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5
NA¤ÍZENÍ

Královéhradeckého kraje ã. 5/2004
ze dne 22. záfií 2004,

kter˘m se vymezují úseky silnic II. a III. tfiídy Královéhradeckého kraje,
na kter˘ch se pro jejich mal˘ dopravní v˘znam nezaji‰Èuje sjízdnost odstraÀováním snûhu a náledí

Rada Královéhradeckého kraje v souladu s ustano-
vením § 7 a § 52 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
k provedení § 27 odst. 6 zákona ã. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, schvá-
lila dne 22. záfií 2004 sv˘m usnesením ã. 12/1166/2004 vy-
dání tohoto závazného nafiízení kraje:

âl. 1

Nafiízením Královéhradeckého kraje se úseky silnic,
na kter˘ch se pro jejich mal˘ dopravní v˘znam nezaji‰Èu-

je sjízdnost odstraÀováním snûhu a náledí, vymezují dle
pfiílohy ã. 1 tohoto nafiízení.

âl. 2

1) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti dnem 1. listopadu
2004.

2) Toto nafiízení pozb˘vá platnosti dnem 31. bfiezna
2005.

Ing. Pavel Bradík v. r.
hejtman kraje

Ing. Vladimír Derner v. r.
1. námûstek hejtmana kraje
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Královéhradeckého kraje ã. 5/2004

Okres Silnice Místopisn˘ popis úseku Staniãení Staniãení Celkem km
ãíslo km – od km – do

HK III/2852 kfi. III/32537 Jefiiãky – hr. okr. Trutnov 2,111 3,770 1,659
HK III/2992 hr. okr. RK – kfi. III/2991 V˘rava 7,652 8,779 1,127
HK III/32316 kfi. III/32317 – kfi. III/32328 Roudnice 6,297 8,115 1,818
HK III/32326 kfi. I/11 Urbanice – kfi. III/32331 6,907 8,085 1,178
HK III/32327 kfi. I/11 – kfi. III/32326 Vlãkovice 0,000 1,329 1,329
HK III/32328 kfi. III/32319 Lhota pod Libãany – konec obce 6,402 7,116 0,714
HK III/32330 kfi. I/11 – kfi. III/32329 Hfiibsko 0,000 1,115 1,115
HK III/32337 kfi. III/3262 Podoliby – kfi. II/326 6,262 7,277 1,015
HK III/32341 kfi. I/35 – kfi. III/32342 MÏany 4,255 4,978 0,723
HK III/32347 kfi. II/323 Straãov – kfi. I/35 Klenice 0,000 1,900 1,900
HK III/32429 kfi. II/324 – obec Jehlice 0,000 1,002 1,002
HK III/32512 kfi. III/32513 Horní âernÛtky – hr. okr. JC 1,819 2,346 0,527
HK III/32513 kfi. III/32513 Hnûvãeves – konec obce 4,258 4,629 0,371
HK III/32732 kfi. III/32329 Kosiãky – kfi. III/32728 Kosiãky 0,000 0,238 0,238
HK III/32738 kfi. III/32740 Zachra‰Èany – MK Mlékosrby 0,549 2,202 1,653
HK III/32739 kfi. II/327 – kfi.III/32738 Zachra‰Èany 0,000 0,424 0,424
JC III/28011 Su‰iãka – Staré Místo 9,569 10,063 0,494
JC III/28015 kfi. Vok‰ice – kfi. ·likova Ves 0,000 0,723 0,723
JC III/28021 Vesec – Kostelec 1,092 3,307 2,215
JC III/28023 Kostelec – Svat˘ Ján 0,000 0,608 0,608
JC III/28027 kfi. Drahoraz – Údrnická Lhota 2,657 4,017 1,360
JC III/28027 LibáÀ – LibáÀské hory 6,735 8,046 1,311
JC III/28037 Îlunice – Sbûfi 0,000 3,680 3,680
JC III/28037a Sbûfi spojka 0,000 0,266 0,266
JC III/28046 Volanice – Îeretice 0,000 1,936 1,936
JC III/28054 Lískovice smûr Dobrá Voda 0,000 1,940 1,940
JC III/28112 Libunec smûr Bfiezka 1,198 2,985 1,787
JC III/28422 Uhlífie – Valdov 0,000 3,120 3,120
JC III/28427 Hfiídelec – Choteã 2,149 4,108 1,959
JC III/28444 kfi. Bezník – Kal 6,502 9,752 3,250
JC III/28440 Pecka – hr. okr. TU smûr Borovnice 9,389 10,147 0,758
JC III/28440 Pecka – hr. okr. TU smûr Borovnice 10,953 11,487 0,534
JC III/28444 âervená Tfieme‰ná – VidoÀ 1,709 4,616 2,907
JC III/28447 Chroustov – hr. okr. 3,578 5,691 2,113
JC III/28448 Uhlejov – hr. okr. 0,536 1,113 0,577
JC III/2845 Cidlina – hr. okr. smûr Ko‰ov 3,960 4,683 0,723
JC III/2846 kfi. I/35 – Cidlina 0,000 1,863 1,863
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Okres Silnice Místopisn˘ popis úseku Staniãení Staniãení Celkem km
ãíslo km – od km – do

JC III/2869 Îeleznice – Doubravice 1,120 3,084 1,964
JC III/32522 Tfiebnou‰eves – Jefiice 1,732 3,506 1,774
JC III/32525 Vinice – Ostrov 0,000 1,479 1,479
JC III/32540 hr. okr. – MaÀovice 2,310 4,306 1,996
JC III/32612 Milovice – Ba‰nice 0,000 1,705 1,705
JC III/32748 Nevrátice – Vysoké Veselí 0,000 4,471 4,471
JC III/32753 Holovousy – Domoslavice 0,000 2,128 2,128
JC III/32838 Jiãínûves – Nemyãeves 0,000 1,971 1,971
JC III/32839 Slatiny – Nemyãeves 0,000 1,902 1,902
JC III/32844 Náchodsko 0,000 1,065 1,065
NA II/303 Janoviãky – st. hr. âR 36,870 37,650 0,780
NA III/30110 Krãnov – hr. okr. TU 16,897 18,892 1,995
NA III/30112 ZdoÀov – Libná 0,000 4,497 4,497
NA III/3025 BoÏanov – st. hr. âR 7,200 8,537 1,337
NA III/3071 hr. okr. TU – Krábãice 1,551 2,422 0,871
RK II/310 st. hr. Polsko – Ole‰nice v Orlick˘ch horách 0,000 2,156 2,156
RK II/310 De‰tné – Zákoutí – kfi. âertÛv DÛl 13,812 21,072 7,260
RK III/011 12 Doudleby nádraÏí âD 0,000 0,126 0,126
RK III/298 38 Pfiepychy – kfi. II/298 smûr Mokré 0,000 2,338 2,338
RK III/299 2 Jílovice – hr. okr. HK V˘rava 6,234 7,652 1,418
RK III/308 17 kfi. III/308 16 Mokré – â. Mezifiíãí 0,000 1,000 1,000
RK III/310 1 Ole‰nice v Orlick˘ch horách – âíhalka 0,000 3,015 3,015
RK III/310 2 SnûÏné – Polom 0,000 2,404 2,404
RK III/310 2 Bystré – Ohni‰ov 5,569 8,360 2,791
RK III/310 7 kfiiÏ. II/310 – âertÛv DÛl 0,000 4,570 4,570
RK III/310 9 Zdobnice – ¤íãky v Orlick˘ch horách 2,000 6,900 4,900
RK III/311 1 âerná Voda – ¤íãky v Orlick˘ch horách 0,000 9,162 9,162
RK III/316 1 Kostelec nad Orlicí – Suchá Rybná 1,200 3,385 2,185
RK III/316 2 kfi. III/317 1 – âermná nad Orlicí 0,848 6,224 5,376
RK III/318 8 Slemeno 0,000 0,600 0,600
RK III/318 9 Hradisko – Kostelec nad Orlicí 0,808 2,516 1,708
RK III/318 17 Kvasiny – kfiiÏ. III/318 15 3,000 5,122 2,122
RK III/318 17 Debfiece – Ptaãí kopec 5,754 6,700 0,946
RK III/319 4 Peklo – Lib‰tejn 0,000 1,115 1,115
RK III/319 8 Pûãín – Slatina nad Zdobnicí 0,000 3,774 3,774
RK III/320 5 âerníkovice – Uhfiínovice 0,000 2,300 2,300
RK III/321 9 Brocná konec obce – kfi. I/14 3,700 5,186 1,486
RK III/321 17 Lhota u Dobru‰ky – Netfieba 0,000 0,635 0,635
RK III/321 14 Podchlumí – Trnov 15,460 17,113 1,653
TU III/01410 Rudník kfi. I/14 – Janovice 0,000 1,043 1,043
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Okres Silnice Místopisn˘ popis úseku Staniãení Staniãení Celkem km
ãíslo km – od km – do

TU III/01413 kfi. III/01414 – Bystfiice 1,304 3,165 1,861
TU III/01615 Voletiny kfi. I/16 – Debrnné 0,000 3,125 3,125
TU III/28440 hr. okr. JC – Borovnice III/32546 10,147 10,953 0,806
TU III/28440 hr. okr. JC – Borovnice III/32546 11,487 13,173 1,686
TU III/28448 hr. okr. JC – Tfiebiho‰È kfi. III/3008 1,519 3,473 1,954
TU III/2854 Hfiibojedy – Îírecká stráÀ 4,793 6,82 2,027
TU III/28627 kfi. III/28624 – KnûÏice 0,000 0,588 0,588
TU III/2951 hr. okr. JC – Horní Kalná kfi. III/29552 6,626 8,771 2,145
TU III/2956 StráÏné – Dolní DvÛr kfi. III/2957 5,500 10,744 5,244
TU III/2957 Dolní DvÛr kfi. III/2956 – Rudolfov 1,000 2,200 1,200
TU III/29917 DvÛr Králové kfi. III/29915 – Borek 0,000 0,900 0,900
TU III/29923 Choustníkovo Hradi‰tû – Kohoutov

kfi. III/30014 0,000 4,038 4,038
TU III/29923 Nesytá – Kohoutov 4,038 8,389 4,351
TU III/29926 ZboÏí kfi. II/299 – Kocbefie kfi. I/37 0,000 1,830 1,830
TU III/29928 Kocléfiov kfi. III/29932 – Chotûvice kfi. I/16 6,264 11,187 4,923
TU III/30010 Horní Dehtov kfi. II/300 – kfi. III/3009 0,000 1,420 1,420
TU III/30013 Nové Lesy kfi. III/30012 – Filífiovice 0,000 0,882 0,882
TU III/30015 Hajnice kfi. III/3073 – kfi. III/30016 3,346 6,545 3,199
TU III/30018 Horní Îìár – Staré Buky kfi. MK 2,400 6,360 3,960
TU III/30020 kfi. III/30019 – Kfienov 0,000 0,068 0,068
TU III/3018 Petfiíkovice kfi. II/301 – st. hr. âR 0,000 0,488 0,488
TU III/30110 hr. okr. – Chvaleã kfi. II/301 18,854 21,544 2,690
TU III/3071 Vlãkovice kfi. II/307 – Krabãice hr. okr. 0,000 1,551 1,551
TU III/32540 Velk˘ Vfie‰Èov kfi. II/325 – hr. okr. JC 0,000 2,312 2,312
TU III/32547 Horní Ole‰nice kfi. I/16 – Zadní Mostek 0,000 2,948 2,948
TU III/32548 Hostinné kfi. II/325 – Karlov 0,000 0,998 0,998

Celkem Královéhradeck˘ kraj 204,129

Zkratky:
TU – Trutnov
RK – Rychnov nad KnûÏnou
JC – Jiãín
NA – Náchod
HK – Hradec Králové
kfi. – kfiiÏovatka
hr. okr. – hranice okresu
st. hr. – státní hranice
MK – místní komunikace
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6
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

Královéhradeckého kraje ã. 6/2004
ze dne 14. fiíjna 2004,

kterou se vymezuje závazná ãást územního plánu velkého územního celku 
Trutnovsko – náchodsko

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na základû
svého usnesení ze dne 14. fiíjna 2004, kter˘m se schvaluje
územní plán velkého územního celku Trutnovsko – ná-
chodsko, vydává podle § 35 odst. 2 písm. c) zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ, a podle § 29 odst. 3 zákona ã. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zá-
kon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto obecnû závaz-
nou vyhlá‰ku:

âl. 1
Úãel vyhlá‰ky

Úãelem této obecnû závazné vyhlá‰ky je vymezit zá-
vaznou ãást územního plánu velkého územního celku
Trutnovsko – náchodsko.

âl. 2
Územní a ãasová platnost

(1) Územní plán velkého územního celku Trutnov-
sko – náchodsko fie‰í uspofiádání

• ãásti území okresu Trutnov,
• ãásti území okresu Náchod, a to v rozsahu grafické

ãásti.

(2) Ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) vyhlá‰ky ã. 135/2001
Sb., o územnû plánovacích podkladech a územnû pláno-
vací dokumentaci, se stanovuje 4leté období, ve kterém
bude provedeno vyhodnocení, zda se nezmûnily podmín-
ky, na základû kter˘ch byl územní plán velkého územní-
ho celku Trutnovsko – náchodsko schválen.

âl. 3
Závazná ãást územního plánu velkého územního celku

Trutnovsko – náchodsko

1. Pfii vyuÏívání území chránit koridory a plochy pro:

a) rychlostní silnici (dálniãního typu) R11 se v‰emi její-
mi objekty a souvisejícími stavbami vãetnû mimo-
úrovÀov˘ch kfiiÏovatek s napojením na stávající sil-
niãní síÈ (katastrální území Královec, Lampertice,

Bernartice, Kfienov u Îacléfie, Zlatá Ole‰nice, De-
brné, Pofiíãí u Trutnova, Trutnov, Star˘ Rokytník,
StfiíteÏ u Trutnova, Kyje u Hajnice, Brusnice, Horní
Îìár, Kocbefie, Zábofií u Dvora Králové, Choustní-
kovo Hradi‰tû, Dolní Vlãkovice, Stanovice u Kuksu,
Slotov, Brod nad Labem, Hofienice, ZboÏí u Dvora
Králové nad Labem, Boji‰tû u Trutnova a Voletiny);

b) dálnici D11 se v‰emi jejími objekty a souvisejícími
stavbami vãetnû mimoúrovÀov˘ch kfiiÏovatek s na-
pojením na stávající silniãní síÈ (katastrální území
Hofienice, Horní Dolce);

c) pfieloÏky a obchvaty sídel na silnicích I. tfiídy:
– pfieloÏka silnice I/14 Nové Mûsto nad Metují (ka-

tastrální území Krãín, Nové Mûsto nad Metují,
Vrchoviny, ·onov u Nového Mûsta nad Metují),

– pfieloÏka silnice I/16 u obce Vestfiev (katastrální
území Vestfiev, Chotûvice),

– pfieloÏka silnice I/14 Vysokov – âerven˘ Kostelec
(katastrální území Vysokov, Kramolna, Lhotky,
Trubûjov, ¤e‰etova Lhota, Ole‰nice u âerveného
Kostelce, Stolín, Lhota za âerven˘m Kostelcem),

– pfieloÏka silnice I/33 (severní obchvat Náchoda) –
(katastrální území Vysokov, Náchod, Mûstská
Kramolna, Dolní Radechová, Babí u Náchoda,
Bûloves),

– pfieloÏka silnice I/33 a I/37 v prostoru mimoúrov-
Àového kfiíÏení rychlostní silnice R 11 Jaromûfi –
sever (katastrální území Hofienice, Hefimanice
nad Labem, Brod nad Labem, Jaromûfi, âáslavky,
Dolany u Jaromûfie, Svini‰Èany, Velk˘ Tfiebe‰ov,
¤íkov, Spyta, âeská Skalice),

– pfieloÏka silnice I/16 u obce Pilníkov (katastrální
území Pilníkov I, II, III),

– pfieloÏka silnice I/14 západnû od Trutnova (katast-
rální území Boji‰tû u Trutnova,Trutnov, Dolní Sta-
ré Mûsto);

d) pfieloÏky a obchvaty sídel na silnicích II. tfiídy:
– pfieloÏky silnic II/299 a II/300 ve Dvofie Králové

nad Labem (katastrální území DvÛr Králové nad
Labem, ZboÏí u Dvora Králové),
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– pfieloÏka silnice II/325 v Hostinném (katastrální
území Hostinné),

– pfieloÏky silnic II/285 a II/304 u Nahofian (katast-
rální území Mûstec u Nahofian),

– pfieloÏka silnice II/285 Nové Mûsto nad Metují
(katastrální území Nové Mûsto nad Metují, Krãín),

– pfieloÏka silnice II/303 Bûloves (katastrální území
Bûloves, Malé Pofiíãí),

– pfieloÏka silnice II. tfi. jiÏnû od âerveného Kostelce
(katastrální území âerven˘ Kostelec, Ole‰nice);

e) nové vodovodní fiady:
– hlavní zásobní fiad Polická kfiídová pánev – Trut-

nov /ãást Velké Pofiíãí – âerven˘ Kostelec/ (katast-
rální území Horní Radechová, Zábrodí, âerven˘
Kostelec),

– hlavní zásobní fiad Polická kfiídová pánev – Trut-
nov /ãást âerven˘ Kostelec – Trutnov/ (katastrální
území âerven˘ Kostelec, Lhota za âerven˘m
Kostelcem, Suchovr‰ice, Star˘ Rokytník, Boji‰tû
u Trutnova, Trutnov);

Pozn.: Uvedena pouze katastrální území leÏící v fie‰eném
území.

f) elektrorozvody:
– transformovna 110/35 kV Lipnice vãetnû pfiípojky

(katastrální území Bílé Poliãany, Doubravice
u Dvora Králové, Zálesí u Dvora Králové, Lipnice
u Dvora Králové, DvÛr Králové nad Labem),

– vrchní vedení 2 x 110 kV transformovna Nezná‰ov
– transformovna Náchod (katastrální území Rty-
nû, Horní Dolce, ZaloÀov, Hofienice, Hefimanice
nad Labem, âáslavky, Dolany u Jaromûfie, Svini‰-
Èany, Velk˘ Tfiebe‰ov, Zájezd u âeské Skalice,
Malá Skalice, âeská Skalice, Zliã, Starkoã u Vyso-
kova, Vysokov, Kramolna, Náchod, Dolní Rade-
chová, Babí u Náchoda),

– transformovna 110/35 kV Trutnov, Horní Staré
Mûsto vãetnû pfiípojky (katastrální území Horní
Staré Mûsto, Volanov, Oblanov, Dolní Staré
Buky),

– vedení 2 x 110 kV Pofiíãí – Mar‰ov do 110 kV Pofií-
ãí (katastrální území Pofiíãí u Trutnova);

g) nové vysokotlaké plynovody:
– plynovod pro pfiipojení regulaãní stanice Sta-

novice (katastrální území Îireã Ves, Stanovice
u Kuksu),

– plynovod pro pfiipojení regulaãní stanice Doubra-
vice (katastrální území DvÛr Králové nad Labem,
Lipnice u Dvora Králové, Zálesí u Dvora Králové,
Doubravice u Dvora Králové),

– plynovod DN 300 obchvat âeské Skalice (katast-
rální území âeská Skalice, Spyta, ¤íkov, Velk˘
Tfiebe‰ov),

– plynovod pro pfiipojení regulaãní stanice ZaloÀov
(katastrální území Hofienice, ZaloÀov),

– plynovod pro pfiipojení regulaãní stanice Dolní
Radechová (katastrální území Dolní Radechová),

– plynovod pro pfiipojení regulaãní stanice Provodov
– ·onov (katastrální území Vysokov),

– plynovod pro pfiipojení regulaãní stanice Star˘
Rokytník (katastrální území Star˘ Rokytník),

– plynovod DN 300 Kfiovice – Nové Mûsto nad Me-
tují – Kleny (katastrální území Spy, Krãín, Vrcho-
viny, ·onov u Nového Mûsta, Provodov, Vysokov,
Kleny, Starkoã u Vysokova);

h) hraniãní pfiechody:
– hraniãní celní pfiechod v Královci (katastrální úze-

mí Královec).

2. Pro uspofiádání fie‰eného území se stanoví násle-
dující zásady:

a) z hlediska struktury osídlení
– sídelní strukturu fie‰eného území povaÏovat za

stabilizovanou. Vznik nov˘ch sídel se nepfiipou‰tí.
Individuální v˘stavba ve volné krajinû se pfiipou‰tí
pouze v souladu s schválen˘m územním plánem
obce,

– respektovat historicky vzniklou urbanistickou
strukturu zástavby a její typy: soustfiedûná zástav-
ba mûstského charakteru, venkovského charakte-
ru a rozpt˘lená zástavba – s dÛrazem na její ochra-
nu. V˘stavba nov˘ch objektÛ a rekonstrukce
stávajících objektÛ v sídlech nesmí po‰kodit typic-
k˘ charakter zástavby (návaznost na velikost
a zpÛsob parcelace pozemku, tradiãní proporce
a mûfiítko, regionální architekturu);

b) z hlediska ochrany kulturních hodnot
– respektovat lokality archeologick˘ch zájmÛ vyme-

zené ve v˘krese oznaãeném jako „Ochrana kul-
turních hodnot“ v mûfiítku 1 : 50 000,

– respektovat a zachovat prostfiedí pfiedstavující
ãást ãeskoslovenského pohraniãního opevnûní bu-
dovaného v letech 1935 – 1938 v rozsahu hlavního
obranného postavení (HOP),

– chránit historick˘ gravitaãní systém závlahy luk
v povodích Úpy a Metuje,

– zachovat památky, pomníky vztahující se k událos-
ti stfietnutí prusk˘ch a rakousko – uhersk˘ch vojsk
v roce 1866;
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c) z hlediska zemûdûlské v˘roby
– Ïivoãi‰nou v˘robu a dal‰í aktivity zemûdûlcÛ roz-

víjet pfiedev‰ím ve stávajících zemûdûlsk˘ch areá-
lech,

– nepfiipou‰tût úpravy pozemku a provádûní melio-
race v rozsahu, kter˘m se sníÏí akumulace vod,
biodiverzita a ekologická stabilita;

d) z hlediska lesního hospodafiení
– vynûtí pozemkÛ z ploch urãen˘ch pro plnûní funk-

cí lesa a trvalé odlesnûní se pfiipou‰tí pouze v pfií-
padû, Ïe bude tento zámûr v souladu s fie‰ením
v územnû plánovací dokumentaci a opatfien sou-
hlasem pfiíslu‰ného dotãeného orgánu státní sprá-
vy na úseku ochrany pozemkÛ urãen˘ch k plnûní
funkce lesa;

e) z hlediska investiãních aktivit
– aktivity v oblasti prÛmyslové v˘roby pfiednostnû

umísÈovat do urbanizaãních prostor vymezen˘ch
ve schválen˘ch územních plánech obcí;

f) z hlediska vodního hospodáfiství
– technické úpravy vodních tokÛ provádût jen za

úãelem vytvofiení systému ochrany sídel pfied zá-
topami,

– jako v˘hledov˘ zámûr uvaÏovat územní hájení ná-
drÏe Vestfiev pfiimûfienû v takovém rozsahu, aby
pfiípadn˘mi ãinnostmi a stavbami nebyla znemoÏ-
nûna její realizace a nedo‰lo k nenávratnému zne-
hodnocení budoucího profilu;

g) z hlediska zámûrÛ rozvoje v oblasti energetiky, tele-
komunikace a radiokomunikace
– rozvoj energetiky, telekomunikací a radiokomuni-

kací fie‰it v souladu s koncepcí stanovenou v obsa-
hu územního plánu velkého územního celku Trut-
novsko – náchodsko,

– v pfiípadû realizace v˘stavby vûtrn˘ch elektráren
je nezbytné posoudit ji z hlediska krajinného cha-
rakteru prostfiedí a s pfiihlédnutím k ekologick˘m
a hygienick˘m poÏadavkÛm;

h) z hlediska nakládání s odpady
– pro skládkování odpadÛ vyuÏívat v˘hradnû fiízené

skládky s reÏimem odpovídajícím ukládanému od-
padu;

i) z hlediska ochrany ovzdu‰í
– respektovat podmínky ochrany ovzdu‰í pfii v‰ech

plánovan˘ch zámûrech v fie‰eném území tak, aby
byla zaji‰tûna prevence a sniÏování jeho zneãi‰tûní;

j) z hlediska speciálních zájmÛ
– respektovat podmínky ochrany prostfiedí Zoolo-

gické zahrady SAFARI ve Dvofie Králové nad La-
bem vztahující se na pfiilehlé území,

– respektovat území vojensk˘ch zájmÛ: plochy a ob-
jekty vojensk˘ch zájmÛ a pásmo vojensk˘ch zá-
jmÛ.

3. Stavby spojené s realizací zámûrÛ uveden˘ch v bo-
dû 1. a územnû vymezené v grafické ãásti územního plá-
nu v mûfiítku 1 : 50 000, opatfiené schvalovací doloÏkou,
jsou vefiejnû prospû‰né. Vefiejnû prospû‰né jsou i vyvola-
né stavby dopravní a technické infrastruktury, ke kter˘m
dochází v dÛsledku umístûní vefiejnû prospû‰n˘ch staveb
nadmístního v˘znamu.

4. Za limity vyuÏití území v rámci územního plánu
velkého územního celku Trutnovsko – náchodsko mající
nadmístní v˘znam povaÏovat:

a) Stávající a navrhované skladebné ãásti nadregionál-
ního a regionálního územního systému ekologické
stability vãetnû ochrann˘ch zón, vymezené ve v˘kre-
se oznaãeném jako „Komplexní urbanistick˘ návrh
vãetnû graficky vyjádfiiteln˘ch regulativÛ“ v mûfiítku
1 : 50 000 a ve v˘krese oznaãeném jako „Návrh
nadregionálních a regionálních územních systémÛ
ekologické stability, ochrany pfiírody“ v mûfiítku
1 : 50 000.Vymezené plochy biocenter a biokoridorÛ
jsou nezastavitelné. V˘jimku je moÏno povolit jen
u biokoridorÛ, které jsou kfiíÏeny liniov˘mi ãástmi
staveb dopravních a inÏen˘rsk˘ch sítí. Ve‰keré zása-
hy, které by mohly negativnû ovlivnit funkci biokori-
dorÛ a biocenter, jsou nepfiípustné.

b) Stávající a navrhovaná zvlá‰tû chránûná území (Krko-
no‰sk˘ národní park vãetnû jeho 2. a 3. zóny ochrany,
národní pfiírodní památky, pfiírodní rezervace a pfií-
rodní památky) vãetnû pfiíslu‰n˘ch ochrann˘ch pá-
sem, v˘znamné krajinné prvky a památné stromy,
stávající a navrhované pfiírodní parky, vãetnû pfiíslu‰-
n˘ch ochrann˘ch pásem, lokality v˘skytu zvlá‰tû
chránûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ a rostlin, vymezené ve
v˘krese oznaãeném jako „Návrh nadregionálních
a regionálních územních systémÛ ekologické stabili-
ty, ochrany pfiírody“ v mûfiítku 1 : 50 000.

c) Ochranná pásma stávajících a navrhovan˘ch do-
pravních staveb dálniãní a silniãní sítû I. a II. tfiídy,
Ïelezniãních tratí, pfiibliÏovacích prostorÛ pro letec-
kou dopravu vymezen˘ch ve v˘krese oznaãeném ja-
ko „Komplexní urbanistick˘ návrh vãetnû graficky
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vyjádfiiteln˘ch regulativÛ“ v mûfiítku 1 : 50 000 a ve v˘-
krese oznaãeném jako „Doprava“ v mûfiítku 1 : 50 000.

d) Ochranná pásma pro v˘hledov˘ zámûr propojení Ïe-
lezniãních tratí ã. 026 (jednokolejná Ïelezniãní traÈ
Mezimûstí – Náchod – T̆ ni‰tû nad Orlicí – ChoceÀ)
a ã. 032 (Jaromûfi – Starkoã – Trutnov) a odboãku ze
stanice Náchod na navrhovan˘ pfiechod do Polska
vymezen˘ch ve v˘krese oznaãeném jako „Komplex-
ní urbanistick˘ návrh vãetnû graficky vyjádfiiteln˘ch
regulativÛ“ v mûfiítku 1 : 50 000 a ve v˘krese oznaãe-
ném jako „Doprava“ v mûfiítku 1 : 50 000.

e) Ochranná pásma stávajících a navrhovan˘ch elektro-
rozvodÛ vãetnû transformoven a plynovodÛ vãetnû
regulaãních stanic vymezen˘ch ve v˘krese oznaãe-
ném jako „Komplexní urbanistick˘ návrh vãetnû
graficky vyjádfiiteln˘ch regulativÛ“ v mûfiítku
1 : 50 000 a ve v˘krese oznaãeném jako „Vodní hos-
podáfiství vãetnû stanoven˘ch zátopov˘ch území,
energetiky, telekomunikací, radiokomunikací“ v mû-
fiítku 1 : 50 000.

f) Ochranná pásma stávající sítû dálkov˘ch optick˘ch
kabelÛ a stávajících radioreléov˘ch tras a zafiízení
vymezen˘ch ve v˘krese oznaãeném jako „Vodní
hospodáfiství vãetnû stanoven˘ch zátopov˘ch území,
energetiky, telekomunikací, radiokomunikací“ v mû-
fiítku 1 : 50 000.

g) Stávající v˘hradní loÏiska nerostn˘ch surovin, chrá-
nûná loÏisková území, dob˘vací prostory, vymezené
ve v˘krese oznaãeném jako „InÏen˘rsko – geologic-
ké podmínky“ v mûfiítku 1 : 50 000.

h) Chránûné oblasti pfiirozené akumulace vod V˘cho-
doãeská kfiída a Krkono‰e, území Královédvorské
synklinály, v‰echny kategorie ochrann˘ch pásem
vodních zdrojÛ a pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, ochran-
ná pásma pozorovacích vrtÛ vymezené ve v˘krese
oznaãeném jako „Vodní hospodáfiství vãetnû stano-
ven˘ch zátopov˘ch území, energetiky, telekomuni-
kací, radiokomunikací“ v mûfiítku 1 : 50 000.

i) Stanovená zátopová území, vymezená ve v˘krese
oznaãeném jako „Vodní hospodáfiství vãetnû stano-
ven˘ch zátopov˘ch území, energetiky, telekomuni-
kací, radiokomunikací“ v mûfiítku 1 : 50 000 a pro nû
vypl˘vající reÏim stanoven˘ pfiíslu‰n˘m vodohospo-
dáfisk˘m orgánem. [Stanovená „zátopová území“
podle vyhlá‰ky ã. 135/2001 Sb., o územnû plánova-
cích podkladech a územnû plánovací dokumentaci,
uvedená je tfieba chápat jako „záplavová území“ dle
zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkte-
r˘ch zákonÛ (vodní zákon)].

j) ¤e‰ení vypl˘vající z Programu rozvoje vodovodÛ
a kanalizací okresu Trutnov.

k) Ochranná pásma stávajících a navrhovan˘ch národ-
ních kulturních památek, památkov˘ch rezervací,
památkov˘ch zón, nemovit˘ch kulturních památek
vymezen˘ch ve v˘krese oznaãeném jako „Ochrana
kulturních hodnot“ v mûfiítku 1 : 50 000.

5.V pfiípadû uveden˘ch „v˘hledov˘ch zámûrÛ“ se jed-
ná o taková fie‰ení, jejichÏ úãelem je ochrana území tak,
aby nebyla znemoÏnûna jejich pfiípadná budoucí realizace.

âl. 4
UloÏení dokumentace

Územní plán velkého územního celku Trutnovsko –
náchodsko, schválen˘ usnesením zastupitelstva Králové-
hradeckého kraje ã. 32/1170/2004, ze dne 14. fiíjna 2004, je
uloÏen na Krajském úfiadu Královéhradeckého kraje,
Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze a Mûstsk˘ch úfia-
dech DvÛr Králové nad Labem, Jaromûfi, Nové Mûsto
nad Metují, Náchod, Trutnov a Vrchlabí.

âl. 5
Úãinnost

Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
jejím vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Králové-
hradeckého kraje.

Ing. Pavel Bradík v. r.
hejtman kraje

Ing. Vladimír Derner v. r.
1. námûstek hejtmana kraje



âástka 5/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 258



Strana 259 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 5/2004



âástka 5/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 260

VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Vydává Královéhradeck˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úfiad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 817 120, fax.: 495 817 122
V˘robu a distribuce zaji‰Èuje: ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3
Roãní pfiedplatné: pfiedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pfiedplatitelÛ vybíráno ve formû záloh.
V˘‰e záloh bude vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek.
Záloha na rok 2004 ãiní 1000 Kã (bez DPH).
Vychází dle potfieb Královéhradeckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonním ãísle: 246 040 442, fax.: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte IâO (právnické osoby), rodné ãíslo (fyzické osoby).
Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax.: 246 040 401



ÚZ
EM

NÍ
 P

LÁ
N 

VE
LK

ÉH
O

 Ú
ZE

M
NÍ

HO
 C

EL
KU

TR
UT

NO
VS

KO
-N

ÁC
HO

DS
KO

SC
HÉ

M
A

G
RA

FI
CK

ÉH
O

 V
YJ

ÁD
¤E

NÍ
 Z

ÁV
AZ

NÉ
 â

ÁS
TI

SO
Uâ

AS
N¯

ST
AV

Hr
an

ic
e 

st
át

u

Hr
an

ic
e 

fie
‰e

né
ho

 ú
ze

m
í

Hr
an

ic
e 

ok
re

su

Le
sy

Vo
dn

í t
ok

y 
a 

pl
oc

hy

Vy
br

an
á 

sí
dl

a

Si
ln

ic
e 

I. 
tfií

dy

Si
ln

ic
e 

II.
 tfi

íd
y

Îe
le

zn
iã

ní
 tr

aÈ

NÁ
VR

H
V˘

zn
am

ná
 ro

zv
oj

ov
á 

pl
oc

ha
 p

ro
 p

od
po

ru
ek

on
om

ic
ké

ho
 ro

zv
oj

e 
(p

rÛ
m

ys
lo

vá
 v

˘r
ob

a)
Hr

an
iã

ní
 p

fie
ch

od
 s

iln
iã

ní
 (O

A+
N)

– 
be

z 
om

ez
en

í
Hr

an
iã

ní
 p

fie
ch

od
 s

iln
iã

ní
 (O

A+
N1

)
– 

om
ez

en
á 

to
ná

Ï 
ná

kl
ad

ní
ch

 v
oz

id
el

Hr
an

iã
ní

 p
fie

ch
od

 Ï
el

ez
ni

ãn
í (

O
S+

N)
– 

os
ob

ní
 a

 n
ák

la
dn

í v
la

ky

Hr
an

iã
ní

 p
fie

ch
od

 tu
ris

tic
k˘

Dá
ln

ic
e,

 ry
ch

lo
st

ní
 s

iln
ic

e 
dá

ln
iã

ní
ho

 ty
pu

M
im

oú
ro

vÀ
ov

á 
kfi

iÏ
ov

at
ka

Si
ln

ic
e 

I. 
tfií

dy

Si
ln

ic
e 

II.
 tfi

íd
y

Na
dz

em
ní

 e
le

kt
ric

ké
 v

ed
en

í 1
10

 k
W

El
ek

tri
ck

á 
st

an
ic

e 
s 

tra
ns

fo
rm

ac
í V

VN
/V

N

Vy
so

ko
tla

k˘
 (V

TL
) p

ly
no

vo
d

VT
L

/ S
TL

re
gu

la
ãn

í s
ta

ni
ce

Hl
av

ní
 z

ás
ob

ní
 v

od
ov

od
ní

 fia
d

RE
ZE

RV
Y

PO
 N

ÁV
RH

O
VÉ

M
 O

BD
O

BÍ

Vo
dn

í n
ád

rÏ

Îe
le

zn
iã

ní
 tr

aÈ

Si
ln

ic
e 

I. 
tfií

dy

Si
ln

ic
e 

II.
 tfi

íd
y

P
fií

lo
ha

 ã
.1

k
ob

ec
nû

 z
áv

az
né

 v
yh

lá
‰c

e 
K

rá
lo

vé
hr

ad
ec

ké
ho

 k
ra

je
 ã

.6
/2

00
4


