(13 km od Třebihoště) 

Tabulka intenzit provozu - celostátní sčítání dopravy rok 2016  

Číslo 
silnice 

Číslo 
úseku 

Vymezení úseku TV O M S  

II/300 5-4818 Miletín, vyúst. z 284 po hr. okr. Jičín a Trutnov 426 2496 18 2940 

II/325 5-4700 Mostek, k. z. x zaúst. 299 240 1564 20 1824 

 

TV -  těžká motorová vozidla a přívěsy  
O -    osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy 
M -   jednostopá motorová vozidla  
S -   všechna motorová vozidla celkem 

Místní komunikace 

Pro místní dopravu je v ř. ú. využíván i průtah silnic III. třídy (III/30010, III/3008, III/3009, III/28448 a 
III/28450), na které navazuje síť místních komunikací různé délky a proměnlivých parametrů. Kromě 
nekvalitního povrchu na většině úseků, většina těchto komunikací nesplňuje ani ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací a svým stavem se spíše přibližují komunikacím účelovým.  

S realizací místních komunikací počítá ÚP zejména v rámci rozsáhlejších zastavitelných ploch. 
Většina vymezených zastavitelných ploch je však situována podél silnic III. třídy a místních komunikací, 
z kterých budou přímo napojeny jednotlivé nemovitosti. 

Kategorizace silnic a funkční třídy 

Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, červen 2000) jsou pro silnice v řešeném území stanoveny následující kategorie: 

silnice II/300 a II/325  . . . . . . .     S 7,5/70 

Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, červen 2000) není pro silnice III. třídy v řešeném území kategorie stanovena, s ohledem na 
její dopravní význam je uvažována kategorie minimální - S 7,5/50. Kategorie místních komunikací jsou 
v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Šířkové 
uspořádání dle ČSN je u některých místních obslužných komunikací nedostačující, je však dostačující 
provozu po nich uskutečňovanému.  

Stávající průtah silnice II. třídy je ve funkční skupině B (popř. C1) a silnice III. třídy jsou dle 
ČSN 73 6110 ve skupině B až C; místní komunikace mají funkční skupinu C3 až D1. 

Doprava v klidu 

Parkování vozidel je uskutečňováno téměř výhradně na soukromých pozemcích a v profilu 
místních komunikací. Samostatná parkoviště se nacházejí zejména v centru Třebihoště a u turistické 
chaty na Zvičině. 

Parkování pro potřeby návrhových obytných lokalit (Plochy bydlení - v rodinných domech - 
venkovské - BV) bude řešeno uvnitř těchto zastavitelných ploch. 
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Pěší doprava, nemotorová vč. cyklistické, cykloturistika, hippoturistika 

Počítá se s dobudováním chodníků, příp. stezek pro pěší a cyklisty (např. z Dehtova do 
Třebihoště, podél silnice II/300 a III/30010 v Dehtově), příp. rekonstrukcí stávajících. 

Řešeným územím prochází cyklotrasa č. 4136 (Hřibojedy - Libotov - Třebihošť) zastavěným 
územím po silnici III/3008 Dolním Dehtovem a částí  vlastní Třebihoště, cyklotrasa č. 4086 (Hořice - 
Miletín - Zvičina - Mostek - Debrné) od křižovatky z vlastní Třebihoště směrem na Zvičinu a cyklotrasa 
č. 4139 (Doubravice - Bílá Třemešná - Zvičina) vedoucí opravdu malou částí řešeného území na JV 
v lese silnicí II. třídy při hranici se sousední Doubravicí. Obcí také vede zelená, červená, žlutá i modrá 
turistická trasa, včetně tzv. Cesty K. J. Erbena, do severozápadního okraje ř.ú. zasahuje Lesní naučná 
stezka Horní Brusnice a při SZ hranici vede naučná stezka Po stopách K. V. Raise. V ÚP jsou 
respektovány polní cesty, které mohou být pro cykloturistiku rovněž využity, obecně ÚP připouští 
budování doplňkového vybavení při cyklotrasách (odpočinková a vyhlídková místa apod.).   

 
Veřejná hromadná doprava osob  

Hromadná doprava osob je v řešeném území zajišťována po celý den linkovou autobusovou 
dopravou. V obci se nachází šest autobusových zastávek (kaple, obec, OÚ, Dolní Dehtov, Horní 
Dehtov a křižovatka v lese), kdy počet autobusových zastávek se jeví jako dostatečný. Obslužnost 
autobusovou dopravou v nejfrekventovanějších časech je na dostačující úrovni. 

 

Železniční doprava 

Řešeným územím neprochází železniční trať. 

Letecká doprava 

Letecká doprava v ř. ú. je zastoupena letištěm na severozápadním okraji Třebihoště. Na 
Zvičině se nachází startoviště pro paragliding.  
 
Vodní doprava  

Vodní doprava není v zájmovém území provozována. 

Ochranná pásma  

 Všechna níže uvedená OP týkající se ř. ú. ÚP respektuje. 

Silnice 

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje zákon č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. Silniční ochranné pásmo slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné 
území obcí. Je v něm zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci 
nebo provoz na ní. Výjimky  uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán. 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do 
výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

silnice II. a III. třídy   .......  15 m od osy vozovky 

 

f 5.2) Zásobování vodou 

Vodovodní síť 

Zásobování obce pitnou vodou je zajištěno z obecního veřejného vodovodu. Vlastníkem 
vodovodu je obec Třebihošť a jeho provozovatelem je společnost Vodohospodářské služby Richard 
Trkan. Některé nemovitosti jsou vodou zásobovány individuálně. Na Zvičině nebyl vodovod 
realizován. 

Vodovod je tvořen zásobním řadem DN 100 od vodojemu do vodovodní sítě a ke 
spotřebitelům v Třebihošti dvěma hlavními řady vedenými po obou březích potoka. Zhruba v polovině 
obce jsou na obou vodovodních řadech umístěny redukční šachty, ve kterých je pro spodní část obce 
snížen tlak v síti. Tím je vodovodní síť v obci rozdělena do dvou tlakových pásem. Vodovody v 
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Třebihošti a v místní části Horní a Dolní Dehtov byly propojeny a navzájem se v případě nedostatečné 
vydatnosti jednotlivých zdrojů dotují. 

Plánovanou zástavbu v zastavěném území i v zastavitelných plochách ve vlastní Třebihošti, 
Horním a Dolním Dehtově bude možno napojit na stávající vodovodní síť, která bude v případě 
potřeby modernizována a rozšířena novými řady a přípojkami. Bilance potřeb pitné vody pro vlastní 
Třebihošt, Horní a Dolní Dehtov vychází z odhadu potřeby výstavby max. 58 RD dle kap. G 
Odůvodnění ÚP s průměrnou kapacitou 3,19 obyvatele na jeden RD (dle ČSÚ pro Královéhradecký 
kraj) – tedy max. nárůst cca 105 obyvatel v horizontu budoucích 20 let při využití potřeb vody dle 
Přílohy č. 12 bod I. položka 3 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.  

Kvalita dodávané vody po hygienickém zabezpečení bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 
252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. 
 

Směrná bilance potřeb pitné vody při uvažované zástavbě RD ve vlastní Třebihošti, Horním a 
Dolním Dehtově 
 

Potřeba pitné vody počet l.os
-1

.den
-1

 celkem jednotky 

trvale bydlící obyvatelé         448 100 44 800 l.den
-1

 

nárůst obyvatel 100 100 10 00 l.den
-1

 

Celkem 548 100 54 800 l.den
-1

 

 Qd  54,8 m
3
.den

-1
 

Přehled : Qp  0,63 l.s
-1

 

 kd  1,35  

 Qmax.  0,85 l.s
-1

 

 kh  1,80  

 Qhod.  1,54 l.s
-1

 

Souhrnné množství : Qrok*  20 002 m
3
  

 
 
Zdroje vody, akumulace 

Zdrojem pitné vody pro vodovod Třebihošť je prameniště Horka. Voda je zachytávána 
pramenními zářezy a jímkami. Voda je přímo ze zdroje vedena gravitačním litinovým přívodním řadem 
DN 50 do vodojemu Horka (zemní jednokomorový vodojem o objemu 50 m

3
 vybudovaný v roce 1936).  

Stávající objem akumulace vody je i po započítání zahuštění stávající zástavby i po vymezení 
nových zastavitelných ploch dostatečný.  
 
Ochranná pásma 

Ochranná pásma vodních zdrojů  

Severně od Třebihoště jsou pro prameniště Horka 1 a Horka 2 stanovena ochranná pásma I. 
a II.a a II.b stupně, v současnosti dochází k upřesnění pásma II. stupně. Pro prameniště Bzovka (leží 
mezi Třebihoští a Dolním Dehtovem) jsou v platnosti pásma  I. a II.a a II.b stupně. Do severního 
okraje ř.ú. zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně Vodárna, který slouží pro zásobování 
obce Dolní Brusnice. K jižní hranici řešeného území zasahuje OP vodního zdroje II. stupně pro 
zásobování obce Zábřezí-Řečice. 

 
Ochranná pásma vodovodní a kanalizační sítě 

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle 
zákona č. 274/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), HLAVA VI Ochrana vodovodních 
řadů a kanalizačních stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, odstavec 3,  
jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu, a to: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně ..... 1,5 m 
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- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm.................. 2,5 m 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od 
vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. 

 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti jen 
s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele (pokud tak 
vyplývá z provozní smlouvy. Jedná se zejména o následující činnosti: 

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce 
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování; 

b) vysazovat trvalé porosty; 
c) provádět skládky jakéhokoliv odpadu; 
d) provádět terénní úpravy; 

 
Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou 

Řešení nouzového zásobování obyvatelstva obce pitnou vodou dle PRVK spočívá v dovážení 
pitné vody z Bílé Třemešné, resp. z  náhradního zdroje pitné vody -  vrtaná studna U Mléčné farmy na 
katastru obce Choustníkovo Hradiště. Mohou také být využívány i domovní studny, pokud v nich bude 
zdravotně nezávadná voda.  

Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace odběrem z individuálních 
zdrojů, odběrem z vodoteče, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem. Nouzová potřeba 
vody dle směrnice č. 10/2001 Sb. MZe (15 l/os./den) pro obec Třebihošť v současnosti činí 6,72 
m

3
.den

-1
, tj. 0,07 l.s

-1
.   

 
Zásobování požární vodou  

V  Třebihoši je zdrojem požární vody nádrž situovaná v horní části obce u konečné zastávky 
autobusu, dále pak další požární nádrž v dolní části obce v areálu volnočasového centra. K hašení 
požárů ve větší vzdálenosti od požárních nádrží lze využít požárních hydrantů napojených na 
vodovodní řád obce. V Horním a Dolním Dehtově je zdrojem vody požární nádrž v Horním Dehtově, 
dále je možnost využít požárních hydrantů napojených na vodovodní řád obce. Požární voda ve 
Zvičině bude zajištěna dovozem požárními cisternami z požárních nádrží v obci Třebihošť. 
V budoucnu se plánuje realizace podzemní požární nádrže v blízkosti kostela. Nové objekty pro 
bydlení budou řešit požární vodu realizací vlastní nádrže. 

 

f 5.3) Kanalizace a čištění odpadních vod  

V části vlastní Třebihoště byla v minulosti vybudována dešťová kanalizace, zbytek dešťových 
vod je jinak z tohoto sídla odváděn systémem příkopů, struh a propustků do Bystrého potoka.  

Návrh řešení  

Ve spádově vhodné lokalitě na východním okraji Třebihoště (nezastavitelného území) je v ÚP 
přípustná realizace obecní čistírny odpadních vod (ČOV) s následným vypouštěním předčištěných 
odpadních vod do Bystrého potoka. S realizací nové kanalizace se počítá  v Horním i Dolním Dehtově, 
přičemž odpadní vody budou přečerpávány na ČOV na východním okraji Třebihoště. Realizace vlastní 
ČOV pro Dehtov je nevhodná jak z ekonomických důvodů, tak z důvodů jejího případného situování 
do ochranného pásma vodního zdroje Bzovka. ÚP vymezuje překryvnou plochu na východním okraji 
Třebihoště pro případné umístění ČOV vč. příjezdové komunikace. Vlastní detailní řešení tras 
kanalizačního potrubí, dimenze stok a jejich přípojek a typ a kapacita ČOV bude předmětem 
podrobnějších dokumentací v navazujících řízeních dle aktuálních podmínek.          

Do doby vybudování kanalizace v rámci zastavitelných ploch se připouští likvidace odpadních 
vod individuálně v souladu s platnou legislativou, tedy předčištěním v předčistícím zařízení s 
následným vypouštěním odpadních vod do vsaků, do vod povrchových nebo horninového prostředí. 
Při vyloučení možnosti vypouštění přečištěných odpadních vod do kanalizace, do vod povrchových 
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nebo horninového prostředí je možné odpadní vody akumulovat v jímkách na vyvážení. Po 
vybudování splaškové kanalizace s vyústěním na ČOV je stavebník povinen (pokud je to technicky 
možné) připojit objekt na stokovou síť a jímku na vyvážení nebo předčistící zařízení odpadních vod 
vyřadit z provozu a asanovat. Odpadní vody z lokalit, které nelze napojit na kanalizaci, budou 
likvidovány individuálně u jednotlivých producentů, tzn. u jednotlivých producentů budou předčištěny v 
předčistících zařízeních a dále zneškodňovány v souladu s platnou legislativou, nebo budou 
akumulovány v bezodtokových jímkách na vyvážení a následně s nimi bude nakládáno v souladu s 
platnou legislativou. 

Na Zvičině se i do budoucna počítá s individuálním způsobem likvidace odpadních vod.  

Srážkové vody budou zneškodňovány na pozemcích investorů. Z nových veřejných 
komunikací budou dešťové vody svedeny gravitačně (povrchově) na stávající komunikace do uličních 
vpustí nebo do přilehlých příkopů, zelených pásů, popř. do vsaků. Z uličních vpustí bude srážková 
voda odváděna jednotnou kanalizací do vod povrchových. Po vybudování oddílné kanalizace bude 
srážková voda odváděna srážkovou kanalizací do vod povrchových. 
 
Výpočet množství splaškových odpadních vod  

K 1. 1. 2019 bylo v Třebihošti evidováno dle ČSÚ 448 obyvatel. Během návrhového období (tj. 
do r. 2039) ÚP předpokládá, že se reálný počet trvale přítomných obyvatel ve vlastní Třebihošti, 
Horním a Dolním Dehtově zvýší maximálně na cca 548 obyvatel (bez Zvičiny). 
 
A. Obyvatelstvo: Návrh 548 obyv. á 100 l.os

-1
.den

-1
        Qp = 20 002 m

3
.rok

-1
, 54 800 l.den

-1
 

B.   Občanská vybavenost: Návrh 548 obyv. á 5 l
 
.os

-1
.den

-1
  Qp =   1 000 m

3
.rok

-1
,   2 740 l.den

-1
 

Předpokládaná průměrná denní produkce odpadních vod                                   57 540 l.den
-1

 
Předpokládaná roční produkce odpadních vod                 21 002 m

3
.rok

-1
 

 
Ochranná pásma kanalizace 

K bezprostřední ochraně kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vymezují ochranná pásma kanalizačních stok. 
Jejich vymezení i rozsah povolených činností je shodný pro kanalizaci i vodovod (viz výše). 

f 5.4) Zásobování elektrickou energií 
 

Provozovatelem elektrické sítě na řešeném území je ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 
874/8, Provozní správa ČEZ Distribuční služby s.r.o.  
 
Způsob napájení - primérní rozvod VN 35 kV, nadřazená elektrická síť 

Územím obce prochází ve směru sever - jih nadzemní elektrické vedení VVN 2 x110 kV č. 
V116 a V117. Území obce Třebihošť je napájeno elektrickou energií z distribuční soustavy vrchním 
primérním rozvodným systémem VN 35 kV, z této kmenové linky je vrchní odbočkou přivedeno VN do 
trafostanic a z nich je zásobeno el. energií celé ř. ú. 
 
Transformace VN/NN  

K transformaci VN/NN slouží v obci 5 transformačních stanic (TS) v majetku ČEZ Distribuce.  

Přehled TS – Distribuce:  

TS název distribuční TS konstrukce TS stávající výkon 
v kVA 

TU 0111 Dolní Dehtov příhradová 250 

TU 0557 Třebihošť - statek příhradová 160 

TU 0977 Třebihošť - kaplička příhradová 160 

TU 1125             Třebihošť – horní obec příhradová 250 

TU 0408 Zvičina příhradová 160 

    

instalovaný výkon distribuce celkem v kVA:                                                                             990                                                           
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Stávající zatížení distribuce 

Vzhledem k tomu, že nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých transformačních 
stanicích, je maximální příkon v řešeném území stanoven z instalovaného výkonu v transformaci 
VN/NN. Průměrný koeficient vytížení je odhadnut u trafostanic ČEZ Distribuce, a.s.: 0,75 při cos fí = 
0,9 

 Pp = 990 x 0,7 x 0,9  = 620 kW 

 

Rozvod NN 1kV 

Rozvod NN 1kV je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC, 
TN - C, vrchním vedením a kabelovými rozvody. 
Nová výstavba  

 Návrh řeší v návrhovém období (kromě jiného) i výstavbu zhruba 62 rodinných domů. Obec je 
plynofikována.  

 

Požadovaný příkon a jeho zajištění 

Rozhodujícím faktorem pro výpočet potřeby elektrické energie je způsob vytápění. V obci je 
počítáno s elektrickým vytápěním asi u 10 % nových rodinných domů, u ostatních asi 90% nových RD 
je předpoklad vytápění plynem nebo individuálně (dřevo, pelety, uhlí, topné oleje, PB apod.). Pro 
zásobování budoucí zástavby v rámci vymezených zastavitelných ploch se předpokládá přezbrojení 
stávajících TS, popř. výstavba nových. 
 
Distribuce 

Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro 
navrhovanou zástavbu. 

Stávající zástavba 

Roční trend růstu příkonu je uvažován cca 2% ročně (k = 1,4 pro návrhové období 20 let) 
   stávající příkon  : P1= 620 kW 
   příkon v r. 2039 : P2= k x P1= 1,4 x 620 = 869 kW 

Navrhovaná zástavba 
 Rodinné domy          6 RD el. vytápěné kat. C1             P3=   6 x (6 + 4/10

1/2
)        = 38 kW 

                  56 RD pevná paliva kat. B1            P4= 56 x (1,6 + 6,4/83
1/2

)  =       128 kW 
             Celkem navržené RD          P5= P3+ P4  = 38 + 128      =       166 kW 
                              Celkem distribuce v r. 2039: P6= P2+P5 = 869 + 166      =     1035 kW 

Zajištění výhledového výkonu : 

 Způsob napájení obce zůstane nezměněn, tzn. stávajícím vrchním a kabelovým systémem o 
napětí 35 kV. 

Transformace VN/NN 

 Výhledový požadovaný příkon  1035 kW pro distribuci bude zajištěn přezbrojením stávajících 
trafostanic (nový rozvaděč, větší transformátor apod.), popř. výstavbou nových TS.  

 

Sekundární rozvod NN 1kV 

Sekundární rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230 V, AC, 

TN-C kabelovými rozvody a vrchním vedením. 

ÚP respektuje stávající i výhledová zařízení pro rozvod elektrické energie, včetně jejich OP. 

Ochranná pásma  

Je nutno respektovat ochranná pásma elektrických vedení (dle zákona č. 458/2000 Sb.). 
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 



   Územní plán Třebihošť 

 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o. 

 
79 

obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního 
vodiče vedení na obě jeho strany:  

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 2000,  po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 7 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 
Vrchní primerní vedení do 110 kV - 12 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 220 kV - 15 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 400 kV - 20 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 20 m od obvodové zdi. 
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 10 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 
Vrchní primerní vedení do 110 kV - 15 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 220 kV - 20 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 400 kV - 25 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 30 m od obvodové zdi. 
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

 

Pro zařízení vybudovaná po 1. 1. 2000 platí ochranná pásma: 

U napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: - vodiče bez izolace - 7 m od krajního vodiče na obě strany; 
            - vodiče se základní izolací - 2 m;  
                       - závěsná kabelová vedení - 1 m;  

U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - vodiče bez izolace - 12 m;  
             - vodiče se základní izolací - 5 m; 

U napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - 15 m; 

U napětí nad 220 kV do 400 kV včetně - 20 m; 

U napětí nad 400 kV - 30 m; 

U závěsného kabelového vedení 110 kV - 2 m; 

U zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence -1 m;  

Podzemní vedení všech druhů do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky - 
ochranné pásmo 1 m po obou stranách, nad 110 kV ochranné pásmo 3 m po obou stranách. 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti. U venkovních elektrických stanic a stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m 
od oplocení či vnějšího límce obvodového zdiva; 

U stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem do 52 kV - 7 m od  
vnější hrany půdorysu ve všech směrech; 

U kompaktních a zděných elektrických stanic do 52 kV - 2 m od vnějšího pláště; 

U vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění; 

OP výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo 
na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva;  

 

f 5.5) Telekomunikace a radiokomunikace 

Koncepce telekomunikačních zařízení v řešeném území se nemění. ÚP respektuje stávající 
trasy telekomunikačních zařízení a vedení (vyznačeno v koordinačním výkrese Odůvodnění ÚP) a 
jejich příslušná ochranná pásma.  

Ochranná pásma 

K ochraně stávajících telekomunikačních vedení a zařízení je nutno před jakoukoliv stavební 
činností si vyžádat  stanovisko technické dokumentace Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Při 
navrhování tras inženýrských sítí bude respektována norma ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí 
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technického vybavení“. Je nutno respektovat stávající radiokomunikační a telekomunikačních 
zařízení, vedení a příslušná ochranná pásma, včetně tras radiových směrových (radioreléových) 
spojů. Ochranné pásmo telekomunikačního kabelového podzemního vedení je 1,5 m na každou 
stranu od krajního kabelu. 

V řešeném území se nachází vysílač (komunikační zařízení) Zvičina, který je objektem 
důležitým pro obranu státu a funguje jako komunikační zařízení. Další komunikační zařízení se 
nachází v lokalitě Dehtovská hora severně od Horního Dehtova.  

f 5.6) Zásobování plynem a teplem  
 

Obec Třebihošť je plynofikována STL plynovody od VTL RS Dvůr Králové. Řešeným územím  
neprochází VTL plynovod.  

Vytápění stávajících objektů i zástavby v navrhovaných lokalitách může být řešeno i 
individuálně - preferovány jsou environmentálně šetrné způsoby vytápění (elektrovytápění nejlépe 
v kombinaci s akumulací, tepelné čerpadlo, propan - butan, dřevo, biomasa, pasivní i aktivní využití 
sluneční energie apod.). Je nutné omezit používání fosilních paliv s vyšším obsahem síry a 
nespalitelných látek, které při spalování znečisťují přízemní vrstvu atmosféry. 

 Souběžně s uvedenými hlavními způsoby získávání energie pro vytápění je, zejména u 
objektů v kompaktní zástavbě, doporučeno využívat pro předehřev teplé užitkové vody i další vhodné 
alternativní zdroje energie - např. sluneční energii (pomocí termosolárních kolektorů umístěných 
vhodně na objektech bez negativního dopadu na tvářnost obce a krajinný ráz). 

f 5.7) Nakládání s odpady 

Svoz komunálního odpadu na řízenou skládku zajišťuje pro obec oprávněná organizace. V 
obci se provádí separovaný sběr bílého a barevného skla, papíru a plastů. Sběr železného šrotu se 
provádí podle potřeby v průběhu roku. Nebezpečný odpad se shromažďuje 2x za rok na vymezených 
místech. V ÚP není koncepce nakládání s odpady měněna, pro dočasné shromažďování odpadů je 
využíváno sběrné místo v centru Třebihoště. 

 

 

f 6)  KONCEPCE ÚP VE VZTAHU KE ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM PŘEDPISŮM 

        (CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA STÁTU, OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH    

        SUROVIN, OCHRANA PŘED POVODNĚMI)  

 

f 6.1) Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, jiná rizika 

V řešeném území je evidováno nevyužívané ložisko nevyhrazeného nerostu č. 302230000 
v prostoru Zvičina, jedná se o stavební kámen (břidlici) a je zde. Dále se zde nachází  poddolované 
území č. 3263.  Na Zvičině, na hranici se sousední Dolní Brusnicí se rovněž nachází potenciální 
sesuvné území.  

Dle mapy radonového rizika se řešené území nachází převážně v kategorii se středním -
radonovým indexem geologického podloží. Pro účely posouzení radonového rizika v konkrétní lokalitě 
(např. při stavbě domu atd.) je třeba vždy vycházet z výsledků měření radonu v podloží na daném 
místě 

 
f 6.2) Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky 

Zóny havarijního plánování   

Nejsou vymezeny. 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
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V řešeném území se nenachází žádné stálé tlakově odolné úkryty.  Pro potřeby sebeochrany 
obyvatelstva budou použity vhodné prostory ve stávající zástavbě, příp. v zástavbě plánované 
následujících parametrů:  

a ) úkryty nesmí být zřizovány: 

- v částech budov, v nichž jsou v horních podlažích uloženy předměty a zařízení jejichž váha 
převyšuje 1000 kg/m

2 
podlahové plochy, 

- pod výrobními nebo skladovacími prostorami, v nichž jsou umístěny nádrže s nebezpečnými 
chemickými tekutinami, s roztavenými kovy a jinými nebezpečnými látkami, 

- blíže než 100 m od rezervoáru s nebezpečnými látkami nebo těžkými plyny v případě, že 
porušení těchto rezervoárů může ohrozit bezpečnost ukrývaných, 

- blíže než 50 m od provozů a skladů s nebezpečím výbuchu a od skladů s lehce zápalnými 
látkami. Jsou-li pro větší skladovací množství hořlavých nebo jiných látek stanoveny 
požárními nebo jinými předpisy vzdálenosti větší, platí pak pro situování těchto prostorů tyto 
větší vzdálenosti, 

- v místech kde by pod IÚ procházelo vedení vysokotlaké páry, vysokého napětí, stlačeného 
vzduchu a pod.. 

b ) úroveň podlahy má být nad hladinou podzemní vody, 

c ) při konkrétním výběru třeba vzít v úvahu tyto požadavky: 

- charakter a konstrukce budovy (odolnost proti požáru), celkovou zachovalost stavby             
- a nosných konstrukcí suterénu, 
- mírové využití suterénu, 
- počet podlaží, 
- konstrukce stropu, 
- stáří budovy, 
- počet traktů, 
- úroveň stropu vůči terénu, 
- možnost nouzového úniku do nezavalitelného prostoru. 

 Dále je nutno přihlédnout k mírovému účelu stavby. Zřizování úkrytů v budovách se složitým a 
rozsáhlým instalačním zařízením (obchodní domy, hotely a pod.) je obtížné. 

 Ochranné účinky IÚ značně ovlivňuje konstrukce a charakter budovy. Nejvhodnějšími 
budovami jsou vícepodlažní stavby, které svým charakterem, vhodným umístěním v rámci okolní 
zástavby a svou konstrukcí lépe odolávají účinkům vzdušného napadení, skýtají dobré podmínky pro 
opuštění a dávají předpoklady pro hospodárné řešení. 

Při výběru vhodného objektu je vždy nutno přihlédnout k celkové zachovalosti stavby, kvalitě 
zdiva a malty a hlavně nosných prvků suterénu především u starších zděných staveb. Výhodné jsou 
stavby vícetraktové, protože umístění IÚ ve středních traktech je  nejvhodnější. Nevhodné jsou stavby, 
kde převládá hořlavý stavební materiál a stavby přízemní nebo jednopatrové. 

Evakuace a nouzové ubytování obyvatelstva   

Jako shromaždiště obyvatel v případě mimořádné události budou sloužit místa určená krizovým 
štábem. K těmto účelům je vhodné zejména prostranství u budovy obecního úřadu v Třebihošti, u 
čerpací stanice pohonných hmot v Dehtově a na veřejném prostranství v centru Zvičiny. 

Obyvatele postižené mimořádnou událostí je možno přechodně ubytovat v budově OÚ nebo v MŠ.  

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Zástupce centrální požární stanice Trutnov může rozhodovat o užití a rozmístění materiálu 
civilní ochrany a humanitární pomoci, kdy tento materiál je umístěn přímo na CPS územního odboru 
Trutnov. 

Její použití se předpokládá po vyhlášení druhého a vyššího stupně poplachu stanoveného 
Poplachovým plánem Královéhradeckého kraje. 

V případě potřeby lze pro skladování materiálu civilní ochrany využít prostory v budově OÚ.  
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Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek 

V případě úniku nebezpečných látek budou tyto odvezeny mimo řešené území, v němž se 
objekty či plochy vhodné pro dlouhodobější uskladnění těchto látek (vč. kontaminovaných) nenacházejí.  

Záchranné, likvidační a obnovovací práce 

V  případě vzniku mimořádné události se na záchranných, likvidačních a obnovovacích 
pracích budou podílet právnické osoby a podnikající fyzické osoby dle charakteru mimořádné události 
(dle výpisu z Havarijního plánu Královéhradeckého kraje). Nejbližší stanice profesionálního HZS je ve 
Dvoře Králové nad Labem, přímo v ř. ú. působí SDH Třebihošť a Horní Dehtov s vlastní hasičskou 
zbrojnicí.  

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou - viz kap. f 5.2) Odůvodnění. Pro zásobování 
elektrickou energií bude využit mobilní náhradní zdroj energie, který bude napojen na určené budovy 
(předpoklad OÚ).   

Požární ochrana 

Zásobování požární vodou viz kap. f 5.2) Odůvodnění. V obci působí SDH Třebihošť a Horní 
Dehtov, hasičská zbrojnice se nachází v centru vlastní Třebihoště u křižovatky a v Horním Dehtově a 
obě jsou zahrnuty do ploch občanského vybavení veřejného charakteru.   

K nové zástavbě musí být zajištěny přístupové komunikace odpovídajících parametrů pro 
mobilní požární techniku a zajištěn odpovídající zdroj vody. Problematiku přístupových komunikací pro 
mobilní požární techniku detailně upravují zejména vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., a ČSN 73 0802, ČSN 73 
0804, ČSN 73 0833. Dále ve vztahu k problematice elektroenergetiky je nutno respektovat ustanovení 
bodu 5 přílohy k vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve 
znění vyhlášky č. 268/2011Sb., a ustanovení § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, která upravují navrhování a umisťování staveb ve 
vztahu ochranným pásmům energetických vedení. 

 Ochrana před povodněmi (viz kap. f 3), část Záplavové území, protipovodňová ochrana a návrhy  

opatření na tocích + kap. 5.3 textové části ÚP Ochrana před povodněmi, protierozní a revitalizační 
opatření  

Obrana státu, další specifické požadavky 

  V řešeném území se nachází vymezené území - elektronické komunikace, jejich 
ochranná pásma a zájmová území (ÚAP - jev 82a). V území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) s atributem 50 lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska MO-ČR.V území s 
atributem 100 a více lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. 
jen na základě závazného stanoviska MO-ČR. Jedná se o významný limit v území a jeho důsledná 
ochrana je veřejným zájmem z důvodu zachování vzdušného telekomunikačního propojení složek 
Ministerstva obrany ČR při zabezpečení veřejného zájmu - zajišťování obrany a bezpečnosti státu. V 
části koridoru s označením 50 je propojení RR směry níž k terénu a z toho důvodu je nezbytné trvat 
na daném rozlišení uvedených podmínek v území. V grafické části (Koordinační výkres) jsou uvedené 
výškové hladiny označeny. 

Dále se v k.ú. Zvičina nachází objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného 
pásma (ÚAP - jev 107). Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území (hranice 
objektu) - viz příloha pasportního listu a dále území v šířce 50 m od hranice vojenského objektu s 
ohledem na orientační zákres. Vydání závazného stanoviska MO-ČR podléhá veškerá výstavba na 
tomto vymezeném území. Na základě požadavku MO-ČR je toto vymezené území zakresleno do 
návrhu ÚP jako plocha specifická (X), určená pro účely AČR a obranu státu. 

Celé řešené území je zájmovým územím MO ČR. 

Z obecného hlediska je nutno respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a 
ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. 
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Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem budou s ČR-
MO, projednány níže uvedené stavby (viz ÚAP - jev 119, pasport č. 236/2014): 

• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 

• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, 
větrných elektráren apod.); 

• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN; 

• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy a 
rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 

• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 

• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 

• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 

• vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, 
jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 

• říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení; 

• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich; 

• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.; 

• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím 
MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany; 

• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO. 

ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
resortu MO. 

 

f 7)  PŘEHLED LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, JEJICHŽ OCHRANA JE ZAJIŠŤOVÁNA      

         PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBO ROZHODNUTÍMI PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ,   

         OBSAŽENÝCH V PŘEDCHOZÍCH KAPITOLÁCH 

Ochrana památek (viz kap. f 4) 

- kulturní památka uvedená v Ústředním seznamu kulturních památek ČR;  

Ochrana archeologického dědictví (viz kap. f 4) 

- řešené území je v celém svém rozsahu územím s archeologickými nálezy;  

Ochrana přírody a krajiny (viz kap. f 3) 

- významné krajinné prvky dle § 3 zákona o ochraně přírody; 

Ochrana zemědělské půdy a lesa (viz kap. h) 

- zemědělské půdy s BPEJ I. a II.  třídy ochrany; 

- pásmo 50 m od hranice lesa, ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa; 

Ochrana vod a vodních zdrojů (viz kap. f 3) 

- nezastavitelný šestimetrový pás podél vodních toků; 

- nezastavěný manipulační pruh 4m os osy trubního HOZ na každou stranu; 

- nezastavěný manipulační pruh 6m os osy otevřeného HOZ na každou stranu; 

- ochranná pásma vodních zdrojů I. stupně a II.a a II.b. stupně 

- CHOPAV Východočeská křída;  

Ochranná pásma dopravní infrastruktury (viz kap. 3.3.1) 

- ochranné pásmo silnic II. a III. třídy; 

- ochranné pásmo letiště; 

Ochranná pásma technické infrastruktury (viz kap. g 3.2 - g 3.7)  

- ochranná pásma vodovodů a kanalizačních stok; 

- ochranná pásma elektrorozvodů a elektrických zařízení; 

- ochranná pásma komunikačních vedení a  zařízení; 

- ochranná pásma plynárenských vedení a zařízení; 

- OP radiových směrových spojů; 
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Jiné 

- poddolované území; 

- sesuvné území; 

objekt důležitý pro ochranu státu;  

 

 

g)  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

Zastavěné území obce je v ÚP vymezeno projektantem v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. na 
základě mapy katastru nemovitostí s upřesněním podle průzkumu v terénu a aktualizací v době úpravy 
návrhu ÚP k datu 8. 9. 2020. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace ÚP 
(Hlavní výkres, Výkres základního členění) a Odůvodnění ÚP. 

V souladu s §18 a §19 stavebního zákona bylo při návrhu ÚP přednostně zhodnoceno účelné 
využití zastavěného území. Plochy s převládající funkcí bydlení a plochy související byly zařazeny do 
ploch bydlení venkovského charakteru. Původní zemědělské usedlosti byly obklopeny rozsáhlejšími 
zahradami, které k nim náležely, lze však konstatovat, že i novější zástavba je umisťována na 
rozlehlejší pozemky. V urbanistické struktuře nebyla zaznamenána významnější tendence 
k zahušťování zástavby, ta se rozvíjela zejména po jejích okrajích podél založené komunikační sítě. 
Zahušťování zástavby je v obci možné pouze za předpokladu, kdy bude tento charakteristický rys 
urbanistické struktury obce respektován. Realizace novostaveb mezi stávajícími objekty je možná 
pouze v přiměřeném rozsahu, není žádoucí v rámci zastavěného území umisťovat rodinné domy 
příměstského charakteru s minimální rozlohou zahrad. Po zhodnocení výše uvedených požadavků na 
respektování urbanistické struktury obce a zhodnocení prostorových možností pro umisťování nových 
obytných objektů v zastavěném území lze konstatovat, že v rámci zastavěného území existuje rezerva 
pro umístění cca 15 RD v Třebihošti a cca 7 RD v Horním a Dolním Dehtově. Vzhledem 
k nedostatečnému zastoupení využitelných rezerv uvnitř zastavěného území byla shledána potřeba 
vymezit pro další rozvoj obce mimo zastavěné území tzv. plochy zastavitelné, označené kódem „Z“ 
(viz kap. 3.3 textové části ÚP). Jejich situování, rozsah, kapacita a navržená funkce (viz tabulka níže) 
vychází z rozvojových záměrů obce, zohledňuje prostorové podmínky (limity) řešeného území, obsah 
předešlé ÚPD a následující žádoucí principy (faktory):  

1/  Soulad mezi dimenzováním ploch na straně jedné a populační velikostí obce, dlouhodobým 
demografickým trendem, reálnou poptávkou po novém bydlení, rekreaci, nových ekonomických 
aktivitách a občanské vybavenosti v místě na straně druhé; 

2/ Respektování historicky utvářeného půdorysu a vnitřní urbanistické struktury sídel; 

3/  V souvisle zastavěném území návaznost ploch na zastavěné území bez vytváření nových 
izolovaných prvků osídlení v krajině tam, kde tento izolovaný typ osídlení nebyl historicky založen; 

4/  Minimalizace expanze ploch do volné (neurbanizované) krajiny a záboru zemědělského půdního fondu 
(především pak půd s BPEJ I. a II. třídy ochrany ZPF) při vymezování zastavitelných ploch; 

5/  Vyhovující dopravní dostupnost či reálná napojitelnost nových lokalit; 

6/  Reálná možnost napojení na základní v obci zastoupené sítě technické infrastruktury;   

7/  Minimalizace kolizí s limity využití území (vedení technické infrastruktury včetně ochranných 
pásem, územní zájmy ochrany přírody a přírodních zdrojů apod.);  

8/  Ohleduplnost budoucí zástavby k panoramatu obce a krajinnému rázu v dálkových pohledech, 
k místním dominantám (sakrální stavby, významné budovy či stromy apod.), pietním místům apod.; 

9/  Přijatelné terénní a hydrogeologické poměry v lokalitě (zohlednění sesuvných bodů a ploch, 
radonového rizika aj.); 

10/ Návaznost ploch se vzájemně nekolidujícími funkcemi, vyhovující hygienické podmínky pro navrženou 
funkci (pro obytně-rekreační či jinou klidovou funkci např. dostatečná vzdálenost od frekventovaných 
komunikací, rušivých provozů apod.); 

11/ Existence konkrétního záměru v dané lokalitě (vč. ploch navržených v předchozích ÚPD), míra 
jeho prověřenosti, připravenosti a odůvodněnosti; 
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Jak je patrné z demografického vývoje, celkový počet obyvatel obce klesal v podstatě až do 
celostátního sčítání v roce 1991. Od té doby demograficky obec posiluje. Od roku 1991 do roku 2019 
přibývají průměrně 3 obyvatelé ročně, v posledních 4 letech (mezi roky 2015 – 2019) se růst obyvatel 
zrychluje, přibývá cca 5 obyvatel ročně. Příznivý demografický vývoj lze přikládat  dobré dopravní 
poloze obce, kvalitnímu krajinnému zázemí a solidní úrovni základní občanské vybavenosti a 
bezproblémové dosažitelnosti pracovních příležitostí v okolních centrech. ÚP vytváří podmínky pro 
podporu tohoto příznivého vývoje vymezením zastavitelných ploch, které většinou přebírá z předchozí 
ÚPD. Kontinuita vývoje je tedy zajištěna, přičemž jako strategická se jeví zastavitelná plocha Z10, kde 
jsou pozemky ve vlastnictví obce. Obec Třebihošť plánuje ověření podrobnějšího řešení zastavovací 
studií a hodlá investovat do projektové dokumentace a sítí technické a dopravní infrastruktury.  

Pro zástavbu byly vymezeny následující zastavitelné plochy  - odhad kapacity pro realizaci 
RD v rámci zastavitelných ploch: 

Číslo 
lokality 

Velikost lokality 
(ha) 

Komentář, předpoklad využití Uvažovaný max. počet RD 

Z1 0,33 dle stávající parcelace 4 

Z2 0,87 kvalifikovaný odhad 7 

Z3 0,31 kvalifikovaný odhad 2 

Z5 0,22 kvalifikovaný odhad 1  

Z6 0,44 kvalifikovaný odhad 2 

Z8 0,76 kvalifikovaný odhad 7 

Z9 0,56 kvalifikovaný odhad 5 

Z10 2,67 

kvalifikovaný odhad podílu funkcí: 
- veřejná prostranství - 0,1 
- komunikace, plochy pro TI - 0,4 
- bydlení – 2,17 

19 

Z11a 0,25 kvalifikovaný odhad 2 

Z11b 0,16 kvalifikovaný odhad 1 

Z13 0,68 dle stávající parcelace 4  

Z16 0,11 Kvalifikovaný odhad 1 

Celkem   57 

V rámci zastavěného území byla identifikována možnost realizace dalších cca 21 RD. Spolu  
s RD, které je možno umístit v rámci zastavitelných ploch umožňuje návrh ÚP realizaci až cca 78 RD. 
Jedná se však o maximální možný nárůst počtu RD, kterého reálně nemůže být dosaženo. Je nutno  
přihlédnout ke skutečnosti, že průměrná velikost pozemku pro umístění RD bude vyšší, než je 
uvažována stanovená velikost minimální, že realizace zástavby bude pokračovat postupně a rovněž, že 
v rámci vymezených zastavitelných ploch zařazených do funkce BV budou umisťovány i jiné stavby, než 
jsou stavby bydlení, tak jak to umožňuje přípustné využití této funkce a jak je ve venkovském prostoru 
obyvklé. Pro tyto potřeby je odhadnuta max. kapacita do 20 % rozlohy vymezených zastavitelných ploch. 
Reálně tedy bude možno v rámci stabilizovaných ploch a zastavitelných ploch zařazených do 
funkce BV umístit cca 62 RD (na Zvičině cca 4 RD, v Třebihošti a Horním a Dolním Dehtově 
celkem cca 58 RD).  

ÚP v horizontu dalších zhruba 20 let počítá s  reálně možným nárůstem populační 
velikosti obce přibližně na 550 obyvatel, tedy max. o 100 obyvatel, což by zhruba odpovídalo 
populační velikosti obce v době normalizace. Územní plán plošně a funkčně umožňuje tento populační 
nárůst s přiměřenou rezervou (nedostupnost pozemků z hlediska vlastnického, náročné investice do 
dopravní a technické infrastruktury apod.). 
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h)  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

h 1) ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Struktura využití zemědělských pozemků 

Zemědělský půdní fond je zastoupen na 711 ha (tj. na 52 % plochy ř. ú.), z  toho orná půda zabírá 
324 ha (23 %),  trvalé travní porosty 351 ha (skoro 27 %) a zahrady 36 ha (více jak 2,5 %).  

Druhy pozemků (údaje ke 1. 1. 2019) 

Celková výměra pozemků (ha) 1368 

Orná půda (ha) 324 

Chmelnice (ha) 0 

Vinice (ha) 0 

Zahrady (ha) 36 

Ovocné sady (ha) 0 

Trvalé travní porosty (ha) 351 

Zemědělská půda celkem (ha) 711 

Lesní půda (ha) 575                   

Vodní plochy (ha) 4 

Zastavěné plochy (ha) 13 

Ostatní plochy (ha) 65 

Pedologické poměry, půdní eroze 

Z pedologického hlediska jsou dominujícími půdními typy v ř. ú. převážně luvizemě, 
hnědozemě a kambizemě, které se vážou na matečný substrát v podobě svahovin sedimentárních 
hornin. Podél vodních toků se vyskytují gleje a organozemě a objevuje se též pseudoglej. 

Luvizemě vznikají z prachovic i lehčích substrátů v rovinatém a mírně zvlněném terénu 
pahorkatin. Profil je diferencován na výrazně vybělený eluviální horizont přecházející klínovitými 
záteky do degradovaného luvického horizontu s prismatickou strukturou. Zrnitost je středně těžká a 
obsah humusu je střední s méně příznivou kvalitou. Fyzikální vlastnosti jsou značně nepříznivé, 
vyznačují se malým provzdušněním a původní vegetací jsou kyselé doubravy a lučiny. Kambizemě se 
vyskytují v mírném humidním klimatickém pásmu především pod listnatými lesy. Vyznačují se 
kambickým hnědým metamorfovaným horizontem bez jílových povlaků a jsou převážně hluboké až 
velmi hluboké. Hnědozemě zase vznikají tzv. ilimerizací a jsou typické pro rovinaté oblasti, kde se 
dříve vyskytovaly spraše nebo sprašové hlíny. Jejich původní vegetační pokrytí bylo tvořeno listnatými 
lesy, které později ustoupily zemědělství. Glej (pseudoglej) je půdní typ vznikající pod trvalým vlivem 
zvýšené hladiny podzemní vody. Ve větší části profilu (pseudo)gleje převládají redukční podmínky a v 
důsledku toho jsou redukovány zejména sloučeniny železa. Rozklad organických látek je zde 
nedokonalý a půdy jsou náchylné k rašelinění. Organozem (rašeliništní půda) vzniká na organických 
substrátech a vyznačuje se vysokým podílem organických humózních látek, které vznikají 
nedokonalým rozkladem odumřelých organických zbytků pod vodou (tzv. rašeliněním). 

Zemědělské půdy na celém správním území obce patří z hlediska  vodní eroze mezi „půdy 
náchylné“, dlouhodobý průměrný smyv půdy se zde pohybuje v rozmezí 1,1 - 20 t.ha

-1
.rok

-1
. Podle 

erozní ohroženosti půd vodní erozí ve vztahu k nové koncepci GEAC je ř. ú. hodnoceno jako „mírně 
erozně ohrožené půdy“. Z hlediska potenciální ohroženosti větrnou erozí jde o „půdy náchylné“. 
Stanovení protierozních opatření je obecně žádoucí v rámci prvků ÚSES, interakčních prvků nebo při 
revitalizaci vodních toků. 
Řešené území (Horní Dehtov) je zahrnuto do tzv. zranitelných oblastí dle Nařízení vlády č. 27/2018 
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním 
programu, ve znění pozdějších předpisů.  
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Ochrana ZPF, Bonitované půdně ekologické jednotky  

V řešeném území se vyskytují bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) I. - V. třídy 
ochrany ZPF:  

 

třída 
ochrany zastoupení BPEJ 

I. 73011, 72911 

II. 73001, 72904, 75800, 71410, 73311, 71400, 74310, 74300, 73101, 73301 

III. 72914, 73014, 75011, 73004, 71440, 73111, 75001 

IV. 73041, 75014, 74811, 73341, 73351, 73051, 73114, 54712 

V. 72954, 74078, 74067, 76811, 73044, 74077, 74068, 72944, 75041, 77769, 77869, 
75044, 77101, 74189, 74177, 73144, 73141, 73755, 73054 

Opatření k zajištění ekologické stability 

ÚP vymezuje a zpřesňuje prvky systému ekologické stability, které jsou zde regionálního a 
lokálního charakteru Většina prvků je funkčních a je umístěna na PUPFL, v nivách vodotečí či na 
plochách krajinné zeleně, která je v řešeném území významně zastoupena.  Zábor ZPF na zajištění 
funkčnosti prvků situovaných na zemědělské půdě se odhaduje na cca 3 ha na půdách různých kvalit. 

Zemědělské účelové komunikace 

Systém polních cest je návrhem ÚP respektován dle KoPÚ s tím, že některé staré cesty jsou ÚP 
vymezeny jako DS - plochy silniční dopravy. ÚP umožňuje doplňování cestní sítě v krajině.  

Přehled odnětí zemědělského půdního fondu - zastavitelné plochy 

*pokud je uvedeno „ANO“ je tím v ÚP myšleno, že plocha byla v předchozí ÚPD vymezena v návrhu, bez rozdílu funkčního 
vymezení (podrobněji viz níže). 
**plocha byla oproti předchozí ÚPD rozšířena o pozemek p.č. 1763/1 
***plocha byla zvětšena jižním směrem, aby nevznikala proluka mezi zastavěným územím a zastavitelnou plochou 

Rekultivace na zemědělskou půdu není v ÚP navrhována. V rámci rozvojových ploch a koridorů nejsou známy 
žádné stavby k ochraně před vodní erozí ani systém závlah (dle předaných ÚAP). 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení  

Lze konstatovat, že obec Třebihošť se nachází v území s významným výskytem kvalitních 
půd. Proto návrh ÚP při vymezování zastavitelných ploch významně vychází z předchozí ÚPD a návrh 
zastavitelných ploch na kvalitních půdách se snaží eliminovat, jak je patrné z výše uvedené tabulky. 

Označení plochy 
/ 

koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Zemědělská půda 
Výměra záboru podle třídy 

ochrany (ha) 

Nezemě
dělská 
půda 
(ha) 

Odvodnění 
Obsaženo 

v předchozí 
ÚPD* 

I. II. III. IV. V. 

Z1 BV 0,33  0,33     ANO ANO 

Z2 BV 0,87  0,87     ANO ANO/NE** 

Z3 BV 0,31 0,31      NE NE 

Z4 OS 0,44  0,44     ANO ANO 

Z5 BV 0,22 0,22      NE ANO 

Z6 BV 0,43 0,43      NE ANO 

Z7 VZ 0,96  0,96     ANO ANO 

Z8 BV 0,76  0,76     ANO ANO/NE*** 

Z9 BV 0,56  0,56     NE ANO 

Z10 BV 2,67  2,67     NE ANO 

Z11a BV 0,25   0,25    NE ANO 

Z11b BV 0,16   0,16    NE ANO 

Z12 VL 2,27  2,27     ANO ANO 

Z13 BV 0,68 0,27   0,34 0,07  NE ANO 

Z14 OS 0,07   0,07    NE ANO 

Z15a DL 0,05 0,05      NE Z15a 

Z15b DL 0,02  0,02     NE Z15b 

Z16 BV 0,11 0,11      NE Z16 

∑  11,16 1,39 8,88 0,48 0,34 0,07    
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Mimo ploch, které byly v předchozí ÚPD na kvalitních půdách vymezeny jsou územním 
plánem Třebihošť vymezeny následující nové plochy či jejich části: 

Plocha Z2 byla oproti předchozí ÚPD rozšířena o pozemek p.č. 1763/1, tím pádem je 
umožněna realizace obytné zástavby v přijatelných prostorových parametrech (velikosti pozemků pro 
umístění RD, obsluha z navazující silnice III. třídy). Prostorově lokalita logicky zarovnává nezastavěné 
území na jižním okraji Třebihoště, nejsou narušeny souvisle obhospodařované hony zemědělských 
pozemků. 

Plocha Z8 byla zvětšena jižním směrem, aby nevznikala proluka mezi zastavěným územím a 
zastavitelnou plochou. Tím pádem nevznikne špatně zemědělsky obhospodařovatelná proluka. Jedná 
se o řešení vstřícné ve vztahu k obhospodařování zemědělských pozemků a k využití stávajících sítí 
TI a tím šetření prostředků z veřejných rozpočtů pro jejich budování. 

Nově byla vymezena zastavitelná plocha Z3 a to na základě konkrétního uplatněného 
požadavku. Jedná se o plochu malého rozsahu situovanou logicky na jihozápadním okraji 
zastavěného území Třebihoště. Plocha je vymezena v rozsahu 0,31 ha.  

Dále byla nově vymezena zastavitelná plocha Z15. Jedná se o návrh technického zázemí 
provozovaného neveřejného letiště Třebihošť nacházejícího se jihozápadně od Třebihoště. Plocha se 
nachází na kvalitních půdách, s ohledem na specifický druh využití a stávající polohu letiště však 
nelze k uvedenému účelu využít jiné plochy. V dokumentaci ÚP pro společné projednání byla plocha 
vymezena v rozsahu 0,29 ha a zahrnovala stávající halu včetně další plochy pro možnost realizace 
dalších staveb. Na základě uplatněného negativního stanoviska DO ochrany  přírody a krajiny došlo 
ve spolupráci s objednatelem ÚP k přehodnocení vymezení rozsahu plochy, přičemž dochází k jejímu 
zmenšení na minimální velikost, umožňující existenci stávající haly. Hala byla původně povolena jako 
zemědělská stavba (letiště bylo a je užíváno i k zemědělským účelům), s odnětím ZPF byl v minulosti 
pro tuto stavbu udělen souhlas. Hala byla řádně povolena, majitel však nedokončil formální náležitosti. 
Hala není zapsána v evidenci KN, proto je územním plánem stále vymezena plocha zastavitelná. 

Z důvodu minimalizace dopadů na ZPF, resp. kvalitní půdy je nově navrhováno vymezit místo 
plochy Z15 dvě menší zastavitelné plochy Z15a a Z15b. Ta severní představuje plochu vlastního 
hangáru v rozsahu cca 0,05 ha, ta jižní představuje návrhovou plochu pro zázemí letiště (hygienické 
zařízení, kancelář, sklad, pobytová místnost) v rozsahu cca 0,02 ha. Zastavitelná plocha by tak byla 
oproti původnímu návrhu zmenšena na cca 1 třetinu. Vymezení zastavitelných ploch pak 
nepředstavuje problém pro obhospodařování zemědělské půdy. Jedná se o trvalé travnaté porosty, 
které jsou a nadále budou bezproblémově provozovatelem letiště obhospodařovány sečením. 
Z hlediska technického, resp. provozního není možné zastavitelné plochy pro zázemí letiště vymezit 
v jiné lokalitě, neboť je nutné, aby související stavby byly vymezeny ve vazbě na vzletovou dráhu, 
která je ze zřejmých důvodů situována ve volné krajině bez vazby na zastavěné území. Zástavba 
Třebihoště je navíc situována v mělkém údolí Bystrého potoka, zatímco letiště musí být situováno 
v diametrálně odlišených terénních podmínkách. 

Vlastní vymezení plochy pro zázemí letiště na kvalitních půdách v předmětné lokalitě je 
odůvodněno následovně: 

- letiště v této části obce má historický charakter, bylo zde již od roku 1978, kdy z něho vzlétala 
letadla práškujících zemědělců od Dvora Králové až po Miletín. Veřejný zájem na zachování  
letiště a zkvalitnění jeho zázemí je v jeho využití pro ošetření krajiny práškováním v případě 
jakékoliv přírodní kalamitní situace. Jde o jedinou vhodnou plochu nejen pro vlastní Třebihošť, ale 
i pro obce okolní; 

- další veřejný zájem je možné spatřovat ve skutečnosti, že je obcí (ve spolupráci 
s provozovatelem) pravidelně využíváno pro pořádání sportovních a kulturně společenských akcí. 
Pravidelně se zde konají dětské dny, letecké dny, kulturní akce včetně sociálně charitativních. 
Zázemí letiště v rámci zastavitelné plochy bude sloužit jako zázemí pro letecké modeláře. Dále 
nelze opomenout edukačně poznávací charakter našeho letiště, kdy mohou nejen děti, ale i 
dospělí vidět malebné okolí Podzvičinska v širokém kontextu. 

Závěrem je možné zdůraznit, že se nejedná o novou aktivitu, která je do území vnášena, ale 
jedná se o vytvoření podmínek pro zkvalitnění již stávajícího a plně funkčního zařízení. Z výše 
uvedeného vyplývá, že existují veřejné zájmy, které v tomto případě převládají nad zájmem ochrany 
ZPF, zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že uvažovaný zábor ZPF je zcela minimální. 
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Uvažovaný upravený rozsah záboru ZPF v mapě KN: 

   

Uvažovaný upravený rozsah záboru ZPF v návrhu ÚP (pozn. mapa výkresů je natočena více k 
západu z důvodů lepšího využití místa na tištěných listech grafické části): 

 

   

 

Po společném jednání byla nově vymezena zastavitelná plocha Z16 venkovského bydlení. Je 
vymezena na severní hranici zastavěného území Třebihoště. Plocha nebyla obsažena v předchozí 
ÚPD, je sice vymezena na kvalitních půdách, ale zcela logicky uceluje zastavěné území.  Jejím 
vymezením nejsou narušeny souvisle obhospodařované hony zemědělské půdy, neboť je evidentně 
využívána samostatně jako louka u přilehlé zástavby. Plocha tedy není vymezena v rozporu 
s požadavky ochrany ZPF, zvláště, když přihlédneme ke skutečnosti, že oproti předchozí ÚPD došlo 
ke zmenšení rozsahu vymezených zastavitelných ploch. Viz níže.  

Po přenesení návrhu ÚP do digitalizované mapy (zastavěné území vlastní Třebihošti a těsně 
navazující pozemky) došlo k upřesnění výměry zastavitelných ploch Z6 a Z7. 

Lze konstatovat, že nad rámec platného ÚPD byly vymezeny plochy na kvalitních 
půdách v rozsahu 1,27 ha (Z3 – 0,31 ha, Z2 – 0,55 ha, část Z8 – 0,25 ha, Z16 – 0,11, Z15a – 0,05). 
Přitom však došlo ke zmenšení jiné zastavitelné plochy v jižní části Třebihoště v rozsahu 1,16 
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ha (1 ha na kvalitních půdách). Je tedy zřejmé, že oproti předchozí ÚPD je bilance záboru ZPF 
vyrovnaná, půdy I. a II. třídy ochrany jsou zabírány ve stejném rozsahu, jako tomu bylo 
v předchozí ÚPD. 

Přehled odnětí zemědělského půdního fondu – plochy změn v krajině 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení  

Výše uvedené návrhy jsou převzaty ze schválených KoPÚ a jedná se o návrhy ve veřejném 
zájmu za účelem protierozní ochrany území a zdržování vody v krajině. Plocha K1 je upřesněna 
(zmenšena) po společném jednání na základě podrobnější projektové dokumentace. 

 

h 2) POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Lesy v ř. ú. zabírají 575 ha, tzn. něco málo přes 42 % z celkové výměry ř. ú. Zdejší smíšené 
lesy spadají do Přírodní lesní oblasti č. PLO 23 - Podkrkonoší, resp. do dubovobukového vegetační 
stupně (č. 3), ve kterém dominuje buk a dále pak dub zimní a letní, habr obecný, jedle bělokorá a 
borovice lesní. V ř. ú. převažují cílové hospodářské soubory hospodářství kyselých stanovišť nižších 
poloh, hospodářství živných stanovišť nižších poloh, hospodářství kyselých stanovišť středních poloh, 
hospodářství živných stanovišť středních poloh a hospodářství oglejených stanovišť středních poloh.  

Lesy se v řešeném území nacházejí zejména podél severovýchodní až jihovýchodní hranice 
řešeného území, menší plochy lesů se pak vyskytují v celém řešeném území.   

V ÚP nejsou navrženy žádné konkrétní plochy k zalesnění. Zalesnění pozemků je umožněno 
v rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území.  

ÚP nevytváří předpoklady pro zábor PUPFL. Pásmo 50 m od hranice lesa zasahuje do 
zastavěného území a zastavitelných ploch Z10 a Z14.  Zastavitelné plochy jsou vymezeny vždy tak 
(mimo plochy Z14, která je určena pro realizaci rozhledny), že je zde možno zástavbu umístit do 
vzdálenosti 25 od okraje lesa. 

  

 

i) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 

VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, stejně tak i posouzení 
významného vlivu na lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády č. 
132/2005 Sb.) a na vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Lze konstatovat, že koncepce rozvoje obce Třebihošť (stanovená v ÚP) bude mít neutrální až 
pozitivní vliv na udržitelný rozvoj území, a to s ohledem na vytvoření podmínek pro přiměřený rozvoj 
obce v rámci jednotlivých funkčních složek, optimální rozvoj krajinných složek, vytvoření podmínek pro 
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, to vše při respektování přírodně - krajinářských a 
kulturně - civilizačních hodnot řešeného území a limitů využití území.   

  

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Zemědělská půda 
Výměra záboru podle třídy 

ochrany (ha) 

Nezem
ědělsk
á půda 

(ha) 

Odvodnění 
Obsaženo 
v předchoz

í ÚPD* 
I. II. III. IV. V. 

K1 W 3,30  3,00  0,30   ANO NE 

K2 W 0,21      0,21 ANO NE 

K3 W 0,14      0,14 NE NE 

K4 W 0,17     0,17  NE NE 

           

∑  3,82  3,00  0,30 0,17 0,35   
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j) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 A SDĚLENÍ, 

JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO S ODŮVODNĚNÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY 
NEBYLY ZOHLEDNĚNY 

 Vyhodnocení vlivů na ŽP, resp. udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, stanovisko není 
vydáváno. 

  

k) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÚR 

 Takové záležitosti v ÚP nejsou řešeny. 

 

l) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Návrh rozhodnutí o námitkách 

V následujícím textu jsou námitky jednotlivě vypořádány, u každé námitky je uvedeno pořadové číslo, 
datum podání, kdo námitku podal (podatel), předmět a obsah námitky (podstata námitky), rozhodnutí 
o námitce, odůvodnění, poučení. 

N1. Uplatněna 02.08.2021 

Podatel: Povodí Labe, státní podnik 

Předmět a obsah námitky: Našich zájmů se dotýkají tyto lokality: K3 (navržený poldr) – na 
bezejmenném drobném vodním toku (IDVT 10177292), K1 (navržený rybník) a K4 (záchytná nádrž) – 
na Bystrém potoce a dále některé prvky ÚSES. 

U lokality K3 je v textové části ÚP chybně uvedeno, že je poldr navržen na Bystrém potoce, jedná se o 
bezejmenný drobný vodní tok (IDVT 10177292), který je levostranným přítokem Bystrého potoka. 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.  

Odůvodnění: Námitka byla podána v zákonné lhůtě oprávněným subjektem. U lokality K3 v textové 
části ÚP bylo upraveno, že poldr je navržen na bezejmenném drobném vodním toku (IDVT 
10177292), který je levostranným přítokem Bystrého potoka. 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se podle §172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
v platném znění nelze odvolat ani podat rozklad. 

 

N2. Uplatněna 11.08.2021 

Podatel: Vladislav Machek, Miletín, vlastník pozemkové parcely číslo 1650 a 1677 v katastrálním 
území Třebihošť. 

Předmět a obsah námitky: „Pozemky v katastrálním území Třebihošť pozemková parcela číslo 1650 a 
1677 sousedí s pozemkovou parcelou číslo 319/2 v katastrálním území Úhlejov, okrese Jičín. Tento 
pozemek je oplocen včetně části potoka. Je tam navržený biokoridor. Jsem toho názoru, že na 
oploceném pozemku nemůže být biokoridor. Oploceným pozemkem nemůže přecházet zvěř. 
Oplocení bylo povoleno stavebním úřadem v Miletíně, zkolaudováno a nabylo právní moci 27.5.2002. 
Nechci, aby na mých pozemcích byl biokoridor, proto vznáším námitku proti návrhu územního plánu 
Třebihošť.“ 

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje.  

Odůvodnění: Námitka byla podána v zákonné lhůtě oprávněným subjektem. Při hranici obcí Třebihošť 
a Úhlejov probíhá lokální biokoridor v linii této hranice. V původním Územním plánu obce Třebihošť 
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byl vymezen jako BK 4-5 a jeho vymezení bylo převzato do projednávaného Územního plánu 
Třebihošť pod označením LBK 4. V Územním plánu Úhlejov se jedná o lokální biokoridor LBK 3. 
Úkolem územního plánu je mimo jiné stanovit uspořádání krajiny, přičemž územní plán přebírá a 
zpřesňuje, případně vymezuje územní systém ekologické stability ve formě jeho základních prvků, tj. 
biocenter a biokoridorů (lokálních, regionálních nebo nadregionálních).  

Podle § 4 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vymezení 
systému ekologické stability, zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení 
na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. 
Ochrana územního systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků 
tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, 
obce i stát.  

Biokoridor je definován jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou 
dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených 
biocenter síť. Smyslem vytváření a ochrany ÚSES je zajištění základních prostorových podmínek pro 
dlouhodobé udržení a posílení jedné ze základních přirozených funkcí krajiny – ekologické stability 
(„schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené 
vlastnosti a funkce“ – viz § 4 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění).  

Předmětný lokální biokoridor vede zejména trasou vodního toku s břehovým porostem stromů a keřů. 
Tento biokoridor je veden z lokálního biocentra LBC 5 situovaného mezi Dolním Dehtovem a 
Třebihoští přes lokální biocentrum LBC 10, LBC 12, kde dále pokračuje podél jihozápadní hranice 
řešeného území do LBC 15. Biokoridor je součástí výše charakterizované ucelené sítě (systému) a je 
v ÚP vymezen ve vazbě na vymezení prvků této sítě v územních plánech okolních obcí. 

ÚP, který stanoví zejména urbanistickou koncepci obce, je pořizován v souladu s § 43 odst. 4 
stavebního zákona pro celé území obce Třebihošť, o jeho pořízení a vydání rozhoduje zastupitelstvo 
obce Třebihošť. Obdobně a obecně platí tato rozhodovací příslušnost pro jakoukoliv obec ČR, s tím, 
že zastupitelstvu jedné obce nepřísluší rozhodovat o koncepci obce jiné. Z uvedeného vyplývá, že 
část námitky netýkající se území obce Třebihošť není relevantní a zastupitelstvo obce Třebihošť o ní 
nemůže rozhodovat. Stejně tak lze hodnotit pouze část trasy biokoridoru, a to část, ve které biokoridor 
prochází územím obce Třebihošť. Konkrétně se jedná o plochu p. p. č. 1650 v k. ú. Třebihošť v návrhu 
ÚP zahrnutou do způsobu využití Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské – 
NSpz (dále také „NSpz“).  

Biokoridor je ukotven v trase vodního toku a jeho vypuštění z ÚP by znamenalo devastující zásah do 
nastavené koncepce ÚSES v nadmístním měřítku. Jeho přetrasování mimo pozemek podatele 
námitky by vedlo k nefunkčnosti výše popsaného systému s obdobným ničivým dopadem na 
rozsáhlejší území.  

Poznámka: Pořizovateli je z územně plánovací činnosti známo, že žadatel žádal o dodatečné povolení 
oplocení pozemkových parcel číslo 1650 a 1677 v katastrálním území Třebihošť. Oplocení uvedených 
pozemkových parcel slouží dle podatele jako ohrazení prostoru pro pastvu dobytka. Z předložené 
projektové dokumentace pro dodatečné povolení (listopad 2020) vyplývá, že se jedná se o ohrazení 
bez podezdívky celkové délky 1050 m, které je realizováno z betonových sloupků v odstupových 
vzdálenostech cca 3,0 m – 3,5 m s výškou nad terénem do 2 m. Mezi sloupky jsou vedeny ve 3 
řadách nad sebou ohradníkové dráty. V místě průchodů a průjezdů jsou ponechány na ohradníkových 
drátech háky, které lze odejmout a tím umožnit průchod. Pozemková parcela číslo 1650 v katastrálním 
území Třebihošť je v návrhu ÚP zařazena do plochy se způsobem využití NSpz a pozemková parcela 
číslo 1677 v katastrálním území Třebihošť zařazena do plochy se způsobem využití „Plochy 
zemědělské – NZ“ (dále také „NZ“). ÚP v ploše NSpz a NZ připouští ohrazení pozemků pro chovné a 
pěstební účely za podmínky zajištění prostupnosti krajiny. 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se podle §172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
v platném znění nelze odvolat ani podat rozklad. 

 

N3. Uplatněna 09.08.2021 

Podatel: Vladislav Žižka, Dvůr Králové nad Labem, vlastník stavební parcely číslo 32/1, 32/2, 64/1, 
64/2, 74 a pozemkové parcely číslo 11/1, 340/1, 340/2, 342, 440/3, 442/1, 442/2, 443, 446/1, 446/2, 
446/3, 447, 597, 918, 920, vše v katastrálním území Zvičina. 
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Předmět a obsah námitky: Dle podatele navržené členění území na plochy s rozdílným způsobem 
využití, zakreslené v návrhu Územního plánu Třebihošť – hlavní výkres, neodpovídá současnému a 
budoucímu způsobu využití souboru dotčených pozemků. 

V současnosti usiluje, na podkladu současně platného územního plánu Třebihošť, o veřejnoprávní 
projednání záměru výstavby rodinného domu a staveb souvisejících, tento záměr se dotýká 
stavebních parcel číslo 32/1, 32/2 a pozemkových parcel číslo 340/1, 440/3, 442/1, 442/2, 443, 446/1, 
446/3, 597, 604/1, 920 vše katastrálním území Zvičina. Rodinný dům je navržen na místě objektu 
k bydlení č. p. 134, který byl odstraněn na podkladě souhlasu s odstraněním stavby. Podatel navrhuje 
změnu hranice funkční plochy „Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV“ (dále jen 
„BV“), která modifikuje možnosti zástavby na stavebních parcelách číslo 32/1 a 32/2 v k. ú. Zvičina. 
Tato bude respektovat budoucí maximální zastavěnou plochu záměru rodinného domu.  

Další stavbou na zastavěném stavebním pozemku je stavba bez č. p./č. e. (stodola), umístěná na 
stavební parcele číslo 64/2 v katastrálním území Zvičina. Tento objekt bude výhledově stavebně 
upraven bez nároku na půdorysné rozšíření a bude vždy stavbou funkčně související se stavbou 
rodinného domu. Podatel netrvá na plošném vymezení hranice funkční plochy „Plochy bydlení – 
v rodinných domech – venkovské – BV“ tak, jak je uvedeno v návrhu územního plánu Třebihošť. 
Podatel navrhuje zařazení celé pozemkové parcely číslo 340/1 do plochy „Plochy zeleně – soukromá 
a vyhrazená – ZS“ (dále jen „ZS“). 

Další stavbou na zastavěném stavebním pozemku je objekt k bydlení č. p. 135, umístěný na stavební 
parcele číslo 64/1 v katastrálním území Zvičina. Tento objekt bude výhledově stavebně upraven bez 
nároku na půdorysné rozšíření. Podatel netrvá na plošném vymezení hranice funkční plochy „BV“ tak, 
jak je uvedeno v návrhu územního plánu Třebihošť. Navrhuje zařazení celé pozemkové parcely číslo 
340/2 do plochy „ZS“.  

Na stavební parcele číslo 74 v katastrálním území Zvičina se nenachází v současnosti žádná stavba, 
na tomto pozemku a pozemkových parcelách číslo 446/2 a 447 neplánuje realizovat zástavbu, byla 
zde provedena rekultivace plochy původního zbořeniště a výsadba nových původních dřevin. 
Navrhuje zařazení těchto pozemků do plochy „ZS“.  

Pozemková parcela číslo 597 v katastrálním území Zvičina (trvalý travní porost) spadá v návrhu 
Územního plánu Třebihošť do plochy „Plochy veřejných prostranství – PV“. S ohledem na vlastnickou 
hranici souboru pozemků, dotčených námitkou, nemá takováto definice veřejného prostranství 
opodstatnění.  

Hranice zastavěného území nerespektuje hranici současně užívaného zastavěného stavebního 
pozemku. Podatel navrhuje zařazení pozemkové parcely číslo 918 a 920 v katastrálním území Zvičina 
do zastavěného území do funkční plochy „ZS“, hranice zastavěného území tak bude kopírovat 
současnou strukturu území, vymezenou stávajícím oplocením. Zařazení pozemkových parcel číslo 
918 a 920 do funkční plochy „ZS“ lépe vypovídá o současném stavu v území, kdy byla na uvedených 
pozemcích realizována výsadba původních dřevin jako ochranné pásmo zeleně pro záměr výstavby 
rodinného domu na stavebních parcelách číslo 32/1 a 32/2 v katastrálním území Zvičina. 
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Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.  

Odůvodnění: Námitka byla podána v zákonné lhůtě oprávněným subjektem – vlastníkem.  

Pořizovatel nahlédnutím do evidence katastru nemovitostí zjistil, že proběhlo sloučení některých 
námitkou dotčených pozemků. V důsledku uvedeného plocha dotčená námitkou (v této námitce 
sestávající z těchto pozemků: stavební parcely číslo 32/1, 32/2, 64/1, 64/2, 74 a pozemkové parcely 
číslo 11/1, 340/1, 340/2, 342, 440/3, 442/1, 442/2, 443, 446/1, 446/2, 446/3, 447, 597, 918, 920, vše 
v katastrálním území Zvičina) nově sestává ze stavebních parcel číslo 64/1, 64/2 a pozemkových 
parcel číslo 443, 447, 627, 918, 920, vše v katastrálním území Zvičina.  

Vyhověním námitce se v území vymezí jednoznačně více ploch zeleně – soukromá a vyhrazená a 
zároveň budou eliminovány plochy možné zástavby, které by v důsledku způsobily nežádoucí 
zahuštění zástavby osady Zvičina.  

Stávající stavby a záměr výstavby rodinného domu mají zajištěné přístupy z veřejně přístupné 
pozemní komunikace přes ostatní přiléhající pozemky, zařazené do funkční plochy „ZS“, okolní 
zemědělské pozemky mají zajištěné přístupy také z veřejné komunikace. 

Začleněním pozemkové parcely číslo 918 a 920 v katastrálním území Zvičina do zastavěného 
území dojde k bezproblémovému logickému průběhu linie zastavěného území. Hranice zastavěného 
území tak bude kopírovat současnou strukturu území, vymezenou stávajícím oplocením. Jedná se o 
záměr, nekonfliktně zakomponovaný v dané lokalitě, který nemůže významně ovlivnit charakter 
krajiny.  

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se podle §172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
v platném znění nelze odvolat ani podat rozklad. 

 

 

m) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Návrh vyhodnocení připomínek  

Připomínky uplatněné dle § 50 odst. 3 stavebního zákona v rámci společného jednání o návrhu ÚP. 

V následujícím textu jsou připomínky jednotlivě vypořádány, u každé připomínky je uvedeno pořadové 
číslo, datum podání, kdo připomínku podal (podatel), předmět a obsah připomínky, vyhodnocení 
připomínky 

P1. Uplatněna 19.06.2020 

Podatel: Igor Mašín, Třebihošť 

Předmět a obsah připomínky: Podatel žádá o změnu způsobu využití části pozemkové parcely číslo 
923 a celé pozemkové parcely číslo 908 v katastrálním území Zvičina pro účel běžné výstavby 
vlastního bydlení v obci. Žadatel uvádí, že dům by svým výrazem, hmotou i materiálovým a barevným 
provedením respektoval místní regulativy pro výstavbu. Tato změna by dle podatele vhodně uzavřela 
intravilán, tj. výstavba by byla po obou stranách cesty na vrchol vyvážená a v žádném případě by 
neznamenala necitlivý zásah do hodnotného území.  

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje. Uvedené parcely se nachází v katastrálním 
území Zvičina. S ohledem na skutečnost, že je toto sídlo urbanisticky velmi hodnotné, jsou ve 
struktuře Zvičiny ponechány plochy zeleně, které neumožní další zahušťování zástavby. Územním 
plánem je převzata větší zastavitelná plocha Z13 z předchozí ÚP, jinak plošný rozvoj Zvičiny není 
připuštěn. 

 

P2. Uplatněna 22.06.2020 

Podatel: Mgr. Michael Čížek, Horní Brusnice 

Předmět a obsah připomínky: Vlastník pozemkové parcely číslo 941 a 943 v katastrálním území 
Zvičina. Podatel žádá o změnu způsobu využití pozemkové parcely číslo 943 v katastrálním území 
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Zvičina v návrhu ÚP zařazena do plochy se způsobem využití Plochy veřejných prostranství – veřejná 
zeleň – ZV na Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená – ZS.  

Vlastník pozemkové parcely číslo 941 v katastrálním území Zvičina v souladu s platným územním 
plánem pozemek zasíťoval – přípojka el. energie (3 x 25 A) a byl proveden průzkumný vrt pro budoucí 
studnu. Majitel požaduje, aby byla uvedená parcela zařazena do způsobu využití Plochy bydlení – 
v rodinných domech – venkovské – BV. Tato parcela má výměru 407 m

2
, ale s pozemkem 

souvisejícím, který je součástí zastavitelné plochy Z13, pozemkovou parcelou číslo 935 v katastrálním 
území Zvičina o výměře 528 m

2
 má již plochu 935 m

2
, tedy více jak 700 m

2
, což je podmínka v návrhu 

územního plánu nového. Pozn. – pozemková parcela číslo 941 v katastrálním území Zvičina leží 
v zastavěném území a je přístupná z obecní účelové komunikace v šířce více než 4 m. V letech 
minulých zde stávala zemědělská usedlost v půdorysném tvaru L, č. p. 46. Viz stará katastrální mapa. 

Podatel dále žádá, aby pozemková parcela číslo 962 v katastrálním území Zvičina byla součástí 
zastavitelné plochy Z13. Uvedená parcela je vedena katastru nemovitostí jako ostatní plocha – ostatní 
komunikace a zpřístupňuje pozemkovou parcelu číslo 963, 961 a částečně pozemkovou parcelu číslo 
960 v katastrálním území Zvičina.  

Z návrhu není podateli zřejmé, zda část pozemkové parcely číslo 1006 v katastrálním území 
Třebihošť, dle katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha – ostatní komunikace, je dle návrhu ÚP 
v zastavitelné ploše Z13 či nikoliv. Část tohoto pozemku propojuje silnici III. třídy s pozemkovou 
parcelou číslo 962 v katastrálním území Zvičina. 

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se částečně vyhovuje. Pozemková parcela číslo 943 
v katastrálním území Zvičina byla dle skutečného stavu využití zahrnuta do způsobu využití Plochy 
zeleně – soukromá a vyhrazená – ZS a pozemková parcela číslo 941 v katastrálním území Zvičina 
byla zahrnuta do způsobu využití Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV.  

Pozemková parcela číslo 962 v katastrálním území Zvičina se způsobem využití Plochy dopravní 
infrastruktury – silniční – DS nelze dle požadavků metodiky MINIS (Minimální standard pro digitální 
zpracování územních plánů v GIS v prostředí zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 
zahrnout do plochy Z13 se způsobem využití Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV.  

Pozemková parcela číslo 1006 v katastrálním území Zvičina dle návrhu ÚP neleží v zastavitelné ploše 
Z13. 

 

P3. Uplatněna 25.06.2020 

Podatel: GasNet, s. r. o. 

Předmět a obsah připomínka: V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve 
správě společnosti GasNet, s. r. o: - středotlaké plynovody a přípojky. K návrhu Územního plánu 
Třebihošť nemáme žádné námitky. 

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje. ÚP respektuje stávající plynárenská zařízení 
včetně jejich ochranných pásem. Tato zařízení jsou v ÚP zakreslena dle průběžně aktualizovaných 
územně analytických podkladů (ÚAP). 

 

P4. Uplatněna 14.07.2020 

Podatel: Tomáš Seidl, Bílá Třemešná 

Předmět a obsah připomínky: Žádá o zařazení pozemkové parcely číslo 1772 v katastrálním území 
Třebihošť do zastavitelné plochy umožňující obytnou výstavbu – rodinný dům.  

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje. Pozemková parcela číslo 1772 v katastrálním 
území Třebihošť je v ÚP zařazena do zastavitelné plochy Z16 se způsobem využití „Plochy bydlení – 
v rodinných domech – venkovské – BV“. Tato plocha na severní hranici zastavěného území 
Třebihoště logicky uceluje zastavěné území. 

 

V řízení o územním plánu dle § 52 odst. 3 stavebního zákona nebyly uplatněny žádné připomínky. 
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n) OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČET VÝKRESŮ 
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Odůvodnění ÚP obsahuje kromě výše uvedené textové části:  

1. Koordinační výkres 1 : 5 000  

2. Výkres širších vztahů 1:100 000  

3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000  
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Toto opatření obecné povahy platí podle ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona pro celé 
území obce Třebihošť.  
Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývá platnosti Územní plán obce 
Třebihošť vydaný 24.05.2005.  
 
 
 
 
 
 

POUČENÍ 
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu 
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. Proti opatření obecné 
povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.  
 
 
 
 
 
 
 
 

starostka     místostarosta  

                  obce Třebihošť                    obce Třebihošť 

 

 


