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Obsah Změny č. 3 Územního plánu Svitavy 
Důvodová zpráva: 

          Městský úřad Svitavy, odbor výstavby, jako příslušný úřad územního plánování dle § 6, 

odstavce 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

v platném znění, předkládá ke schválení  

 

OBSAH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVITAVY. 

Dle ustanovení §47, odstavce 4 a § 55a, odst. 2 stavebního zákona pořizovatel předloží 

zastupitelstvu obce obsah Změny územního plánu č. 3 (dále jen Změna), pořizované 

zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona. 

Obsah Změny byl součástí Zprávy o uplatňování ÚP Svitavy, kterou Zastupitelstvo města 

Svitavy schválilo na svém zasedání dne 30. ledna 2019. Vzhledem k tomu, že došlo 

k rozšíření obsahu Změny o lokalitu č. 3, předkládá pořizovatel ke schválení znovu tento 

upravený a rozšířený obsah Změny. 

Obsahem Změny jsou tyto 3 lokality: 

1. Změnu způsobu využití v lokalitě rezervy R1 z plochy zemědělské NZ na plochu 

výroby a skladování V.  

2. Změnu způsobu využití v lokalitě vedle křižovatky ulic Zahradní a Tkalcovská na 

sídlišti Vějíř – p.č. 1492/16, 1492/203, 1400/15, 1400/10 v k. ú. Čtyřicet Lánů 

z plochy veřejné zeleně na plochu smíšeného bydlení SM. 

3. Změna způsobu využití v lokalitě u Obřadní síně - č. 68* z využití DT (dopravní 

služby) na OV (občanskou vybavenost) a SM (smíšené bydlení) a č. 69 z OH 

(občanská vybavenost – veřejná pohřebiště) na DT (dopravní služby) 

4. Změna způsobu využití v lokalitě č. 122 z OK - Plochy občanského vybavení – 

komerční zařízení plošně rozsáhlá na OV - Plochy občanského vybavení – veřejná 

infrastruktura. Zároveň bude pro tuto plochu vymezena veřejně prospěšná stavba 

integrovaného záchranného systému. 

 

Příloha: Obsah zadání Změny č. 3 Územního plánu Svitavy 

   Grafické znázornění lokalit změny 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Svitavy 

schvaluje  

pořízení Změny č. 3 Územního plánu Svitavy zkráceným postupem dle předloženého 

návrhu. 

Z: vedoucí odboru výstavby 

 

 



 

Obsah zadání Změny č. 3 Územního plánu Svitavy.  

 

Návrh zadání Změny č. 3 ÚP Svitavy, (dále jen Změna) je zpracován pro město Svitavy. 

Změna č. 3 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) v platném znění v tomto rozsahu: 

 

• Obsah (předmět) změny  

Změna č. 3 bude řešit změnu způsobu využití: 

1.  v lokalitě rezervy R1 z ploch zemědělských NZ na plochu výroby a skladování V.  

2. v lokalitě Zahradní – p. č. 1492/16, 1492/203, 1400/15, 1400/10 v k. ú Čtyřicet Lánů 

z plochy veřejné zeleně ZV na plochu smíšeného bydlení SM 

3. v lokalitě u Obřadní síně změna způsobu využití lokalit vymezených v platném ÚP 

Svitavy - č. 68* z využití DT (dopravní služby) na OV (občanskou vybavenost) a SM 

(smíšené bydlení) a č. 69 z OH (občanská vybavenost – veřejná pohřebiště) na DT 

(dopravní služby) 

4. v lokalitě č. 122 změna způsobu využití z OK - Plochy občanského vybavení – komerční 

zařízení plošně rozsáhlá na OV - Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura. 

Zároveň bude pro tuto plochu vymezena veřejně prospěšná stavba integrovaného 

záchranného systému. 

• Důvod pořízení změny: 

Lokalita č. 1 - Plochy výroby a skladování vymezené v platném územním plánu jsou již 

všechny využité. Nemožností vymezit nové plochy pro výrobu by byl znemožněn přirozený 

rozvoj území. Je proto jiným veřejným zájmem vymezit další zastavitelné plochy pro výrobu i 

přesto, že se jedná o půdu I. třídy ochrany, kterou je možné vyjímat ze ZPF jen v případě, že 

převýší jiný veřejný zájem. 

Svitavy leží v  rozvojové ose OS9 republikového významu, jsou vymezeny jako obec 

s výraznou vazbou na významnou dopravní cestu, tj. rychlostní silnici R35 (nyní dálnici D35), 

silnici I/43 a koridor železniční trati č. 260. Dle Strategie regionálního rozvoje České 

republiky je Svitavsko zařazeno mezi hospodářsky slabé regiony se soustředěnou podporou 

státu. Dle ZÚR Pardubického kraje Svitavy patří do území vykazující relativně vyšší míru 

problémů, zejména z hlediska udržitelného rozvoje území. ZÚR stanovují tyto zásady pro 

usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: rozvoj ekonomických 

aktivit soustřeďovat do území mezi železniční tratí a budoucím obchvatem I/43 ve východní 

části města Svitavy a do prostoru Opatovec (MÚK D35). 

ZÚR vymezují město Svitavy jako střední centrum, které je centrem rozvojové oblasti a 

stanovují mj. tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 

v území: rozvíjet bydlení a ekonomické aktivity, zejména aktivity v oblasti výroby a služeb 

vytvářející větší počet pracovních příležitostí. 

 

Lokalita č. 2 – pozemky 1492/16 a 1400/10, které tvoří převážnou část plochy veřejné zeleně, 

jsou ve vlastnictví soukromé osoby. Jelikož jsou pozemky využívány jako veřejně přístupné, 

je tímto způsobem využití nedůvodně omezený výkon vlastnických práv k pozemkům. Druhé 

dva pozemky jsou ve vlastnictví města Svitavy, ale tvoří jen okrajovou část lokality. 

Z důvodu uceleného způsobu využití bude změna provedena i u těchto pozemků. 

 



Lokalitu č. 3 převážně tvoří bývalý areál cvičiště autoškoly, v současné době je v části areálu 

situována kaple Sv. Jiří Pravoslavné církve a dále zařízení pro sociálně vyloučené Šance. Ve 

zbývající ploše se navrhuje změna způsobu využití na rozšíření občanské vybavenosti, 

možnosti vybudování parkoviště, sloužícího pro sousedící hřbitov a Obřadní síň a v okrajové 

části rozšíření plochy smíšeného bydlení. 

Lokalitu č. 4 tvoří plocha občanské vybavenosti č. 122 pro komerční zařízení plošně rozsáhlá 

mezi stávající silnicí I/34 a budoucím obchvatem silnice I/43. Změnou typu využití pro 

veřejnou infrastrukturu bude možné využití této plochy pro vybudování stanoviště záchranné 

služby ve spojení s protipožární službou. V rámci stavby dojde ke zrychlení možnosti zásahů 

na budoucí dálnici D35 a přeložce silnice I/43. 

 

• Řešené území změny: 

1. Lokalita územní rezervy pro výrobu a skladování R1 v katastrálním území Moravský 

Lačnov, vymezená platným územním plánem Svitavy. 

2. Pozemky p. č. 1492/16, 1492/203, 1400/15, 1400/10 v k. ú. Čtyřicet Lánů 

3. Pozemky p. č. 1605/5, 1605/9, 1605/13, 1605/14, 1605/15, 1605/27, 1605/16, 1605/19, 

1605/28 v k. ú. Svitavy – předměstí 

4. Pozemky č. st. pl. 3332, 2408, 3694, p. č. 1653/1, 1693/5, 1653/3, 1653/2, 1689/2, 

1782/17, 1741/1,1741/2, 1741/3, 1741/4, 2109, 1733/1, 1733/2, 1739/14, 1739/5, 1742/1, 

1746/1, 1750/2 

 

• Požadavky dotčených orgánů:  

– Lokalitu č. 1 napojit na budoucí přeložku silnice I/43 prostřednictvím 

plánované křižovatky situované dle aktuální dokumentace v km 6,5.  

 

• Požadavky na řešení změny: 

Změna č. 3 bude provedena v katastrální území Svitavy – město, Svitavy – předměstí, 

Čtyřicet Lánů a Moravský Lačnov. Součástí změny bude aktualizace zastavěného území.  

Vzhledem k rozsahu Změny bude grafická část obsahovat pouze ty výkresy, kterých se bude 

týkat. 

- Změna bude zpracována nad katastrální mapou v měřítku 1:5000 

- Návrh Změny bude pro účel veřejného projednání odevzdán v tištěné podobě ve dvou 

vyhotoveních a dále 2x v digitální podobě ve formátu pdf. 

- Výsledný návrh Změny bude odevzdán ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 3x na 

CD ve formátu pdf.  

- V souladu s ustanovením §55, odst. 5 stavebního zákona bude po vydání Změny 

vyhotoveno úplné znění Územního plánu Svitavy. Úplné znění ÚP Svitavy po Změně č. 3 

bude zpracováno v digitální podobě v souladu s metodikou MINIS Krajského úřadu 

Pardubického kraje. 

- úplné znění po Změně bude odevzdáno ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3x na CD 

ve strojově čitelném formátu v souřadném systému S-JTSK, včetně formátu *.tif 

s geografickým usazením do S-JTSK. Data budou předána ve formátu .shp dle 

metodiky MINIS. Pro možnost vystavení na internetu bude úplné znění předáno ve 



formátu pdf, textová část i ve formátu doc. 

 

• Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení: 

Výroková část Změny č. 3 Územního plánu Svitavy bude obsahovat: 

1) textovou část - bude 

zpracována dle přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb., část I, odstavec (1) se stanovením 

podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a vymezením veřejně 

prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření v rozsahu, který se týká Změny. 

Z textové části musí být zřejmé, které části platné dokumentace se ruší, doplňují, nahrazují 

a nově vkládají s uvedením místa, kam se vkládají. Formulace musí být naprosto 

jednoznačná, text bude zpracován formou požadavků, podmínek, zásad a pokynů pro 

rozhodování v území. 

 

2) grafickou část:  

Grafická část bude obsahovat pouze jevy dotčené změnou, které se zobrazí do katastrální 

mapy v měřítku hlavního výkresu platného ÚP. Ve výrokové části změny musí být 

změněny všechny výkresy původní výrokové části, kterých se změna dotýká: 

a) hlavní výkres M 1:5000 

b) výkres základního členění M 1:5000 

 Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Svitavy bude obsahovat: 

1) textovou část  

a) Postup pořízení územního plánu. 

b) Vyhodnocení souladu s PÚR a ZÚ a koordinace se sousedními obcemi a z hlediska širších 

vztahů. 

c) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného 

území. 

d) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 

e) Soulad s požadavky  

1) zvláštních právních předpisů  

2) stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledky 

řešení rozporů. 

f) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 

výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

g) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5. 

h) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, 

pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.  

i) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch. 

j) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty: 

1) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů 

2) vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků 

obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu 

pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu 
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• se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v 

případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,  

• s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 

odst. 3 stavebního zákona,  

• s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3 

stavebního zákona  

• s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 

stavebního zákona,  

• s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v 

případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona.  

3) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení. 

4) výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení, 

5) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

6) u změny územního plánu text s vyznačením změn 

k) Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu a jejich odůvodnění. 

l) Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem: odstavec a), e2), g) h), k), l) 

Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem: odstavce  b), c), d), e1), f), i),  j) 

 

2) grafickou část  

 

Grafická část bude obsahovat pouze jevy dotčené změnou, minimálně však: 

– koordinační výkres (měřítko 1:5000) 

– výkres předpokládaných záborů půdního fondu (měřítko 1:5000) 

 

• Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 

udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv 

na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

 

Nepředpokládá se nutnost posouzení vlivů Změny č. 3 územního plánu na udržitelný rozvoj 

území. Realizace navrhovaných změn využití území nebude mít negativní vliv na udržitelný 

rozvoj území. V řešeném území se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. 

Případné zpracování posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí bude provedeno na 

základě požadavku krajského orgánu posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

– Dle stanoviska KÚ Pardubického kraje, odboru ŽPZ č. j. KrÚ 80315/2018/OŽPZ/Ža ze 

dne 18. 12. 2018 k projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Svitavy 

včetně zadání změny č. 3. a dále k doplnění o lokalitu č. 3 č. j. KrÚ 23955/2019 OŽPZ 

OIP ze dne 29. 3. 2019 není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí. 

– Dle stanoviska KÚ Pardubického kraje, odboru ŽPZ č. j. 24363/2019/OŽPZ/Le ze dne 

27. 3. 2019 nemůže mít předložená koncepce zadání změny ÚP významný vliv na 

vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 
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Lokalita č. 1 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lokalita č. 2 

 
 



 

 

 

Lokalita č. 3 

 
 

 

 



 

 

Lokalita č. 4 

 

 


