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Návrh zadání Územního plánu Hronov

Návrh zadání Územního plánu Hronov byl zpracován na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Hronov o
pořízení Územního plánu Hronov, usnesením ze dne 11. 12. 2019 (bod 107).
Návrh byl zpracován v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Vymezení řešeného území
Město Hronov náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností SO ORP Náchod, pověřený úřadem je
město Hronov. Administrativní území města Hronova tvoří 6 katastrálních území, 6 částí obce a 12 základních
sídelních jednotek (ZSJ).
Katastrální území:
Hronov
Malá Čermná
Rokytník
Velký Dřevíč
Zbečník
Žabokrky

kód k.ú. 648370
kód k.ú. 648451
kód k.ú. 648434
kód k.ú. 648400
kód k.ú. 648396
kód k.ú. 648418

Části obce:
Hronov
Malá Čermná
Rokytník
Velký Dřevíč
Zbečník
Žabokrky

kód č.o. 48372
kód č.o. 48453
kód č.o. 48437
kód č.o. 48402
kód č.o. 48399
kód č.o. 48411

Základní sídelní jednotky (ZSJ):
Hronov
Husova-Seifertova
Metuje
Port Artur
Příčnice
Zálesí
Malá Čermná
Rokytník
Velký Dřevíč
Studénky
Zbečník
Žabokrky

kód ZSJ 48372 (k.ú. Hronov)
kód ZSJ 48381 (k.ú. Hronov)
kód ZSJ 312282 (k.ú. Hronov)
kód ZSJ 312291 (k.ú. Hronov) - do této ZSJ spadá i ulice Studénka
kód ZSJ 312304 (k.ú. Hronov)
kód ZSJ 48445 (k.ú. Hronov)
kód ZSJ 48453 (k.ú. Malá Čermná)
kód ZSJ 48437 (k.ú. Rokytník) - do této ZSJ spadá i Draha, Pustiny, Zada, Turov
kód ZSJ 48402 (k.ú. Velký Dřevíč)
kód ZSJ 320218 (k.ú. Zbečník) - do této ZSJ spadá i ulice Studýnka, Bosna
kód ZSJ 48399 (k.ú. Zbečník)
kód ZSJ 48411 (k.ú. Žabokrky)

Územní plán bude zpracován v rozsahu administrativního území města o rozloze 2203,7 ha. K 31. 12. 2020 mělo
město celkem 6075 obyvatel.
Řešené území spadá do území obce s rozšířenou působností Náchod v rámci Královéhradeckého kraje. Severně
Hronov sousedí s městem Stárkov, východně s obcemi Velké Petrovice a Vysoká Srbská, jihovýchodně s obcí
Žďárky, jižní hranici má společnou s městysem Velké Poříčí a západní hranici s obcí Horní Radechová a s
městem Červený Kostelec.
Vlastní Hronov leží na křížení silnic II. tříd č. 303 a 567. Silnice II/303 spojuje Náchod s Broumovem a silnice
II/567 Hronov se Rtyní v Pokrkonoší, resp. se silnicí I/14. Zbečník je s vlastním Hronovem propojen v jeden
celek. Velký Dřevíč, Rokytník a Žabokrky se nacházejí severně od vlastního Hronova a sídlo Malá Čermná je
izolovaná při hranici s Polskem jihovýchodně od Hronova. V souběhu se silnicí II/303 a zároveň v nivě řeky
Metuje je trasována i železniční trať č. 026 Týniště n. O. - Opočno - Nové Město nad Metují - Václavice - Náchod
- Meziměstí - Broumov se zastávkami v Hronově a Žabokrkách. Řešené území více než polovinou své rozlohy
spadá do CHKO Broumovsko.
Město Hronov spadá do turistické oblasti Kladské Pomezí a je členem Místní akční skupiny Stolové hory, z. s.
MAS se zaměřuje na podporu a rozvoj regionů Hronovska, Policka a města Náchod. Přerozděluje finanční
prostředky na projekty v oblastech zemědělství, životního prostředí, infrastruktury a zaměstnanosti na území
MAS. Navíc v rámci svého největšího projektu podporuje rozvoj předškolního, základního a neformálního
vzdělávání na Náchodsku. Zároveň spolek spolupracuje s obcemi, podporuje soudržnost regionu a pořádá
vzdělávací a kulturní akce.
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a) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA - cíle zlepšování dosavadního stavu,
rozvoj města a ochranu hodnot území, změnu charakteru města, vztah k sídelní struktuře a dostupnost
veřejné infrastruktury

a1) POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI,
zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně
vymezení zastavitelných ploch

a1.1) Požadavky na urbanistickou koncepci - požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje
Politika územního rozvoje České republiky (dále též „PÚR ČR“) byla schválena vládou České republiky jako PÚR
ČR 2008, a to usnesením ze dne 20. 7. 2009 č. 929. PÚR ČR byla následně aktualizována. Dne 15. 4. 2015 byla
schválena Aktualizace č. 1 usnesením č. 276, dne 2. 9. 2019 byly schváleny usnesením č. 629 Aktualizace č. 2 a
č. 3 Politiky územního rozvoje ČR a 17. 8. 2020 Aktualizace č. 5 usnesením č. 833. Aktualizace č. 4 PÚR ČR je
ve fázi pořizování.
PÚR ČR stanovuje obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
cílem priorit je rozvoj území za vyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území.
z PÚR nejsou na území města Hronova kladeny žádné specifické požadavky vyplývající z navržených
koridorů či ploch dopravy a technické infrastruktury. Území města Hronova není součástí ani rozvojových
oblastí a os, ani specifických oblastí vymezených v PÚR ČR;
respektovat republikové priority územního plánování uvedené v článcích 14 - 32 PÚR.
a1.2) Požadavky na urbanistickou koncepci - požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace
vydané krajem
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - Úplné znění po vydání Aktualizace č. 1, 2, 3 a č. 4 (dále jen
„ZÚR“) vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. Aktualizace č. 1 nabyla účinnosti 3. 10. 2018, Aktualizace
č. 2 ze dne 12. 7. 2019, Aktualizace č. 3 ze dne 16. 4. 2021 a Aktualizace č. 4 ze dne 22. 6. 2020. Aktualizace č. 5
ZÚR Královéhradeckého kraje je ve fázi pořizování.
Pro území města Hronova je nutné respektovat zejména následující požadavky:
Obecné priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, z nichž konkrétně je uveden
požadavek: 5c) posilování významu a rozvoj obslužného potenciálu subregionálních center osídlení Česká
Skalice, Hostinné, Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Opočno a Týniště nad Orlicí.
Respektovat polohu města Hronova ve specifické oblasti NSO1 Broumovsko a z ní vyplývající úkoly pro
územní plánování:
-

-

-

identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a v nich poté vymezováním ploch
změn vytvářet podmínky pro ekonomický rozvoj a zkvalitnění veřejné infrastruktury nejen v oblasti
cestovního ruchu,
vymezováním ploch a koridorů pro dopravní infrastrukturu vytvářet územní předpoklady pro zlepšení
dopravní dostupnosti republikových a přeshraničních dopravních tahů,
koordinovat územně plánovací činnost a územní rozvoj oblasti s Polskou republikou, vytvářet
předpoklady pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území,
plochy změn využití území koordinovat zejména s jeho specifickými přírodními a kulturními hodnotami,
plochy změn využití území umisťovat především v zastavěném území nebo v bezprostřední vazbě na
něj,
vytvoření předpokladů pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje oblasti v souladu s
ochranou přírody a krajiny,
vytvoření podmínek pro stabilizaci a zlepšení životní úrovně obyvatelstva,
zvýšení atraktivity území pro investory,
vytvářet územní podmínky přednostně pro rozvoj ekonomických aktivit využívajících místní ekonomický
potenciál reprezentovaný místními zdroji, místními produkty, místně tradičními řemesly a dalšími
ekonomickými odvětvími včetně zemědělství či lesnictví,
vytvoření podmínek pro vyvážené zajištění zájmů ekonomických a sociálních s výraznými zájmy ochrany
přírody a krajiny,
rozvoj ekonomických aktivit směřovat přednostně do správních a společenských center oblasti, tedy do
měst Broumov, Teplice nad Metují, Meziměstí a Hronov,
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-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj základní infrastruktury cestovního ruchu, zejména ubytovacích
zařízení a měkkých a k přírodě šetrných forem cestovního ruchu, především pěší turistiky, cykloturistiky,
hipoturistiky, běžeckého lyžování či agroturistiky,
respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví.

-

Vymezit koridor silnice II. třídy - v prostoru Hronova DS13p včetně VPS a stanovené úkoly pro územní
plánování:
-

koordinovat upřesnění koridorů s ostatními zájmy nadmístního významu v území,
koordinovat návaznosti koridorů a ploch na hranicích obcí,
zpřesnění ploch a koridorů, bude prováděno s ohledem na eliminaci negativních důsledků dopravy (hluk,
imise z ovzduší) na životní prostředí a veřejné zdraví).

Vymezit koridor pro dálkový vodovodní řad VDJ Vysoká Srbská - Hronov - Červený Kostelec TV1 včetně
VPS a stanovené úkoly pro územní plánování:
-

koordinovat upřesnění záměru s ostatními zájmy nadmístního významu v území,
koordinovat návaznost koridoru na hranicích obcí.

Vymezit prvky nadmístního ÚSES NRBK K37MB, RBC 523 Kozinek, 524 Zbečník, H076 Hronovské, RBK
763, 765/1, 765/2, H043 a související úkoly pro územní plánování.
Respektovat polohu města Hronova na pomezí vlastních krajin a cílových kvalit krajin č. 7 - Náchodsko a
č. 11 - Broumovsko a úkoly z nich vyplývající:
-

důsledně stanovit podmínky plošného a prostorového uspořádání s cílem zajistit zachování specifických
prvků urbanismu a architektury,
chránit krajinou osu řeky Metuje a území přírodní rezervace Peklo,
chránit nenarušené terénní horizonty ohraničující prostory údolí Metuje mezi Náchodem a Novým
Městem nad Metují a horizonty Jestřebích hor, ohraničujících Hronovskou kotlinu a Červenokosteleckou
pahorkatinu,
důsledně stanovit podmínky plošného a prostorového uspořádání území s cílem zajištění ochrany
kulturních hodnot území,
usměrnit rozvoj turistického ruchu mimo nejcennější kulturně historické a přírodně významné lokality
(NPR Broumovské stěny a NPR Adršpašsko-teplické skály).

-

-

a1.3) Požadavky na urbanistickou koncepci - požadavky vyplývající z územně analytických podkladů,
zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci
ÚAP pro správní území obce s rozšířenou působností Náchod (SO ORP) byly vypracovány v roce 2008 a byly
následně aktualizovány, vždy po 2 letech. Poslední úplná aktualizace ÚAP byla provedena v roce 2020.
Město Hronov je zařazeno do kategorie č. 2c, které je identifikováno z hlediska vyváženosti tří pilířů jako
udržitelné území s výhradami, tedy ekonomického, sociálnědemografického a environmentálního pilíře.
Enviromentální pilíř má město hodnoceno jako negativní, ostatní pozitivní.
V rámci ÚAP byla vyhodnocena pozitiva a negativa pro dané území (uvedeno v tzv. kartě obce), kde jsou i
uvedeny závady, rizika a ohrožení, střety záměrů a další problémy k řešení v ÚPD.
Pro město Hronov jsou uvedeny následující závady:
-

Urbanistické - jsou vymezeny 4 brownfieldy
Dopravní - vedení dálkové cyklotrasy č. 22 po silnici II/303 s vysokou intenzitou provozu, průtah komunikace II. třídy
zastavěným územím
Hygienické - prašnost ze zemědělské činnosti, staré ekologické zátěže

Pro město Hronov jsou uvedeny následující rizika a ohrožení:
-

Přívalové deště - v dolní části obce (vymílání komunikace z netěsné kanalizace)
Zástavba na poddolovaném území
Velké množství potenciálních sesuvů v zástavbě i mimo ni, aktivní sesuvná území - převážně mimo zástavbu, lokální
Stávající nebo navrhovaná zástavba v záplavovém území, v aktivní zóně záplavového území

Pro město Hronov jsou uvedeny následující střety:
-

Část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách
Zastavitelné plochy okrajově na ložiscích nerostů
Zastavitelné plochy na ložiscích nerostů
Zastavitelné plochy v cenných přírodních biotopech
Zastavěné a zastavitelné plochy zasahující do biotopů vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců

Pro město Hronov jsou uvedeny následující problémy k řešení:
-

nízká prostupnost krajinou
úbytek trvale obydlených bytů mezi sčítáními
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-

negativní dopady z průjezdné dopravy a ze zemědělské výroby
chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů
chybějící systém varování obyvatel
nesoulad ve vymezení ÚSES v ÚP a ZÚR

a1.4) Požadavky na urbanistickou koncepci - požadavky vyplývající z potřeb rozvoje města a jeho
jednotlivých částí, resp. doplňujících průzkumů a rozborů, další požadavky
Urbanistická koncepce bude vycházet z požadavků stanovených v Politice územního rozvoje ČR a v Zásadách
územního rozvoje Královéhradeckého kraje, zejména bude respektovat v nich uvedené priority územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje. Návrh územního plánu prověří možnosti řešení problémů uvedených
v územně analytických podkladech ORP Náchod. Bude vycházet z požadavků stanovených v preventivním
hodnocení krajinného rázu CHKO Broumovsko.
Cílem řešení územního plánu bude vytvoření podmínek pro komplexní rozvoj města při zachování přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot jejího území, vycházejících z aktuálních rozvojových potřeb, priorit a
připravovaných aktivit města.
Požadavky na urbanistickou koncepci obecně
-

-

-

-

-

-

-

-

-

řešením ÚP stanovit základní urbanistickou koncepci rozvoje města vč. všech jeho částí a vytvořit
podmínky pro jeho rozvoj při zachování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, při respektování
veškerých limitů využití území a hodnot daného území a při zajištění ochrany území před negativními
vlivy a ohroženími;
strukturu ploch s rozdílným způsobem využití území a podmínky (regulativy) pro jejich využití (hlavní,
přípustné, nepřípustné využití, popř. podmíněně přípustné s uvedením druhu podmínky) navrhnout a
zpracovat s ohledem na vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů;
současné funkční plochy vymezit ve stávajícím rozsahu a rozvoj území navrhnout zejména pro bydlení,
občanské vybavení, rekreaci, výrobu a skladování, zemědělskou výrobu, zemědělskou malovýrobu (platí
pro stávající areály včetně zhodnocení potřeby na jejich budoucí rozvoj), veřejná prostranství, technickou
a dopravní infrastrukturu, s ohledem na ochranu hodnot řešeného území (hledisko ochrany krajinného
rázu, zajištění optimální hustoty zástavby apod.);
za účelem posílení centra města vymezit smíšenou funkci umožňující polyfunkční využití daného území
(komerční využití, bydlení, nerušící služby);
přednostně využít plošné rezervy v zastavěném území, zhodnotit a navrhnout využití ploch brownfieldů
při zohlednění jejich polohy v rámci struktury města, zejména ve vazbě na centrum města, tyto plochy
adekvátně zapojit do organismu města; využití rezerv v zastavěném území preferovat před
vymezováním zastavitelných ploch mimo zastavěné území;
zastavitelné plochy, určené pro rozvoj města navrhnout tak, aby navazovaly na zastavěné území, tj.
nenavrhovat nové samoty ve volné krajině, v maximální míře respektovat morfologii terénu a historicky
vytvořenou urbanistickou strukturu města a jeho jednotlivých částí tak, aby budoucí zástavba přirozeně
dotvářela původní urbanistickou strukturu a zabránit nežádoucímu průniku zastavitelných ploch do volné
krajiny. V maximální možné míře využít rezervy v rámci zastavěného území;
návrhy zastavitelných ploch z předchozí ÚPD přebírat v případě kladného prověření jejich aktuálnosti a
vhodnosti, zejména s ohledem na zhodnocení aktuálních rozvojových potřeb a nároků na dopravní a
technickou infrastrukturu a limitů využitá území;
územním plánem stanovití podmínky pro kvalitní urbanistické řešení nových rozvojových celků (např.
podmínky zajišťující napojení na veřejnou infrastrukturu);
při návrhu urbanistické koncepce respektovat místně charakteristický typ zástavby, její přirozené
historické dominanty a hodnoty řešeného území;
řešením ÚP stanovit podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití), kterými bude omezeno narušení
místního charakteru zástavby, stávající urbanistická struktura, obvyklá hustota zástavby a stávající
výšková hladina, tj. tendence k nadměrnému zahušťování zástavby nebo umisťování staveb velikostně a
architektonicky nesourodých;
stanovit takové podmínky, které zajistí důsledné zachování tradičního venkovského charakteru zástavby
v Rokytníku, zachovaných částech Velkého Dřevíče, Malé Čermné, v izolovaných zastavěných územích
tvořených skupinou staveb či jednotlivými stavbami;
pro novou zástavbu vybraných částí stanovit podmínky prostorového uspořádání, příp. prvky regulačního
plánu za účelem respektování tradičního venkovského charakteru zástavby (např. historicky a
urbanisticky kvalitní městské a venkovské celky), neumožnit umisťování řadových domů, dvojdomů,
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srubových a mobilních domů, popř. dalších architektonicky zcela nevhodných objektů z hlediska
krajinného rázu a bez vztahu k tradiční venkovské architektuře regionu v urbanisticky a architektonicky
zachovaných venkovských částech;
stávající izolované lokality dále nerozvíjet (např. Zada, Pustiny, Zálesí, Studénky) nad rámec předchozí
ÚPD;
řešit urbanistické závady v zastavěném území a těmto lokalitám navrhnout odpovídající funkční využití
(např. plocha řadových garáží v ulici Jungmanova pod kostelem Všech svatých apod.);
v zastavitelných plochách a v zastavěném území zohlednit pozemky s platným územním rozhodnutím;
stanovit podmínky za účelem zajištění optimální hustoty zástavby a pro přirozený přechod zástavby do
volné krajiny;
zachovat pohledově exponované svahy, zelené horizonty, hlavní pohledové osy a dominanty při
vymezování zastavitelných ploch;
uchovat lokality cenné z přírodního a krajinářského hlediska před urbanizačním tlakem;
funkční využití pozemků na hranici zastavěného území řešit z pohledu zajištění pozvolného přechodu do
volné krajiny;
zhodnotit možnosti využití pozemků ve vlastnictví města;
v ÚP prověřit a navrhnout využití prostoru na náměstí Čs. armády - naproti divadlu do Knahlovy ulice;
stávající chatové a zahrádkářské osady stabilizovat a neumožnit jejich intenzifikaci a transformaci na
plochy bydlení, pokud nebudou kapacitně napojitelné na stávající dopravní systém;
zastavěné území vymezit v souladu s příslušnými ustanoveními § 2 odst. 1 a § 58 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím ke
skutečnému využívání území k datu zpracování návrhu územního plánu;

Bydlení
návrh ploch pro bydlení řešit v takovém rozsahu, aby byly pokryty požadavky pro naplnění
předpokládaného přírůstku obyvatelstva (vycházet např. z demografického vývoje a z dosavadního a
předpokládaného rozvoje města), a to při vzájemné koordinaci veřejných a soukromých zájmů tak, aby
byly vytvořeny předpoklady pro udržitelný rozvoj území;
přednostně zhodnotit využití zastavitelných ploch vymezených v platné ÚPD a případně jejich vymezení
přehodnotit (nepřebírat plochy s problematickým napojením na veřejnou infrastrukturu, plochy ve střetu
s limity využití území, narušující hodnoty daného území, nacházejí se v území ohroženém povodní či
erozí, příp. jejich využití vyžaduje vynaložení značných prostředků za účelem vybudování související
technické a dopravní infrastruktury apod.);
v rámci řešení ÚP prověřit další lokality, které navazují na zastavěné území a jsou přístupné ze
stávajících komunikací, nejsou ve střetu s limity využití území a s hodnotami daného území;
Občanské vybavení
Viz. bod a2.4) níže uvedený.
Výroba, skladování a služby
stabilizovat funkční areály výroby, polyfunkční využití stávajících ploch výroby umožnit zejména u těch
méně využívaných s ohledem na své okolí a v maximální možné míře pro výrobní aktivity využít stávající
areály;
prověřit potřebu rozvoje stávajících výrobních areálů s ohledem na existující rezervy v rámci stávajících
areálů a v případě zjištěné skutečné potřeby navrhnout adekvátní rozvoj - nově vymezená plocha/plochy
však nesmí negativně působit na své okolí (vzhledem, provozem, zvýšenou potřebou dopravní obsluhy
apod.);
prověřit potřebu vymezení nových ploch výroby, za podmínky respektování veškerých limitů využití a
hodnot daného území a za podmínky, že nebudou svým provozem negativně ovlivňovat okolí a
především přilehlé plochy bydlení a občanské vybavenosti, eliminovat návrhy ploch pro výrobu na zelené
louce;
zhodnotit využití brownfieldů a v případě potřeby navrhnout nové využití;
respektovat stávající podnikatelské areály a vytvořit podmínky pro jejich plnohodnotné využití, vytvořit
podmínky pro integraci nerušících podnikatelských aktivit do stávajících smíšených obytných ploch;
neumožnit realizovat velkokapacitní skladovací areály či logistická centra, bioplynové stanice, FVE na
zelené louce;
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Rekreace, cestovní ruch a volnočasové aktivity
řešením ÚP respektovat a stabilizovat stávající plochu rekreace ve Velkém Dřevíči (koupaliště), prověřit
potřebu plošného rozvoje této funkce;
umožnit adekvátní využití rekreačního areálu na Turově pro podporu rekreace a cestovního ruchu;
řešením ÚP stabilizovat stávající plochy individuální rekreace tam, kde není žádoucí rozvoj bydlení
(např. z důvodů urbanistického či krajinářského, polohy v nivě vodního toku, v ochranném pásmu lesa,
či z důvodu střetů s dalšími limity využití území, charakteru zástavby);
neumožnit plošný rozvoj individuální rekreace. Pro individuální rekreaci vytvářet podmínky v rámci ploch
bydlení, avšak s vyloučením takových typů zástavby, která se významně odlišuje od charakteru stávající
zástavby (chaty, sruby, mobilní domy atd.);
vytvořit podmínky pro rozvoj rekreace v přírodě s využitím potenciálu území např. prověřením možnosti
zřízení dalších turistických a cykloturistických tras a stezek, obnovou a zlepšením parametrů cestní sítě
včetně doprovodného vybavení apod.;
vytvořit podmínky pro realizaci naučných stezek (např. týkající se historie důlní činnosti, vojenské
historie, nebo věnované významným rodákům města - Alois Jirásek);
pro podporu rekreace, cestovního ruchu a volnočasových aktivit prověřit plochy pro možné doplnění
parkovišť v turisticky atraktivních místech s vazbou na turistické a cykloturistické trasy, parkování
turistických autobusů a cyklobusů;
řešením ÚP prověřit možnost realizace dráhy na in-line bruslení;
budování singletracků (dle strategického plánu) je s ohledem na polohu v CHKO Broumovsko
nežádoucí;
řešením ÚP prověřit možnosti pěších propojení podél řeky Metuje a otevření nábřeží řeky pro denní
rekreaci obyvatel města, zejména v jeho centrální části (od bývalé papírny, podél parku Aloise Jiráska
k mateřské školce v Havlíčkově ulici) a tím intenzivněji využít nábřeží Metuje jako městotvorného prvku
s rekreační funkcí;
prověřit možnost přemístění informačního centra do vhodnějších prostor;
umožnit realizovat Česko-polské informační centrum a malou výstavní expozici v domě čp. 49 ve
Dvorské ulici (nemovitá kulturní památka - bývalý svobodný dvůr, resp. bývalá vodní tvrz);
prověřit možné umístění přírodního amfiteátru;
v rámci podmínek využití funkčních ploch umožnit realizovat stravovací a ubytovací zařízení související
s rekreačním vyžíváním území;
prověřit možnosti rozvoje č.o. Malá Čermná ve vztahu k její poloze na hranici s Polskem a funkci
rekreace;
Požadavky na rozvoj území města
-

-

-

-

koordinovat a respektovat záměry vyplývajících z nadřazených územně plánovacích dokumentací
(koridor pro dálkový vodovod, přeložka silnice II. třídy, ÚSES);
zajistit územně-funkční předpoklady pro adekvátní rozvoj celého administrativního území města vzhledem k její populační základně a hierarchii v systému osídlení, návrhy koordinovat v rámci širších
vztahů;
vytvořit podmínky pro posílení pozice města jako regionálního centra a rozvoj příhraniční funkce;
vytvořit podmínky pro stabilizaci demografické situace města;
vytvořit podmínky pro kvantitativní a kvalitativní rozvoj vlastního Hronova, posílení a zkvalitnění jeho
centra a podporu smíšené městské centrální zóny, vymístění tranzitní dopravy z centra;
vytvořit podmínky pro kvalitní bydlení a doplnění souvisejících služeb a občanského vybavení;
vytvořit podmínky pro posílení ekonomické základny města, poskytnout prostor pro rozvoj vhodných typů
drobného podnikání (např. umožnit rozvoj nerušícího drobného podnikání v oblasti obchodu, služeb,
cestovního ruchu, agroturistiky, zemědělské malovýroby apod.) a občanské vybavenosti v rámci ploch
bydlení, podmínkami využití usměrnit využívání území tak, aby nedocházelo ke snižování kvality
souvisejícího prostředí;
vytvořit podmínky pro odpovídající rozvoj částí města Zbečník, Rokytník, Velký Dřevíč, Malá Čermná,
Žabokrky, stabilizovat drobná sídla a roztroušenou zástavbu v krajině;
zachovat ráz urbanistické struktury města a jeho jednotlivých částí a kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice;
vytvořit podmínky pro posílení ekologických funkcí krajiny při zohlednění hospodářských funkcí krajiny,
umožnit rekreační nepobytové využití krajiny zejména s ohledem na polohu řešeného územní v CHKO
Broumovsko;
vytvořit podmínky pro doplnění a zkvalitnění systémů dopravní a technické infrastruktury;
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Požadavky vyplývající ze strategického plánu města Hronov
Dne 28. 4. 2021 byl zastupitelstvem města Hronova schválen dokument Strategický plán rozvoje města Hronov
na období 2021 - 2031.
Strategický plán představuje základní koncepční přístup k řešení rozvoje města ve střednědobém horizontu.
Dokument obsahuje definici cílového stavu města Hronov do roku 2031 za využití rozvojových projektů,
disponibilních finančních zdrojů a harmonogramu k jejich realizaci.
Dokument obsahuje plány na rozvoj města Hronova, z nichž některé mají dopad do územně plánovací
dokumentace. S ohledem na skutečnost, že strategický plán má široký záběr, jsou podněty z něj vyplývající
uvedeny jako požadavky na řešení ÚP Hronov v příslušných kapitolách zadání.
Požadavky vyplývající ze současně platné ÚPD města
Město Hronov má platný Územní plán města Hronov (ÚPM), který byl vydán v roce 2005. Následně byla
projednána a schválena Změna č. 1 ÚPM vydaná v roce 2012.
Platná ÚPD města bude sloužit jako podklad pro zpracování nového ÚP Hronov, přičemž budou návrhy v ní
obsažené posouzeny dle aktuálních potřeb, ve vztahu k limitům využití území a jeho hodnotám, požadavkům na
zajištění odpovídající kapacity veřejné infrastruktury (koncepční doplnění dopravní a technické infrastruktury),
požadavkům vyplývajícím z platného stavebního zákona a zvláštních právních předpisů, požadavkům
vyplývajícím z PÚR a nadřazené ÚPD kraje (ZÚR) a dalších dokumentací (územní studie krajiny).
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
V návrhu územního plánu budou zohledněny a respektovány přírodní, kulturní, urbanistické a civilizační hodnoty
řešeného území.
Urbanistické a kulturní hodnoty
řešením ÚP respektovat stávající urbanistickou strukturu města a jeho jednotlivých částí, požadavky na
její zachování musí být respektovány i při stanovení podmínky budoucího plošného a prostorového
uspořádání rozvoje;
zajistit ochranu urbanisticky cenných struktur a lokalit;
řešením ÚP respektovat národní kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR nacházejících se na řešeném území - Pevnostní systém Dobrošov;
řešením ÚP respektovat nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR nacházejících se na řešeném území - Venkovský dům tzv. tvrz, Jiráskovo divadlo, Venkovský dům Kalinův domek, Vila, Jiřího z Poděbrad čp. 22, Venkovský dům - rodný domek Aloise Jiráska, Kostel
Všech svatých, Venkovský dům, Husova čp. 80, Sloup se sochou Panny Marie, hrob Aloise Jiráska,
Socha Aloise Jiráska, Venkovský dům, Žabokrky čp. 46, Venkovská usedlost, Velký Dřevíč čp. 42;
řešením ÚP vytvořit podmínky pro ochranu hodnotných objektů a památek, které nejsou zapsány v
seznamu kulturních památek ČR, ale nacházejí se v řešeném území a tvoří významnou součást zdejšího
hmotného kulturně-historického dědictví;
respektovat pozitivní architektonické dominanty - např. Kostel Všech svatých, Jiráskovo divadlo,
Základní škola v Hronově, Evangelický kostel v Port-Artur, Kaple Nejsvětější trojice a Evangelický kostel
v Rokytníku;
Archeologické památky
v ÚP zohlednit skutečnost, že řešené území je, ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy;
Přírodní hodnoty
Požadavky na koncepci uspořádání krajiny a ochrana jejích hodnot viz kap. a3.4). Dále z hlediska ochrany
přírody a krajiny zohlední územní plán:
význačné solitérní stromy, skupiny stromů a stromořadí;
přírodní horizonty, výhledy do krajiny a významné pohledové osy;
ochranu volné krajiny před nežádoucí realizací staveb;
prvky územního systému ekologické stability lokálního významu;
migračně významné území;
Civilizační hodnoty a ostatní hodnoty území, které budou návrhem ÚP respektovány
občanské vybavení veřejného charakteru;
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vybavenost technickou infrastrukturou;
obslužnost hromadnou autobusovou a vlakovou dopravou vč. autobusových a vlakových zastávek;
značené pěší a cyklistické trasy;
prvky meliorační soustavy (investice do půdy - meliorace, hlavní odvodňovací zařízení);

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. ochrany veřejného zdraví, civilní
ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území,
ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
Ochrana veřejného zdraví
V řešeném území nepřipustit umisťování zařízení a činností, které mohou narušit kvalitu životního prostředí jako
celku.
Civilní ochrana, obrana a bezpečnost státu, požární ochrana a další specifické požadavky
V ÚP Hronov bude řešena civilní ochrana, obrana a bezpečnost státu, požární ochrana (zajištění požární vody) a
nouzové zásobování vodou v rozsahu příslušící územnímu plánu.
Ochrana ložisek nerostných surovin a jejich těžby, sesuvná a poddolovaná území
Řešené území zasahuje do Výhradního ložiska Rtyně-Žacléřské sloje, Výhradního ložiska Rtyně-Svatoňovické
sloje, Předpokládaného ložiska vyhrazeného nerostu Malé Svatoňovice, Chráněného ložiskové území (CHLÚ)
Rtyně.
Dále se v ř.ú. nacházejí poddolovaná území (Hronov, Bohdašín nad Olešnicí, Rtyně v Podkrkonoší - Tmavý důl,
Zbečník), opuštěná úložná místa, odvaly (Nad Zbečníkem - štola Hermína, štola č. 1 a úpadní č. 26 býv.
Jáchymov. Dolů, důl Anděl Strážný, pod Jírovou horou - Jiráskův důl, a na Kleprlíkově hoře - neznámá malá důlní
díla), značné množství svahových nestabilit, resp. sesuvů bodových a plošných, aktivních i potenciálních.
respektovat a při návrhu ÚP zohlednit veškeré limity využití území týkající se ochrany ložisek nerostných
surovin;
při návrhu ÚP zohlednit svahové nestability v území;
Ochrana před rizikovými přírodními jevy
V řešeném území je stanoveno záplavové území vodního toku Metuje a vodního toku Dřevíč vč. vymezené
aktivní zóny záplavového území.
-

Povodně
chránit nivy vodních toků před nežádoucí zástavbou;
respektovat záplavové území a aktivní zónu záplavového území, nevymezovat žádné rozvojové plochy v
záplavovém území pro souvislou zástavbu města;
městské pozemky v záplavovém území využít pro posílení volnočasových aktivit, rekreace;
vytvořit podmínky pro realizaci protipovodňových opatření, vytvořit podmínky pro posílení retenční
funkce krajiny;
při návrhu změn zohlednit potřebu nezhoršování odtokových poměrů;
zachovat volné manipulační pásmo v šířce dle ustanovení § 49 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, z důvodu péče o koryta vodního toku;
zohlednit vodní toky a hlavní odvodňovací zařízení vč. požadavků na ochranu a údržbu (volné
manipulační pruhy, volné nezastavitelné pásy apod.) vyplývajících z příslušných právních ustanovení.
Umožnit revitalizace vodních toků;

-

Větrná a vodní eroze
umožnit realizaci protierozních opatření;

-

Radonové riziko
zohlednit míru zasažení území radonem;

Požadavky vyplývající ze širších územních vztahů
ÚP Hronov koordinovat s ÚPD navazujících obcí:
ÚP Červený Kostelec (nabytí účinnosti dne 11. 7. 2017) - koordinovat vymezení koridoru technické
infrastruktury ze ZÚR (TV1) a prvků ÚSES;
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-

-

ÚP Horní Radechová (nabytí účinnosti dne 1. 10. 2010) ve znění Změny č. 1 (nabytí účinnosti dne 30.
12. 2011) a č. 2 (nabytí účinnosti dne 16. 7. 2020) - koordinovat vymezení prvků ÚSES;
ÚP Velké Poříčí (nabytí účinnosti dne 20. 12. 2007) ve znění Změny č. 1 (nabytí účinnosti dne 8. 10.
2008), č. 2 (nabytí účinnosti dne 20. 5. 2011), č. 3 (nabytí účinnosti dne 2. 1. 2014), č. 4 (nabytí účinnosti
dne 1. 7. 2016) - koordinovat vymezení koridoru dopravní infrastruktury ze ZÚR a prvků ÚSES;
ÚP Žďárky (nabytí účinnosti dne 30. 12. 2016) - v ÚP Žďárky není vymezen žádný záměr nutný
koordinovat;
ÚP Vysoká Srbská (nabytí účinnosti dne 30. 12. 2011), Změna č. 1 (ve fázi pořizování) - koordinovat
směrovou úpravu silnice III/30312 v oblouku "U Růzmiků" p.č. 61/1 (les) vč. vymezení VPS (VS3) a
prvků ÚSES, koordinovat vymezení koridoru technické infrastruktury ze ZÚR (TV1);
ÚP Velké Petrovice (nabytí účinnosti dne 27. 12. 2017) - koordinovat vymezení prvků ÚSES vč. VPO pro
prvky ÚSES;
ÚP Stárkov (nabytí účinnosti dne 31. 3. 2020) - koordinovat vymezení prvků ÚSES;

Na č.o. Malá Čermná, která leží na hranici s Polskem, navazuje město Kudowa-Zdrój. Místní územní plán rozvoje
města byl zpracován v roce 1996 a měněn následnými změnami. Změna plánu v oblasti Czermna byla schválena
v roce 2012, následně došlo v Czermné ke drobným změnám územního plánu na konkrétních pozemcích. Pro
jednotlivé plochy pak byly zpracovány podrobnější studie rozvoje těchto konkrétních lokalit. Na Malou Čermnou
navazuje rozvojová plocha B-31 a B-32. Koordinace s navazujícím územím bude přiměřená poloze Malé Čermné
na státní hranici.
Město Hronov členem Místní akční skupiny (MAS) Stolové Hory, z.s., se sídlem v Polici nad Metují, tj. město leží
v územní působnosti této MAS, činnost MAS je zaměřena zejména na podporu vzdělávání. Dále je město členem
Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, o.p.s. (činnost je zaměřena na podporu cestovního ruchu - konání
veletrhů a kulturních akcí, vydávání turistických novin apod., v roce 2021 je plánována realizace strategického
dokumentu pro období 2021-2025 a schvalovací proces) a je rovněž členem regionálního sdružení Euroregion
Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis (zpracovaná strategie rozvoje na období 2020+, činnost
je zaměřena na všestranný rozvoj euroregionu s důrazem na příhraniční spolupráci). Z výše uvedených
dokumentů nevyplývají žádné konkrétní požadavky na územní rozvoj města Hronova.
Požadavky ze záměrů individuálních vlastníků
Uplatnění individuálních požadavků na zařazení konkrétních pozemků do ploch změn vymezovaných budoucím
návrhem ÚP Hronov, budou při pořizování návrhu ÚP zváženy z hlediska urbanistické koncepce a koncepce
uspořádání krajiny, z hlediska zájmů ochrany hodnot a respektování limitů - to vše při zohlednění aspektů
vycházejících z obecných cílů a úkolů územního plánování. Uplatnění individuálních požadavků v návrhu ÚP
bude kromě výše uvedených kritérií záviset na respektování nadřazených záměrů a priorit, bude korigováno
přiměřeností celkového rozsahu ploch změn s ohledem na možnosti rozvoje města a zajištění veřejné
infrastruktury.

a2) POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY,
zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn

a2.1) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury - požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje
Nejsou požadavky.
a2.2) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury - požadavky vyplývající z územně plánovací
dokumentace vydané krajem
Dle ZÚR Královéhradeckého kraje v platném znění vymezit koridor pro umístění silnice II. třídy, II/303 v prostoru
Hronova (obchvat města), v ZÚR označeno DS13p včetně vymezení VPS.
Dle ZÚR Královéhradeckého kraje v platném znění vymezit koridor pro umístění dálkového vodovodníhu řadu
VDJ Vysoká Srbská - Hronov - Červený Kostelec, v ZÚR označeno TV1 včetně vymezení VPS.
a2.3) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury - požadavky vyplývající z územně analytických
podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci
Viz body a1.3), a2.1), a2.2), a1.4), a2.4).
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Je nutno respektovat limity využití území související se stavbami a vedeními veřejné infrastruktury.
a2.4) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury - požadavky vyplývající z potřeb rozvoje města a jeho
jednotlivých částí, resp. doplňujících průzkumů a rozborů

Občanské vybavení, veřejná prostranství
Občanské vybavení
Základní koncepce občanského vybavení zůstane nezměněna.
respektovat stávající plochy občanského vybavení;
řešením ÚP odlišit plochy občanského vybavení podle jejího převládajícího způsobu využití - veřejného,
tělovýchovného a sportovního, komerčního charakteru, hřbitovy apod.;
návrhem ÚP prověřit kapacity občanského vybavení, navrhnout případné plochy pro jeho rozvoj a
v rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití umožnit jeho doplnění;
v souvislosti s rozvojem bydlení, zejména u rozsáhlejších ploch bydlení, vymezeny adekvátní plochy pro
umístění občanského vybavení;
návrhem ÚP vymezit plochu pro umístění multifunkčního domu (pro volnočasové aktivity dětí a
dospělých, středisko ekologické a environmentální výchovy);
návrhem ÚP v případě potřeby vymezit plochy pro možné umístění objektů sociálních služeb (např.
startovacích bytů, sociálních bytů, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, ubytovny pro
bezdomovce, nového domova pro seniory);
v domě čp. 4 na náměstí Čs. armády, který je v majetku města Hronova, umožnit multifunkční využití pro
podporu cestovního ruchu (volnočasové a kulturně-společenské aktivity, informační centrum apod.)
prověřit možnost přemístění informačního centra do vhodnějších prostor (např. do čp. 4 na náměstí Čs.
armády);
umožnit realizovat Česko-polské informační centrum a malou výstavní expozici v domě čp. 49 ve
Dvorské ulici (nemovitá kulturní památka - bývalý svobodný dvůr, resp. bývalá vodní tvrz);
návrhem ÚP prověřit vhodné objekty či plochy pro spolkové činnosti v místních částech;
ÚP respektovat a umožnit rekonstrukci a modernizaci stávajícího koupaliště a autokempu ve Velkém
Dřevíči;
návrhem ÚP prověřit vymezení plochy pro umístění stálé tržnice (pro místní producenty a drobné
výrobce);
ÚP bude prověřeno možné umístění přírodního amfiteátru;
řešením ÚP neumožnit vznik nových velkokapacitních komerčních objektů (supermarkety,
hypermarkety);
Veřejná prostranství
Veřejný prostor zásadně formuje obraz města vč. všech sídel, tudíž bude v územním plánu koncipována jako
prvek městské struktury se specifickým požadavkem na funkční a prostorové uspořádání.
respektovat stávající plochy veřejných prostranství jak z hlediska plošného, tak z hlediska ochrany před
jejich nevhodným využíváním (nežádoucí zastavování, upřednostňování dopravní funkce před
odpočinkovou a rekreační apod.);
zajistit podmínky pro rozšíření veřejných prostranství v rámci stabilizovaného území a pro realizaci
nových veřejných prostranství v rámci ploch zastavitelných;
plochy veřejných prostranství vymezit pro potřeby nových rozvojových ploch v souladu s platnou
legislativou, vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, § 7;
umožnit vybudovat odpočinkové a klidové zóny na území města;
Dopravní infrastruktura
Koncepce dopravní infrastruktury posoudí dopravní obsluhu jednotlivých sídel a navrhne případné opatření ke
zlepšení či posílení tohoto segmentu veřejné infrastruktury.
Silniční doprava
prověřit stav silniční a komunikační sítě v řešeném území a navrhnout případné úpravy, doplnění;
v souvislosti s návrhem rozvojových lokalit doplnit v případě potřeby komunikační síť, při jejich návrhu
zohlednit skutečnost, že přístupové komunikace musí splňovat podmínky pro příjezd a přístup požární
techniky a integrovaného záchranného systému;
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nově navrženou komunikační síť řešit tak, aby byl minimalizován počet připojení na stávající silniční síť;
zaměřit se na odstranění dopravních závad v rámci podrobnosti ÚP (nedostatečné šířkové a rozhledové
poměry apod.);
navrhnout propojení ulic Žižkova a Šedivá hora z důvodu zokruhování dopravního systému s vazbou na
lokalitu Příčnice;
vymezit koridor pro umístění komunikace propojující ulici Jiřího z Poděbrad (III/30311) s ulicí Husovou
(silnice III/3031), resp. Poříčskou ulicí pro posílení dopravní dostupnosti daného území a napojení
případných rozvojových ploch lokality Příčnice;
navrhnout propojení silnic III/3034 s II/567 přes Zbečník pro posílení dopravní dostupnosti daného území
a napojení případných rozvojových ploch;
prověřit požadavek na zklidnění dopravy v okolí náměstí Čs. armády;
umožnit revitalizaci ulic T.G.Masaryka a Jiráskova a jejich pobytové funkce po realizaci obchvatu města;

Železniční (kolejová) doprava
Hronovem prochází celostátní železniční trať č. 026 Týniště n. O. - Opočno - Nové Město nad Metují - Václavice Náchod - Meziměstí - Broumov.
respektovat prvky železniční dopravy v řešeném území včetně ochranného pásma dráhy;
Vodní doprava
V řešeném území není provozována. V Hronově mají svoji základnu na břehu Metuje příznivci vodáckého sportu.
řešením ÚP vytvořit podmínky pro provozování vodáckého sportu za podmínky respektování zásad
ochrany přírody a krajiny;
Letecká doprava
V řešeném území není provozována. Nejbližší letiště se nachází v sousedním Velkém Poříčí (LKVP), které
provozuje Aeroklub Hronov, z.s.
respektovat ochranná pásma letiště;
Hromadná doprava osob
Hromadná doprava osob je v řešeném území zajišťována autobusovou a železniční dopravou.
respektovat stávající autobusové zastávky a železniční stanice;
prověřit možnost vymezení plochy pro vybudování terminálu pro veřejnou dopravu;
Pěší a cyklistická doprava
V řešeném území jsou vedeny značené pěší turistické trasy, Naučná stezka „Člověče, rozhlédni se kolem sebe“,
cyklotrasy (dálková cyklotrasa č. 22, místní cyklotrasy č. 4020, 4281, 4032) a cyklostezka Střezina-Kozinek.
V letních měsících jezdí do Hronova cyklobusy Kladského pomezí.
respektovat stávající vedené pěší a cyklistické trasy, cyklostezky;
řešením ÚP prověřit možnost doplnění chodníků (zejména podél silnice II/303 v Žabokrkách, III/3031,
III/30313 ve Velkém Dřevíči, v ulici 17. listopadu), cyklostezek, cyklotras (zejména směrem na Rtyni
v Podkrkonoší, Slavíkov a Pavlišov), pěších tras v jednotlivých sídlech (např. naučnou stezku pro rodiny
s dětmi po přírodních zajímavostech v okolí města, naučnou stezku týkající se důlní činnosti a vojenské
historie, naučnou stezku věnovanou významným rodákům města - Alois Jirásek);
řešením ÚP prověřit pěší propojení podél řeky Metuje a otevřít nábřeží řeky pro obyvatele města,
zejména v centrální části města (od bývalé papírny, podél parku Aloise Jiráska k mateřské školce
v Havlíčkově ulici);
vytvořit podmínky pro obnovu, rozšíření cestní sítě (účelových, pěších a cyklistických komunikací) za
účelem zlepšení prostupnosti krajiny a zlepšení její atraktivity pro turistické využití;
řešením ÚP prověřit možnosti doplnění přemostění řeky Metuje pro pěší a cyklisty (např. lávka pro pěší
u Penny Marketu);
Doprava v klidu
Parkování vozidel je uskutečňováno na veřejných parkovištích vázaných zejména na centrum města a objekty
občanského vybavení (náměstí Čs. armády, Dvorská ulice, u Městského úřadu, u zimního stadionu), na sídlišti
v ul. Hostovského, soukromých pozemcích a v profilu stávajících komunikací.
Garážování vozidel je uskutečňováno v hromadných garážích (např. v lokalitě Bosna, pod kostelem Všech
svatých, v ulicích Pod Kleprlíkovou horou, K Milířům, Šedivá hora) a na soukromých pozemcích.
stanovit požadavky na dopravní plochy, odstavná stání nákladní a osobní dopravy;
respektovat stávající plochy parkovišť;
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řešením ÚP prověřit možnost doplnění parkovišť, především v centrální části města, u hřbitova v
Hronově, v turisticky atraktivních místech s vazbou na turistické a cykloturistické trasy, občanské
vybavení, ve vazbě na hromadnou dopravu osob a plánovaný terminál hromadné dopravy, pro potřeby
MŠ a ZŠ ve Velkém Dřevíči apod.);
řešením ÚP umožnit parkování pro turistické autobusy, cyklobusy;
řešením ÚP prověřit možnost umístění parkovacího domu;

Technická infrastruktura
Zásobování vodou
Řešené území (Hronov, Zbečník, Velký Dřevíč, Žabokrky, Malá Čermná) je zásobeno pitnou vodou Vodovodem
Hronov, který je součástí skupinového vodovodu Teplice nad Metují - Náchod - Bohuslavice. Vodovod vlastní a
provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod Hronov je zásoben vodou z pramenného
3
vývěru „Dřevíček“ VS-8 a z vrtu NVS-8 prostřednictvím VDJ Horní Dřevíč 2x250 m d.v. 450,00 m n. m. a
3
následně VDJ Hronov/Fara 1 000 m d.v. 428,00 m n. m., odkud je voda zásobovacími řady dávána do
spotřebiště. V Malé Čermné je vodovod zásoben vodou z polické pánve prostřednictvím vodojemu Vysoká
3
3
Srbská 1 500 m d.v. 495,6 m n. m. a následně VDJ Žďárky 250 m . V ZSJ Studénky je vybudován vodovod.
Vodovod je napojen na přivaděč Teplice nad Metují - Náchod - Bohuslavice, který je zásoben vodou jímanou z
3
polické pánve. Jímaná voda je odváděna do akumulace hlavního vodojemu Vysoká Srbská 1500 m s d. v.
495,60 m n. m. Z vodojemu je veden hlavní přivaděč přes Hronov do Náchoda. Obyvatelé, kteří nejsou napojeni
na vodovod, využívají vodu z domovních studní. Na rozvodech pitné vody jsou umístěny hydranty, které plní
funkci požárního zabezpečení.
řešením ÚP zachovat stávající koncepci zásobování pitnou vodou;
návrhem ÚP zohlednit stávající vodovodní řady, prvky na vodovodní síti (vodojemy, automatické
zvyšovací stanice, čerpací stanice) a jejich ochranná pásma;
řešením ÚP prověřit možnost napojení na Vodovod Hronov místní část Rokytník, sídlo Zálesí, příp.
dalších lokalit, které jsou zásobovány pitnou vodou individuálně;
navrhnout způsob zásobování pitnou vodou rozvojových lokalit;
respektovat ochranná pásma vodních zdrojů a přírodních léčivých zdrojů minerální vody;
návrhem ÚP zachovat stávající koncepci v oblasti řešení nouzového zásobování pitnou vodou;
návrhem ÚP zachovat stávající koncepci v oblasti řešení požární vodou;
návrhem ÚP zohlednit stanovené zdroje požární vody (přirozené zdroje vody - místa zdrojů vody pro
hašení požárů na vodních tocích, umělé zdroje vody) v Požární řádu města Hronova (Obecně závazná
vyhláška č. 1/2006);
zásobování vodou bude řešeno v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK)
Královéhradeckého kraje;
Kanalizace a čištění odpadních vod
V Hronově je vybudována veřejná jednotná kanalizace. Odpadní vody jsou z jednotlivých nemovitostí svedeny do
kanalizační sítě a odváděny prostřednictvím sběračů, stok a hlavního kanalizačního sběrače Hronov-Velké PoříčíNáchod na ČOV Náchod - Bražec. Pravý břeh Metuje v lokalitě Hronov - Velké Poříčí je odkanalizován z části
původní kanalizační sítí do řeky Metuje a z části jsou odpadní vody zaústěny do kanalizačního sběrače A. Byl
proveden levobřežní sběrač. Na hlavní stoky jsou připojeny další kanalizační sběrače a řady, které řeší
odkanalizování Hronova a okolí. V části lokality se nachází veřejná kanalizace vlastněná a provozovaná Městem
Hronov. Je rovněž využíván systémů příkopů, struh a propustků. Ve městě není vybudována centrální ČOV.
Odpadní vody jsou odváděny kanalizací přímo na ČOV Náchod. Odpadní vody z nemovitostí nenapojených na
kanalizaci jsou z jímek a septiků vsakovány nebo odváženy na ČOV Náchod - Bražec.
V Rokytníku, Žabokrkách a Malé Čermné není vybudována obecní kanalizace. Ve Velkém Dřevíči byl v akci „Z“
vybudován úsek kanalizace, přesný průběh a technické parametry nejsou známy. Je využíván systémů příkopů,
struh a propustků. Odpadní vody ze všech nemovitostí jsou z jímek a septiků vyváženy na pole, vsakovány nebo
odtékají do recipientů.
řešením ÚP zachovat stávající koncepci odkanalizování a odvádění odpadních vod v Hronově;
navrhnout splaškovou kanalizaci ve Velkém Dřevíči s odvedením do kanalizačního sytému v Hronově a
dále na ČOV Náchod;
řešením ÚP v Malé Čermné, Žabokrkách a Rokytníku ponechat stávající koncepci odkanalizování,
popřípadě navrhnout jiná vhodná řešení z oblasti zkvalitnění procesu čištění odpadních vod v souladu
s platnou legislativou;
návrhem ÚP zohlednit stávající kanalizační stoky a jejich ochranná pásma;
prověřit a navrhnout způsob odkanalizování a čištění odpadních vod z rozvojových lokalit;
nakládání s dešťovými vodami řešit v souladu s platnou legislativou;
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systém odkanalizování a čištění odpadních vod bude řešit v souladu se schváleným Plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací (PRVK) Královéhradeckého kraje;

Elektrorozvody
Řešené území je napájeno elektrickou energií z nadřazené přenosové soustavy (VN 110 kV) vrchním primérním
rozvodným systémem VN 35 kV odbočkami. Z těchto odboček kmenové linky vrchního vedení do trafostanic.
Z trafostanic je zásobováno elektrickou energií celé řešené území. Provozovatelem je ČEZ Distribuce a.s.
V řešeném území, u Freiwaldova náměstí se nachází malá vodní elektrárna. Dalším zdrojem elektrické energie
jsou solární panely a fotovoltaické elektrárny (FVE) umístěné na střechách budov.
řešením ÚP zachovat stávající systém zásobování elektrickou energií;
návrhem ÚP zohlednit stávající trasy elektrického vedení a stávající trafostanice a jejich ochranná
pásma;
návrhem ÚP prověřit možnost kabelizace vrchního vedení v zastavěném území;
návrhem ÚP umožnit doplnění elektrického vedení v souvislosti s plánovaným rozvojem;
návrhem ÚP neumožnit realizaci větrných elektráren a plošných fotovolatických elektráren;

Zásobování teplem a plynem
Část řešeného území (Hronov, Zbečník, Velký Dřevíč a částečně Rokytník) je plynofikováno STL a NTL
plynovody z VTL RS Hronov I. a Hronov II., odbočkou z vysokotlakého plynovodu Červený Kostelec - Hronov Náchod (-Babí). Řešeným územím prochází VTL plynovod DN 200 PN 40, Slavíkov-Hronov, VTL plynovod DN
150 PN 40, Hronov II Za Rubenou a VTL plynovod DN 150 PN 40, Hronov I U ČKD. Provozovatelem plynovodu
je GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem.
Teplovod se v řešeném území nenachází.
řešením ÚP zachovat stávající systém zásobování plynem a teplem;
návrhem ÚP zohlednit stávající trasy plynovodů a zařízení na nich (regulační stanice) a jejich ochranná a
bezpečnostní pásma;
návrhem ÚP prověřit možnost plynofikace části Rokytníku, Malé Čermné a dalších izolovaných sídel;
návrhem ÚP umožnit doplnění plynofikace v souvislosti s plánovaným rozvojem;
Veřejná komunikační síť, veřejné osvětlení
Telekomunikační síť (telefonní síť) je v řešeném území kabelizována. Pokrytí mobilními sítěmi a televizním
signálem je dostatečné. Na území města je k dispozici i signál pro bezdrátový internet několika providerů.
V řešeném území není realizovaný kabelový rozvod městského rozhlasu.
řešením ÚP zachovat stávající systém komunikačních sítí;
návrhem ÚP zohlednit stávající telekomunikační trasy a zařízení a jejich ochranná pásma;
návrhem ÚP zohlednit stávající radiokomunikační trasy a zařízení a jejich ochranná pásma;
řešením ÚP umožnit realizaci mobilního městského rozhlasu;
řešením ÚP umožnit doplnění a rekonstrukci veřejného osvětlení;
Nakládání s odpady
Základní systém odstraňování odpadů je v řešeném území stabilizovaný.
funkčně umožnit umisťování nezbytných nádob pro směsný a separovaný odpad na vhodných plochách;
řešením ÚP prověřit možnost přemístění stávajícího separačního místa (sběrného dvora) z Dvorské
ulice;

a3) POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY,
zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn,
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

a3.1) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny - požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje
Nejsou konkrétní požadavky.
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a3.2) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny - požadavky vyplývající z územně plánovací
dokumentace vydané krajem
Respektovat vlastní krajiny a cílové kvality krajin č. 7 - Náchodsko a č. 11 - Broumovsko a úkoly z nich vyplývající.
a3.3) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny - požadavky vyplývající z územně analytických podkladů,
zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci
Budou respektovány limity vyplývající z předpisů a rozhodnutí a významné krajinné prvky dle § 3 zákona o
ochraně přírody jako jsou údolní nivy, vodní toky, vodní plochy a lesy. Dále viz bod a3.4).
a3.4) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny - požadavky vyplývající z potřeb rozvoje města a jeho
jednotlivých částí, resp. doplňujících průzkumů a rozborů, další požadavky

Požadavky na koncepci uspořádání krajiny a ochranu jejích hodnot
Řešené území je z krajinářského hlediska velice cenné území. Severní a střední část řešeného území leží v
kategorii velkoplošných zvláště chráněných územích přírody dle zákona č. 114/92 Sb., ČNR o ochraně přírody a
krajiny v platném znění, resp. v II. a III. zóně Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (CHKO Broumovsko).
Dále řešené území zasahuje do dvou Evropsky významných lokalit soustav Natura 2000 (§45a) - EVL Kozínek a
EVL Metuje a Dřevíč. Dle §46 je zde evidován také 1 památný strom včetně ochranného pásma. Do řešeného
území nezasahuje žádné maloplošné zvláště chráněné území (přírodní park, přírodní rezervace apod.) ani žádný
vyhlášený významný krajinný prvek (VKP). Obecná ochrana přírody a krajiny se však týká veškerých významných
krajinných prvků ze zákona (§3, odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.), kterými jsou všechny lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a jiné části krajiny. Řešeným územím jsou vedeny prvky ÚSES
regionálního (regionální biocentra RBC 524 Zbečník, RBC 523 Kozínek, RBC H076 Hronovské, regionální
biokoridory RBK 765/1, RBK 765/2, RBK 763, RBK H043) a nadregionálního charakteru (nadregionální biokoridor
NRBK K37 MB).
zohlednit požadavky a úkoly vyplývající z nadřazených dokumentů (PÚR ČR v platném znění a ZÚR
KHK v platném znění);
řešením ÚP respektovat veškeré limity využití území (vycházející z právních předpisů, správních
rozhodnutí);
řešením ÚP prověřit přírodní hodnoty daného území, které nemají oporu v žádném právním předpisu či
správním rozhodnutí (např. významné stromy, významnější prvky mimolesní zeleně, parková zeleň
v centru obce, stromořadí a aleje, místa významných výhledů a dálkových pohledů) a navrhnout jejich
ochranu a posílit jejich uplatnění v obrazu území města;
krajinu chápat jako nositele přírodních a estetických hodnot, posilovat ekologickou stabilitu krajiny;
zpřesnit vymezení prvků ÚSES dle ZÚR KHK a doplnit je prvky na lokální úrovni vč. prověření
návaznosti na území sousedící s řešeným územím;
systém ÚSES stanovit na základě metodických doporučení na jejich vymezování jednoznačně, přitom
brát zřetel na zajištění funkčnosti celého systému a vazbu na ÚPD sousedních obcí a měst;
vymezit systém sídelní zeleně (parková zeleň, uliční stromořadí, významná solitérní zeleň apod.);
doplnit návrh interakčních prvků a krajinné zeleně (aleje a stromořadí podél cest, vodotečí apod.) za
účelem zlepšení ekologické stability zemědělsky intenzivně obhospodařovaného území;
návrhem ÚP umožnit realizace vodních ploch a revitalizaci vodních toků;
v rámci řešení ÚP umožnit umístění prvků plánu společných zařízení z komplexních pozemkových
úprav;
při návrhu zachovat a chránit charakteristické prvky krajiny, krajinné horizonty, přírodní dominanty,
pohledově exponovaná místa a hlavní pohledové osy;
řešením ÚP respektovat zásady ochrany ZPF;
řešením ÚP respektovat zásady ochrany PUPFL;
respektovat přírodní léčivé zdroje vč. jejich ochranných pásem;
prověřit, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely u
vedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, zejména z důvodu zachování krajinného rázu
stávající izolované lokality dále nerozvíjet (např. Zada, Pustiny, Zálesí, Studénky a roztroušenou
zástavbu v krajině) nad rámec předchozí ÚPD;
nevymezovat zastavitelné plochy ve volné krajině bez přímé návaznosti na zastavěné území (s výjimkou
nezbytných staveb veřejné technické vybavenosti);
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-

-

-

zajistit podmínky pro přirozený přechod zástavby do volné krajiny, pro zapojení areálů výroby do
krajinného zázemí (realizace pohledově izolační zeleně);
s ohledem na krajinný ráz nevymezovat plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny, umisťování
fotovoltaických elektráren a solárních panelů na střechách budov umožnit pouze tam, kde se nebudou
projevovat v dálkových pohledech, nebudou narušovat krajinný ráz daného území;
návrhem ÚP prověřit možnost zajištění lepší prostupnosti krajiny, zejména obnovou historických cest pro
pěší, cyklo, agro a hipo turistiku a pro zemědělskou účelovou dopravu včetně realizace doprovodné
zeleně;
řešené území spadá do Geoparku Broumov;

Požadavky vyplývající z Plánu péče o CHKO Broumovsko
V roce 2013 byl schválen Plán péče (PP) o CHKO Broumovsko platný do r. 2022. Tento dokument je hlavním
odborným a koncepčním podkladem pro rozhodování Správy CHKO. Jsou v něm stanoveny cíle ochrany přírody
a nástroje k jejich dosažení. Rovněž všechna maloplošná chráněná území v CHKO mají své plány péče.
Do CHKO spadá severní část administrativního území města, hranici tvoří silnice II. třídy č. 567 procházející
Zbečníkem a silnice III. třídy č. 30311 vedená z centra Hronova na Žďárky.
Z hlediska zonace se převážná část řešeného území nachází ve III. zóně, zcela okrajově do severní části území
mezi Velkým Dřevíčem a Žabokrky zasahuje II. zóna CHKO.
Koncepce rozvoje krajiny bude vycházet z požadavků vyplývajících z preventivního hodnocení krajinného
rázu.
Na území CHKO Broumovsko bylo vymezeno 31 krajinných prostorů (KP), které jsou segmenty krajiny na úrovni
míst, resp. souborů míst krajinného rázu. Jedná se o segmenty krajiny se zřetelnou charakterovou odlišností od
jiných prostorů nebo o segmenty zřetelně prostorově ohraničené a vymezené, které jsou vizuálně rozpoznatelné tzv. konvizuální segmenty krajiny.
Vymezené krajinné prostory byly rozděleny do pásem odstupňované ochrany krajinného rázu na základě
identifikace a klasifikace znaků jednotlivých charakteristik a soustředění znaků a hodnot krajinného rázu.
Za základ ochrany krajinného rázu je třeba brát skutečnost, že na území CHKO jsou soustředěny přírodní,
kulturní a historické hodnoty, koncentrované v určitých lokalitách a rozprostřené též po většině území CHKO. Tyto
hodnoty se vizuálně projevují působivostí a vizuální atraktivností krajiny, jejích celků a detailů. Krajina
venkovského prostoru, ve které se dochovala harmonie struktury osídlení, zástavby a krajinného rámce, ve které
jsou patrné znaky přírodní, kulturní a historické charakteristiky a která vyniká vizuální atraktivností, je předmětem
zvýšené ochrany krajinného rázu dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Ochranné podmínky na úrovni krajinných prostorů mají proto za cíl přispět k zachování charakteru krajiny a
charakteristických vztahů mezi strukturou osídlení, strukturou jednotlivých sídel, zástavbou a krajinným rámcem a
to jak ve vizuální scéně vnímané v panoramatických pohledech, tak i v dílčích scenériích.
V území zařazeném do Pásma I - Území s nejvyšším stupněm ochrany krajinného rázu budou respektovány
následující podmínky (citace):
(I/1) V pásmu I nelze novou výstavbou, přestavbou nebo změnou využití území měnit existující charakteristické a
cenné vizuální vztahy zástavby a krajinného rámce včetně existujícího vztahu zastavěných a nezastavěných
ploch. Nelze tudíž vytvářet nové plochy či skupiny zástavby - nová zástavba dotváří urbanistickou strukturu na
volných plochách uvnitř zastavěného území bez vlivu na vizuální obraz sídla.
(I/2) V pásmu I není možná výstavba v okrajových částech existující zástavby, v pohledově exponovaných
polohách a v polohách, kde by došlo ke změně existující siluety zástavby a přechodu zástavby do krajiny.
(I/3) Nová výstavba nebo změna využití území nesmí snížit význam přírodních prvků a struktur krajiny v krajinné
scéně.
V území zařazeném do Pásma II - Území s vysokým stupněm ochrany krajinného rázu budou respektovány
následující podmínky (citace):
(II/1) V pásmu II je nutno novou výstavbou, přestavbou nebo změnou využití území respektovat existující
charakteristické a cenné vizuální vztahy zástavby a krajinného rámce včetně existujícího vztahu zastavěných a
nezastavěných ploch. Nová zástavba dotváří urbanistickou strukturu na volných plochách uvnitř zastavěného
území mimo lokality s typickými znaky tradiční zástavby a urbanistické struktury.
(II/2) V pásmu II je možná výstavba na v okrajových částech existující zástavby, zejména v kontextu s existujícími
lokalitami novodobé zástavby. Nesmí přitom dojít k negativní změně existující siluety zástavby nebo výraznému
narušení přechodu zástavby do krajiny.
(II/3) Nová výstavba nebo změna využití území nesmí výrazněji snížit význam přírodních prvků a struktur krajiny v
krajinné scéně.
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(II/4) Při hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz nelze v pásmu II připustit silný zásah do některého z pozitivních
znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu, zejména do přírodních a estetických hodnot, do ZCHÚ,
kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů.
(II/5) V pásmu II nelze připustit takové zásahy, které jsou v souhrnu z hlediska míry zásahu do hodnot krajinného
rázu na hranici přijatelnosti.
V území zařazeném do Pásma III - Území se zvýšeným stupněm ochrany krajinného rázu budou respektovány
následující podmínky (citace):
(III/1) V pásmu III je možná výstavba a změny ve využití území, které výrazně nemění specifické rysy regionální
identity krajiny a které přispívají k nápravě konfliktů a problémů v obrazu sídla a krajiny.
(III/2) Výstavba pásmu III bude respektovat znaky dochovanosti urbanistické struktury sídel a dochovaného
měřítka a forem staveb.
(III/3) V pásmu III lze připustit i takový vliv navrhovaného záměru, který zasahuje do několika znaků krajinného
rázu současně, nesmí se však jednat o zásahy silné nebo takové, které stírají znaky krajinného rázu. Může se
jednat nejvýše o slabé zásahy do znaků jedinečného významu nebo o zásahy středně silné do znaků jiného
významu než jedinečného.
Budou respektovány podmínky stanovené pro jednotlivé lokality se zástavbou, zařazené do 5 kategorií:
Lokality Zada (kategorie I), Pustiny (kategorie I)
K účelu ochrany struktury zástavby byly definovány následující podmínky(citace):
-

-

Bude zachována historická struktura zástavby zpravidla bez možnosti jejího rozšíření (rozvoj obce
je ukončen a bude dále směřovat k přestavbě a obnově existujících objektů, nová výstavba je
možná pouze výjimečně).
Bude chráněna dochovaná silueta sídla a jeho vizuální projev v krajině (je třeba vyloučit stavby,
které by měřítkem, formou, materiálem nebo barevností vytvářely nový znak vizuálního projevu
sídla v krajině).

K účelu ochrany charakteru zástavby byly definovány následující podmínky (citace):
-

Při přestavbách, obnově nebo nové výstavbě bude chráněn charakter zástavby při využití
tradičních architektonických forem, prvků a materiálů (zejména v kontextu s objekty a soubory se
zřetelnými architektonickými hodnotami a s kulturními památkami), nová výstavba se bude
podřizovat formám a výrazu tradičních objektů - půdorysný tvar, výška, tvar střechy, materiály a
barevnost

Rokytník, Velký Dřevíč (kategorie III)
K účelu ochrany struktury zástavby byly definovány následující podmínky (citace):
-

Urbanistická struktura sídla může být upravena a doplněna, rozvoj sídla je možný pouze v
návaznosti na existující zástavbu sídla.
Nová výstavba na okrajích existující zástavby bude navržena s cílem vytvoření harmonického
přechodu sídla do krajiny.

K účelu ochrany charakteru zástavby byly definovány následující podmínky (citace):
-

Bude zachován charakter zástavby (zejména měřítko a hmoty) při individuálním architektonickém
výrazu.
Budou respektovány architektonické hodnoty stávajících objektů ležících ve vizuálním kontextu a to
řešením hmot, objemů a použitých materiálů ve vnějším výrazu navrhovaných staveb.

Požadavky vyplývající z Územní studie krajiny Královéhradeckého kraje
Dle ÚS leží území obce ve vlastní krajině č. 7 Náchodsko a č. 11 Broumovsko.
V řešeném území vlastní krajiny č. 7 Náchodska byly identifikovány následující hodnoty týkající se území města
Hronova:
Krajinné hodnoty
Rozmanitost krajiny, spočívající v rozdílných krajinných charakterech Červenokostelecké pahorkatiny s plochými
hřbety a plošinami, Hronovské kotliny a dynamického údolí Metuje.
Soulad krajinného rámce a poměrně husté sítě osídlení s městy Náchod, Hronov a Červený Kostelec.
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Kulturně - historické
Částečně dochovaná krajinná a sídelní struktura lesozemědělské krajiny vrcholně a pozdně středověké
kolonizace s dochovanými trasami hlavních cest (především starobylá trasa Polské stezky), historicky
podmíněným rozložením lesních a nelesních pozemků a hustou strukturou historických sídel s prvními písemnými
doklady zejména od 13. do 15. století s řadou památek (ortogonální středověká města Náchod a Hronov), která
vytváří pás urbanizovaného, značně pozměněného území od Náchoda přes Hronov a Červený Kostelec až k
Úpici, s částečně dochovanými centry původních měst.
Region spojený s významnými osobnostmi (Jiráskův Hronov, Jiráskova chata ad.).
Byl zde identifikován významný potenciál lesnický a vodohospodářský.
Za negativní jevy lze označit srůstání sídel, nepřijatelné povodňové riziko.
Návrh úkolů územního plánování pro ÚPD pro zachování a dosažení cílových kvalit a eliminaci potenciálně
negativních vlivů na krajinu:
Pro rozvoj území přednostně využívat zejména plochy brownfields, plochy k obnově nebo opětovnému
využití znehodnoceného území (plochy přestavby). Zastavitelné plochy vymezovat především ve vazbě
na stávající zastavěné území.
Při zpracování územních plánů nebo jejich změn, v rámci zpracování části Koncepce uspořádání krajiny
se zabývat otázkou ochrany ekologicky významných segmentů krajiny za pomoci vymezování ÚSES,
popř. při stanovování podmínek využití u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití (např. meze,
remízy, liniová a mimolesní zeleň, trvalé travní porosty).
Při zpracování územních plánů nebo jejich změn se zabývat otázkou možné změny funkčního využití
vytypovaných částí nezastavěného území (ploch s rozdílným způsobem využití) s cílem posílení retenční
schopnosti krajiny cestou postupného zvyšování její ekologické stability.
Při zpracování ÚP obcí Červený Kostelec, Hronov, Náchod, Rtyně v Podkrkonoší, Velké Poříčí 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).
Při zpracování územních plánů nebo jejich změn se zabývat ochrannou nenarušených terénních
horizontů ohraničujících prostory údolí Metuje mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují a horizonty
Jestřebích hor, ohraničujících Hronovskou kotlinu a Červenokosteleckou pahorkatinu.
Při zpracování ÚP obcí Velké Poříčí, Hronov, Rtyně v Podkrkonoší, Červený Kostelec a Horní
Radechová nebo jejich změn se při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení
podmínek pro jejich využití se zabývat otázkou omezení procesu srůstání sídel
Ostatní opatření:
V rámci zpracování komplexních pozemkových úprav a při hospodaření na zemědělské půdě se zabývat
aplikací protierozních opatření organizačního charakteru (např. tvar a velikost pozemků, střídání plodin),
agrotechnického charakteru (např. protierozní obdělávání půdy) a technického charakteru (např. průlehy,
příkopy, ochranné nádrže).
V řešeném území vlastní krajiny č. 11 Broumovska byly identifikovány následující hodnoty týkající se území
města Hronova:
Krajina 11/1 - krajina se zachovalým významem kulturních a přírodních dominant.
Přírodní hodnoty - CHKO Broumovsko, prvky ÚSES, Natura 2000.
Kulturně - historické - Jiráskovo divadlo, kostel Všech svatých.
Byl zde identifikován významný potenciál lesnický a vodohospodářský.
Za negativní jevy lze označit srůstání sídel, nepřijatelné povodňové riziko, problematické místo na dálkovém
migračním koridoru - na území obce Hronov průchod dálkového migračního prostorem s kumulovanými bariérami
- hluboké údolí Metuje, osídlení, silnice II/303 a železniční trať č. 026.
Návrh úkolů územního plánování pro ÚPD pro zachování a dosažení cílových kvalit a eliminaci potenciálně
negativních vlivů na krajinu:
Pro rozvoj území přednostně využívat zejména plochy brownfields, plochy k obnově nebo opětovnému
využití znehodnoceného území (plochy přestavby). Zastavitelné plochy vymezovat především ve vazbě
na stávající zastavěné území.
Při zpracování územních plánů nebo jejich změn se při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití
a ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití se zabývat otázkou usměrnění
turistického ruchu a rozvoje turistické infrastruktury mimo nejcennější kulturně historické a přírodně
významné lokality.
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-

-

-

-

Při zpracování ÚP obcí Broumov, Božanov, Česká Metuje, Heřmánkovice, Hronov, Hynčice, Jetřichov,
Křinice, Machov, Martínkovice, Meziměstí, Otovice, Police nad Metují, Rtyně v Podkrkonoší, Šonov,
Teplice nad Metují, Velké Petrovice 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).
Zabývat se otázkou možné změny funkčního využití vytypovaných částí nezastavěného území (ploch s
rozdílným způsobem využití) s cílem posílení retenčních schopnosti krajiny cestou postupného
zvyšování její ekologické stability.
Při zpracování ÚP obcí Hronov, Police nad Metují, Martínkovice, Otovice, Broumov, Heřmánkovice,
Meziměstí, Vernéřovice, Bukovice, Hynčice, Hejtmánkovice, Jetřichov nebo jejich změn se při
vymezování ploch s rozdílným způsobem využití a ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich
využití se zabývat otázkou omezení procesu srůstání sídel.
Při zpracování ÚP obce Hronov nebo jeho změn se v rámci zpracování části Koncepce uspořádání
krajiny a při vymezování skladebných částí ÚSES zabývat problematikou prostupnosti území pro
živočichy.

Ostatní opatření:
-

V rámci zpracování komplexních pozemkových úprav a při hospodaření na zemědělské půdě se zabývat
aplikací protierozních opatření organizačního charakteru (např. tvar a velikost pozemků, střídání plodin),
agrotechnického charakteru (např. protierozní obdělávání půdy) a technického charakteru (např. průlehy,
příkopy, ochranné nádrže).

V rámci technických úprav silnice II/303 a železnice č. 026 v údolí řeky Metuje v úseku od Hronova po Velký
Dřevíč a Žabokrky věnovat pozornost problematice prostupnosti území pro živočichy
Požadavky vyplývající z Územní studie krajiny ORP Náchod
Územní studie krajiny slouží jako základní podklad pro zpracování koncepce uspořádání krajiny v ÚP.
Stanovuje návrhy opatření na ochranu a rozvoj zjištěných hodnot krajiny:
bojovat za odstraňování urbanistických závad jako je srůstání obcí, nevhodné zásahy do stávajících
panoramat - zakrývání historických dominant či vytváření nových negativních dominant. Chránit
izolovanost sídel jako jednu ze základních charakteristik krajiny;
obnovovat aleje;
na území CHKO Broumovsko nelze novou výstavbou měnit existující charakteristické kompoziční vztahy
ani poměr zastavěných a nezastavěných ploch. Nelze měnit siluetu výstavbou v okrajových polohách
sídel a jejich plynulého přechodu do krajiny. Sídla by neměla vystupovat z údolních poloh;
Stanovuje návrhy opatření pro ÚPD (výběr pro řešené území):
eliminovat riziko srůstání sídel;
zajistit pozvolný a přirozený přechod zástavby do volné krajiny (např. přechodovými pásy zahrad u
rodinné výstavby, přechodovými pásy izolační zeleně u výrobních areálů);
zhodnotit rizika výstavby vysokých a velkoobjemových staveb (např. stanovením výškové regulace);
eliminovat brownfieldy na okrajích zastavěného území (např. formou přestaveb);
udržet radikální průniky krajinné zeleně do zastavěného území před ataky na zastavění (např.
vymezením ÚSES, interakčních prvků, nezastavěných zelených klínů z důvodů prostupnosti přírodních
prvků, lidí a zvěře, vymezením systému veřejné zeleně);
respektovat a umožnit doplnění doprovodné zeleně podél komunikací;
provázat železniční zastávky s parkováním turistů;
formovat zřetelně nástupní místa na turistické a cykloturistické trasy;
doplnění nových turistických a cykloturistických tras řešit v návaznosti na atraktivní místa, dopravní uzly
cestovního ruchu, v příhraničí;
zajistit malá parkovací místa pro turisty, rybáře, cyklisty, houbaře apod.;
nepodporovat vznik nových lokalit objektů individuální rekreace s cílem přednostního využívání
stávajících fondů ve městě;
nepodporovat mobilní formy objektů individuální rekreace;
vyžadovat venkovský charakter prostředí, který tento charakter vykazují nebo většinově vykazují;
prověřit podmínky využití a prostorové uspořádání s cílem eliminovat infiltraci městských prvků zástavby,
dopravy a parcelace v plochách určených venkovskému charakteru zástavby;

19

Návrh zadání Územního plánu Hronov

-

podporovat plochy zeleně, vodní prvky, dělení bloků, nové meze, svozové cesty, doprovodnou zeleň;
zajistit nezastavitelnost (vč. zamezení oplocování) mezi Hronovem a Žabokrky z důvodu respektování
dálkového migračního koridoru, mezi neprůchodnými liniemi sídel v minimální šíři 200 m - v tomto území
vymezit prvky ÚSES;

Jako podklad pro zpracování ÚP Hronov bude použita kompletní dokumentace ÚSK ORP Náchod.
Dle ÚSK ORP Náchod spadá řešené území do několika krajinných okrsků, které se vzájemně prolínají. Jedná se
o krajinný okrsek č. 6 Stárkov, č. 7 Bystré - Rokytník, č. 8 Velké Petrovice, č. 11 Jestřebí hory - východ, č.
12 Hronov - Velké Poříčí, č. 13 Jestřebí hory - západ, č. 24 Horní a Dolní Radechová.
Pro každý okrsek jsou stanoveny rámcové podmínky využití (pro územní plány obcí). Níže jsou uvedeny, ty které
se dotýkají řešeného území (pouze vybrané).
Krajinný okrsek č. 6 Stárkov (severní část k.ú. Velký Dřevíč)
-

stabilizace rekreačního využití a mírný rozvoj turistiky jsou žádoucí;
nové rozvojové plochy je třeba limitovat splněním požadavků na regulační prvky a zejména sledovat
plynulé přechody nové výstavby do krajiny;
zachovat harmonický charakter území se zapojením zástavby do krajinného rámce údolí Dřevíče;
nové zastavitelné plochy je doporučeno situovat mimo půdy s nejvyšší produkční schopností. Tyto
plochy je nutno vymezovat v souladu s § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování;
v rámci ÚPD zajistit nezastavitelnost volné krajiny mimo dostavbu stávajících sídel;
konkrétně ÚPD nástroji zamezit srůstání sídel v údolí Dřevíče (Velký Dřevíč - Horní Dřevíč);

Krajinný okrsek č. 7 Bystré - Rokytník (střední část k.ú. Velký Dřevíč, k.ú. Rokytník)
-

doporučuje se stabilizace podmínek pro turismus (řada turistických tras existujících). Obecně spíše jen
zlepšovat doprovodné podmínky;
vytváření územních podmínek (nezastavěného území) v rámci vodotečí a jejich okolí. V rámci
zastavěných území sídel podél vodních toků počítat s PPO;
nové zastavitelné plochy je doporučeno situovat mimo půdy s nejvyšší produkční schopností. Tyto
plochy je nutno vymezovat v souladu s § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování;
v rámci ÚPD zajistit nezastavitelnost volné krajiny mimo dostavbu stávajících sídel;
konkrétně územně plánovacími nástroji zamezit rozrůstání sídel z údolních poloh výše do svahů;
vymezení nezastavitelných ploch krajinné zeleně pro realizaci interakčních prvků ÚSES s ohledem na
další krajinotvorné funkce (viz protierozní ochrana a zlepšení vodního režimu);

Krajinný okrsek č. 8 Velké Petrovice
Tento okrsek zasahuje do ř.ú. pouze okrajově v nezastavěném území.
Krajinný okrsek č. 11 Jestřebí hory - východ (tento okrsek zasahuje do ř.ú. v západní části, v Zálesí a do
nezastavěného území tzv. Příčnice a do k.ú. Malá Čermná)
Zálesí s výhledy do krajiny na jih rozptýlenou formou zástavby, jejíž doplňování není žádoucí;
Hronov - okraj města do okrsku s větším rozvojem BV potřebuje regulativně zajistit plynulost přechodu
do krajiny;
stabilizované podmínky pro turisty a cyklisty, zlepšení podmínek a zmnožení příležitostí by bylo vítáno. V
porovnání s jinými se zde nalézá méně atraktivních cílů turistiky;
Krajinný okrsek č. 12 Hronov - Velké Poříčí (k.ú. Hronov, k.ú. Žabokrky, jižní část Velkého Dřevíče, východní
část Zbečníku v návaznosti na Hronov)
obecně doporučujeme v rámci ÚPD chránit lesní pozemky a okolí vodních toků v extravilánu (údolní
nivy) jako přísně nezastavitelné území pro rozvoj těchto hodnot;
chatové osady v návaznosti na lesní celky netransformovat na plochy pro obytnou zástavbu;
údolní nivy řeky Metuje v ÚPD či podrobnějších plánech zpřesnit a zajistit jejich nezastavitelnost;
dostavba kanalizace a zajištění napojení na stávající kanalizace, která je součástí skupinové kanalizace
odvádějící odpadní vody na ČOV Náchod - Bražec;
v severní části okrsku prochází jádrová zóna Biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých
savců, která v Hronově vykazuje kritické místo křížení s dopravní infrastrukturou. V rámci ÚPD zajistit
nezastavitelnost stávající proluky v území stabilizací nezastavitelných ploch města Hronov. Důležité je
zajistit aby nedošlo ke snížení šířky průchodu mezi sídly. Maximálně pro ochranu tohoto kritického místy
využít regulaci v ÚPD pro prvky ÚSES;
za brownfields lze považovat areály textilních továren v Hronově po obou stranách silnice na Zbečník a
bývalou slévárnu v Žabokrkách - v ÚPD navrhnout jako plochy přestavby;
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Krajinný okrsek č. 13 Jestřebí hory - západ (střední a západní část Zbečníku, část Rokytníku)
-

-

-

-

obecně se doporučuje v rámci ÚPD chránit lesní pozemky a okolí vodních toků v extravilánu (údolní
nivy) jako přísně nezastavitelné území pro rozvoj těchto hodnot;
krajina okrsku vyniká výrazně přírodním charakterem, projevujícími se především v členitosti terénu a
vegetačního krytu - dominantního lesního porostu. Zachovat tyto hodnoty a harmonické zapojení
zástavby v údolí Zbečníku do krajinného rámce;
v rámci ÚPD prověřit a následně stabilizovat plochu pro umístění suchého poldru na toku Zbečnického
potoka pod Hájkem, respektive prověřit možnost umístění do jednoho z bočních údolí;
údolní nivu je nutné respektovat jako významnou plochu pro rozliv vod při povodňových stavech a jako
lokalitu s významným biologickým a ekostabilizačním potenciálem. Dále mimo zastavěné území podpořit
PBPO snížením kapacity koryta revitalizací a formou zvýšení kapacity rozlivů do údolní nivy, které se
podílí na transformaci povodňových průtoků;
nové zastavitelné plochy je doporučeno situovat mimo půdy s nejvyšší produkční schopností. Tyto
plochy je nutno vymezovat v souladu s § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu a § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. V případě
realizace záborů zemědělského půdního fondu a vymezování nových zastavitelných ploch je
doporučeno vymezovat tyto plochy takovým způsobem, aby docházelo k co nejnižší fragmentaci
zemědělského půdního fondu. Důležité je především zamezit vzniku podměrečných ploch, které nejsou z
hlediska dalšího zemědělského užívání účelně využitelné;
v severní zalesněné části okrsku prochází jádrová zóna Biotopu vybraných zvláště chráněných druhů
velkých savců, ze které se na jih odpojuje migrační koridor. Tento koridor je důležité zbytečně
nezmenšovat zastavitelnými plochami v ÚPD;

Krajinný okrsek č. 24 Horní a Dolní Radechová (tento okrsek zasahuje zejména do sídel Studýnka a
Studénka)
nové zastavitelné plochy je doporučeno situovat mimo půdy s nejvyšší produkční schopností. Tyto
plochy je nutno vymezovat v souladu s § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu a § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

b) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH
VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT

b1) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje
Nejsou stanoveny požadavky.
b2) Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Nejsou stanoveny požadavky.
b3) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v
územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a rozborů
Nejsou stanoveny požadavky.
b4) Požadavky vyplývající z potřeb rozvoje města
V návrhu ÚP Hronov v případě potřeby je možné je vymezit se stanovením požadavků na jejich využití, které
bude nutné prověřit.
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c) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO
PŘEDKUPNÍ PRÁVO

c1) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje
Nejsou stanoveny požadavky.
c2) Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem

Veřejně prospěšné stavby (VPS)
V ZÚR KHK v platném znění jsou vymezeny jako VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
vztahující se k řešenému území, pro silnici II. třídy - v prostoru Hronova (v ZÚR označeno DS13p) a pro dálkový
vodovodní řad VDJ Vysoká Srbská - Hronov - Červený Kostelec (v ZÚR označeno TV1).
řešením ÚP zohlednit úkoly územního plánování ze ZÚR KHK stanovené k vymezení veřejně
prospěšných staveb;
Veřejně prospěšné opatření (VPO)
V ZÚR KHK v platném znění jsou vymezeny jako VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
vztahující se k řešenému území, prvky ÚSES regionálního (regionální biocentra RBC 524 Zbečník, RBC 523
Kozínek, RBC H076 Hronovské, regionální biokoridory RBK 765/1, RBK 765/2, RBK 763, RBK H043) a
nadregionálního významu (nadregionální biokoridor NRBK K37 MB).
řešením ÚP zohlednit úkoly územního plánování ze ZÚR KHK stanovené k vymezení veřejně
prospěšných opatření;
Veřejné prostranství
Nejsou stanoveny požadavky.
Asanace
Nejsou stanoveny požadavky.
c3) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v
územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a rozborů
Nejsou stanoveny požadavky.
c4) Požadavky vyplývající z potřeb rozvoje města

Veřejně prospěšné stavby (VPS)
-

řešením ÚP v případě potřeby vymezit i další plochy a koridory veřejně prospěšných staveb, které
vyplynou z navrhovaného řešení (např. plynoucí z dopravní či technické infrastruktury, veřejně
prospěšné stavby občanského vybavení, které jsou veřejnou infrastrukturou dle § 2 odst. 1 písm. 3
stavebního zákona);

Veřejně prospěšné opatření (VPO)
-

řešením ÚP v případě potřeby vymezit i další veřejně prospěšná opatření, která vyplynou
z navrhovaného řešení (např. pro snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními
katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků ÚSES, ochrana archeologického
dědictví);
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Veřejné prostranství
-

řešením ÚP v případě potřeby vymezit veřejné prostranství s možností uplatnění předkupního práva;

Asanace
Požadavky na asanace vyplynou z navrhovaného řešení.
řešením ÚP v případě potřeby vymezit plochy k asanaci (ozdravění) území, pro která lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit;

d) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE
NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI

d1) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje
Nejsou stanoveny požadavky.
d2) Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Nejsou stanoveny požadavky.
d3) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v
územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a rozborů
Nejsou stanoveny požadavky.
d4) Požadavky vyplývající z potřeb rozvoje města

Regulační plán (RP)
Vymezení ploch, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu se
nepřepokládá. V případě potřeby je možné vymezit plochy a koridory, ve kterých bude rozhodování v území
podmíněno vydáním regulačního plánu.
Územní studie (ÚS)
U vybraných, především plošně rozsáhlejších, ploch bydlení podmínit rozhodování v území zpracováním územní
studie, která prověří napojení na veřejnou infrastrukturu.
v ÚP stanovit podmínky pro její pořízení a stanovit přiměřenou lhůtu pro vložení dat o ní do evidence
územně plánovací činnosti;
Dohoda o parcelaci
Vymezení ploch, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním dohody o parcelaci
se nepřepokládá. V případě potřeby je možné vymezit plochy a koridory, ve kterých bude rozhodování v území
podmíněno zpracováním dohody o parcelaci.

e) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
Nejsou stanoveny konkrétní požadavky. V rámci doplňujících průzkumů nebyla identifikována potřeba řešení ÚP
Hronov ve variantách.
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f) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ
MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ
ÚP Hronov bude zpracován v souladu s požadavky vyplývajícími z metodického předpisu Královéhradeckého
kraje „MINIS - minimální standard digitálního zpracování územních plánů“.
Návrh ÚP Hronov bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využití území, vše ve znění pozdějších předpisů.
ÚP Hronov bude obsahovat (dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.):
A. Textovou část:
a) vymezení zastavěného území,
b) základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
c) urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,
d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,
e) koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci,
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně,
f) stanovení podmínek 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 výškové regulace
zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a
intenzity jejich využití),
g) 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,
h) 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 § 5 odst. 1 katastrálního zákona,
i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,
j) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,
k) případně vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření,
l) případně vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,
m) případně 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,
n) případně vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho
vydání,
o) případně stanovení pořadí změn v území (etapizaci),
p) případně vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt,
B. Grafickou část:
1. Výkres základního členění území
2. Hlavní výkres
3. Výkres koncepce veřejné infrastruktury (bude-li zpracováván samostatně)
4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1:10 000
1:5 000
1:10 000
1:10 000

Odůvodnění ÚP Hronov bude obsahovat:
A. Textovou část
a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,
b) vyhodnocení splnění požadavků zadání,
c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1
stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,
d) výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení
e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k
plnění funkce lesa.
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Dále bude textová část obsahovat náležitosti vyplývající ze správního řádu a náležitosti uvedené v § 53 odst. 4 a
5 stavebního zákona.
B. Grafickou část:
1. Koordinační výkres
2. Výkres širších vztahů
3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1:5 000
1:100 000
1:10 000

Počet vyhotovení územního plánu:

Projednávaný návrh ke společnému jednání

Upravený návrh k veřejnému projednání
 Územní plán Hronov

3 paré v papírové formě, a ve formátu PDF (na CD)
2 paré v papírové formě, a ve formátu PDF (na CD)
4 paré v papírové formě, a ve formátu PDF (na CD)

g) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ
ÚP Hronov budou přebírány návrhové prvky nadmístního významu z nadřazené ÚPD, resp. ZÚR
Královéhradeckého kraje v platném znění (koridor silnice II. třídy - v prostoru Hronova DS13p, koridor pro dálkový
vodovodní řad VDJ Vysoká Srbská - Hronov - Červený Kostelec TV1).
Řešené území zasahuje do dvou Evropsky významných lokalit soustav Natura 2000 (§45a) - EVL Kozínek a EVL
Metuje a Dřevíč. EVL Kozínek zasahuje do řešeného území pouze okrajově v severovýchodní části,
v nezastavěném území. V tomto území se nepředpokládá žádný rozvoj. EVL Metuje a Dřevíč je vymezena na
vodním toku Dřevíč ve Velkém Dřevíči a na řece Metuji v severní části ř.ú. (od soutoku Metuje s vodním tokem
Dřevíč k severovýchodní hranici ř.ú.).
Případný požadavek na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vyplyne z
projednání zadání, resp. stanovisek dotčených orgánů - Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a AOPK ČR
Správy CHKO Broumovsko, které uplatňují požadavky dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny a § 10i zákona č. 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí.
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