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4. Obecnû závazná vyhlá‰ka Královéhradeckého kraje, kterou se vymezuje závazná ãást územního plánu 
velkého územního celku Adr‰pa‰sko – Broumovsko
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velkého územního celku Orlické hory a podhÛfií
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Strana 269 Vûstník právních pfiedpisÛ PlzeÀského kraje âástka 1/2001



4
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

Královéhradeckého kraje ã. 4/2006
ze dne 7. prosince 2006,

kterou se vymezuje závazná ãást územního plánu velkého územního celku Adr‰pa‰sko – Broumovsko

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na základû svého usnesení ãíslo ZK/18/1159/2006 ze dne 7. prosince
2006, kter˘m se schvaluje územní plán velkého územního celku Adr‰pa‰sko – Broumovsko, vydává podle ustanove-
ní § 35 odst. 2 písm. c) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a podle ustanovení § 29 odst. 3
zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ („stavební zákon“), tuto
obecnû závaznou vyhlá‰ku.

âlánek 1
Úãel vyhlá‰ky

Úãelem této obecnû závazné vyhlá‰ky je vymezit závaznou ãást územního plánu velkého územního celku
Adr‰pa‰sko – Broumovsko.

âlánek 2
Územní a ãasová platnost 

Územní plán velkého územního celku Adr‰pa‰sko – Broumovsko fie‰í uspofiádání ãástí území okresÛ Trutnov
a Náchod, a to v rozsahu grafické ãásti.

âasová platnost územního plánu velkého územního celku Adr‰pa‰sko – Broumovsko vypl˘vá z pfiechodn˘ch
a závûreãn˘ch ustanovení zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (ustanovení § 187 odst. 3).

âlánek 3
Závazná ãást územního plánu velkého územního celku Adr‰pa‰sko – Broumovsko

1. KONCEPCE STRUKTURY OSÍDLENÍ A ZÁSADY PRO VYUÎITÍ ÚZEMÍ

Historicky vzniklou sídelní strukturu fie‰eného území povaÏovat za stabilizovanou. Vznik nov˘ch sídel se nepfii-
pou‰tí. Individuální v˘stavba ve volné krajinû se pfiipou‰tí pouze v souladu se schválenou územnû plánovací do-
kumentací (ÚPD) mûst a obcí.
Na fie‰eném území, zahrnujícím Chránûnou krajinnou oblast (CHKO) Broumovsko mají prioritu funkce ekolo-
gická (ochrana pfiírody a krajiny) a vodohospodáfiská – Chránûná oblast pfiirozené akumulace vod (CHOPAV)
Polická pánev. Ve‰keré dal‰í funkce mohou b˘t v tomto území rozvíjeny pouze do té míry, aby nedo‰lo k naru‰e-
ní uvedené funkce hlavní.
Na fie‰eném území je pro rozhodování a umísÈování staveb a vyuÏívání území nutn˘ souhlas pfiíslu‰n˘ch orgánÛ
státní správy, na území CHKO Broumovsko také Správy CHKO.
Respektovat vzniklou urbanistickou strukturu zástavby a její typy: soustfiedûná zástavba mûstského typu, ven-
kovsk˘ch typÛ a rozpt˘lená zástavba – s dÛrazem na její ochranu. V˘stavba nov˘ch objektÛ a rekonstrukce stá-
vajících objektÛ v sídlech nesmí po‰kodit typick˘ charakter zástavby (návaznost na velikost a zpÛsob parcelace
pozemkÛ, tradiãní proporce a mûfiítko, regionální architekturu).
Rozvoj mûst a obcí, zejména na území CHKO, pfiednostnû podporovat prostfiednictvím modernizace stávajících
fondÛ, modernizací technické infrastruktury a zvy‰ováním kvality vybavenosti a sluÏeb.
Pfii fiízení územního rozvoje respektovat zonaci CHKO Broumovsko ve smyslu vyhl. ã. 157/1991 Sb., ze dne
27. bfiezna 1991, o zfiízení CHKO Broumovsko.
Respektovat národní kulturní památky vãetnû ochrann˘ch pásem, památkovou rezervaci, památkové zóny vãet-
nû ochrann˘ch pásem a území archeologick˘ch zájmÛ. ¤e‰ené území je území s archeologick˘mi nálezy s identi-
fikovateln˘m archeologick˘m dûdictvím, jehoÏ nenahraditelnost a koneãné mnoÏství je nutno v rámci rozhodo-
vání o umístûní staveb a vyuÏití území respektovat a zajistit tomu odpovídající ochranu a záchranu.

âástka 6/2006 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje Strana 270



Respektovat vymezené prvky nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability.
Intenzitu a formy zemûdûlské v˘roby, s ohledem na prioritu mimoprodukãních funkcí krajiny, podfiídit zájmÛm
ochrany pfiírody, krajiny a vodního hospodáfiství. (Zákon ã. 252/1997 Sb. a vyhlá‰ka ã. 432/2005 Sb. – obojí ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ).
Vytváfiet podmínky pro zmûnu kultur z orné pÛdy na louky nebo pastviny pfiedev‰ím na pozemcích ohroÏen˘ch
erozí, pozemcích sousedících s vodními plochami, s vodoteãemi, s lesem a s prvky ÚSES.
ZalesÀování zemûdûlské pÛdy umoÏnit jen v souladu se zásadami zachování krajinného rázu.
âinnost v zemûdûlské v˘robû smûfiovat i na provoz doplÀujících sluÏeb, které by podpofiily ekonomickou sílu
hospodafiících zemûdûlcÛ (údrÏba krajiny, agroturistika, cestovní ruch, obchod, sluÏby).
Îivoãi‰nou v˘robu a dal‰í aktivity zemûdûlcÛ rozvíjet pfiedev‰ím ve stávajících zemûdûlsk˘ch areálech v odpoví-
dajících kapacitách (OP, ochrana krajinného rázu a pfiírody). Stávající velkokapacitní zafiízení Ïivoãi‰né v˘roby
v CHKO provozovat jen pfii bezv˘hradném dodrÏení poÏadavkÛ orgánÛ ochrany pfiírody a vodoprávních úfiadÛ.
Vylouãit meliorace a úpravy pozemkÛ, které zpÛsobují rychlej‰í odtok vody z ploch, sniÏují akumulaci vod,
biodiverzitu a ekologickou stabilitu.
V lesním hospodáfiství je nutné zohlednit skuteãnost, Ïe se jedná o lesy s v˘razn˘mi mimoprodukãními funkcemi,
po‰kozené dÛsledky lidsk˘ch ãinností. Technologie hospodafiení podfiídit zájmÛm ochrany pfiírody a krajiny, pÛ-
dy a vodních zdrojÛ. Podporovat jemnûj‰í zpÛsoby hospodafiení vytváfiející pestrou vûkovou a druhovou struktu-
ru porostÛ a zvy‰ující autoregulaãní procesy v lese. Preferovat pfiirozenou obnovu lesa.
Vynûtí pozemkÛ z ploch urãen˘ch pro plnûní funkce lesa a trvalé odlesnûní se obecnû nepfiipou‰tí. Zcela v˘ji-
meãnû je moÏno pfiipustit realizaci zámûrÛ v souladu s územním plánem a se souhlasem orgánÛ státní správy lesÛ
a státní správy ochrany pfiírody pro vefiejnû prospû‰né ãinnosti a nezbytnû nutné hospodáfiské objekty.
Zachovat celistvost stávajících lesních kultur a zajistit podmínky pro zachování a reprodukci genofondu lesních
dfievin, biologickou diverzitu a maximální moÏnou míru autoregulace lesních ekosystémÛ.
Zámûry tûÏby surovin na území CHKO podfiídit prioritám ochrany pfiírody, krajiny a povrchov˘ch a podzemních
vod.
Likvidovat dÛsledky dÛlní tûÏby a rekultivovat krajinu jako v˘znamn˘ nástroj pro zv˘‰ení ekologické stability
v území.
Rozvoj prÛmyslové v˘roby a stavebnictví realizovat v souladu se schválenou územnû plánovací dokumentací
jednotliv˘ch sídel.

2. LIMITY VYUÎITÍ ÚZEMÍ

2.1. KULTURNÍ HODNOTY 
• Národní kulturní památka (NKP) 
• Památková rezervace (PR) 
• Památková zóna (PZ)
• Památková zóna – prohlá‰ená k 1. 1. 2005 

2.2. ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
• Chránûná krajinná oblast (CHKO)
• Zóny odstupÀované ochrany pfiírody CHKO
• Biocentrum nadregionálního v˘znamu 
• Biokoridor nadregionálního v˘znamu – osa
• Biokoridor nadregionálního v˘znamu – ochranná zóna
• Biocentrum regionálního v˘znamu
• Biokoridor regionálního v˘znamu
• Maloplo‰né chránûné území
• Ptaãí oblast soustavy NATURA 2000
• Evropsky v˘znamná lokalita soustavy NATURA 2000
• Území pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa (PUPFL) vãetnû ochranného pásma
• V˘znamn˘ krajinn˘ prvek
• Lokality v˘skytu zvlá‰tû chránûn˘ch, kriticky a silnû ohroÏen˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ
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2.3. NEROSTNÉ BOHATSTVÍ
• Chránûné loÏiskové území
• Dob˘vací prostor tûÏen˘ 
• Dob˘vací prostor netûÏen˘

2.4. VODNÍ HOSPODÁ¤STVÍ
• Vodní plocha, vodní tok
• V˘znamn˘ vodní tok
• Chránûná oblast pfiirozené akumulace vod (CHOPAV)
• Záplavové území
• Ochranné pásmo vodního zdroje
• Nadfiazen˘ vodovod
• Nadfiazená kanalizace
• Ochranná pásma vodohospodáfisk˘ch staveb a zafiízení

2.5. ENERGETIKA
• Nadzemní elektrické vedení VVN 110 kV
• Nadzemní elektrické vedení VVN 110 kV s provozem VN 35 kV
• Nadzemní elektrické vedení VN 35kV
• Elektrická stanice pro transformaci VVN/VN
• Tepeln˘ pfiivadûã vãetnû rozdûlovací stanice
• Plynovod VTL vãetnû regulaãní stanice VTL/STL
• Ochranná pásma staveb a zafiízení energetiky

2.6. DOPRAVA
• Ochranná pásma dopravních staveb a zafiízení 
Doprava silniãní 
• Silnice I. tfiídy 
• Silnice II. tfiídy 
• Hraniãní pfiechod
Doprava Ïelezniãní
• Îeleznice – celostátní traÈ mezinárodního v˘znamu 
• Îeleznice – celostátní traÈ 
• Îeleznice – regionální traÈ 
• Hraniãní pfiechod
Doprava letecká
• Leti‰tû

2.7. ÚZEMÍ SPECIÁLNÍCH ZÁJMÒ
• Ochranné pásmo I. stupnû pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ (OP PLZ) v Hronovû
• Ochranné pásmo II. stupnû pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ (OP PLZ) v Hronovû
• Ochranné pásmo II. stupnû IIB pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ lázeÀského místa Bûloves
• Zdroj peloidÛ prohlá‰en˘ pfiírodním léãiv˘m zdrojem peloidÛ v k. ú. Jetfiichov

2.8 ÚZEMÍ SPOLEâNÉ OCHRANY SPOâÍVAJÍCÍ V OCHRANù LOKALIT VHODN¯CH 
PRO AKUMULACI POVRCHOV¯CH VOD A V¯ZNAMN¯CH Z HLEDISKA OCHRANY P¤ÍRODY
A KRAJINY 

Lokalita Vlãinec na Metuji 
• Území s ochranou pfiírody a krajiny vypl˘vající ze zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znû-

ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ – § 5 odst. 1, § 26, § 49 a § 50.
• Území v˘hledové akumulace povrchov˘ch vod dle § 127 odst. 15 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách, ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ, ve vazbû na publikaci „Smûrn˘ vodohospodáfisk˘ plán ã. 34“ a nafiízení vlády
ã. 40/1978 Sb., o chránûn˘ch oblastech pfiirozené akumulace vod Polická pánev.
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3. VYMEZENÍ NADREGIONÁLNÍCH A REGIONÁLNÍCH ÚZEMNÍCH SYSTÉMÒ EKOLOGICKÉ
STABILITY

Respektovat nadregionální a regionální územní systémy ekologické stability (ÚSES).
Nadregionální a regionální ÚSES zapracovat do navazujících ÚPD v mífie odpovídající mûfiítku fie‰ení a stupni
poznání adekvátnímu dobû poznání. Hranice vymezen˘ch prvkÛ jsou závazné.V územním plánu obce (ÚPO) lze
závazné umístûní prvkÛ ÚSES upfiesnit z hlediska velikosti, kvality a v˘znamu systému ÚSES v souladu s meto-
dikami MMR âR a MÎP âR a po projednání s orgány ochrany pfiírody.
Na plochách zafiazen˘ch do ÚSES se mimo území CHKO fiídit zásadami platn˘mi pro v˘znamné krajinné prvky,
na území CHKO dodrÏovat pro prvky ÚSES ochranné podmínky II. zóny odstupÀované ochrany pfiírody CHKO.
V prvcích ÚSES neumísÈovat a nepovolovat nové stavby kromû liniov˘ch staveb uveden˘ch ve schválené ÚPD
a staveb nutn˘ch pro údrÏbu a úpravu krajiny a revitalizace vodních tokÛ v souladu s Plánem péãe daného prvku
ÚSES.
Na plochách v ochranné zónû biokoridorÛ nadregionálního v˘znamu hospodafiit tak, aby byla udrÏena a rozvíje-
na podporovaná rostlinná a Ïivoãi‰ná spoleãenstva pfiíslu‰né osy biokoridoru nadregionálního v˘znamu.
Respektovat krajinn˘ ráz území.

biocentra nadregionálního v˘znamu
åíslo Název
46 Adr‰pa‰ské skály

biocentra regionálního v˘znamu
åíslo Název
383 Broumovské stûny
522 Hoprich
523 Kozínek
524 Zbeãník
529 Kamenná paseka
530 Bobfií vrch
531 Hynãická ol‰ina
532 Ruprechtick˘ ·piãák
533 Nad Studánkou
528 Osta‰
1198 Îaltman
1215 âíÏkovy kameny
1634 Bfiezina
1635 Pavli‰ov
1637 Závora

Osy biokoridorÛ nadregionálního v˘znamu: K28, K37, K38 a K94

Biokoridory regionálního v˘znamu: RK 723, RK 724, RK 752, RK 753, RK 754, RK 755, RK 756, RK 757, RK 758,
RK 760, RK 761, RK 762, RK 763, RK 765, RK 766, RK 767 a RK 773

4. KONCEPCE DOPRAVY A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

4.1 Stávající komunikaãní systém území lze v zásadû povaÏovat za stabilizovan .̆ Vzhledem k tomu, Ïe území je
charakteristické svou terénní ãlenitostí, bude i nadále v˘znamná vazba dopravní obsluhy na silniãní dopravu, ale
zefektivnûním ãinností a nabídkou sluÏeb na Ïeleznici pfii podstatném sníÏení jízdních dob lze na ni pfienést ãást
dopravní zátûÏe a to jak v osobní, tak i nákladní dopravû. Z hlediska ‰ir‰ích dopravních vazeb se nepfiedpokládá
smûrování tranzitních silniãních tahÛ pfies toto území. Hraniãní pfiechody Starostín a Otovice zÛstanou i nadále
pouze jako regionální pro propojení pfiíhraniãních oblastí s vylouãením tûÏké nákladní dopravy.

Strana 273 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 6/2006



Dopravní obsluha území bude i nadále pfiedev‰ím vázána na souãasné vedení silnic II. tfiídy, u nichÏ je nutno od-
straÀovat hlavní závadové úseky. Z novû navrhovan˘ch pfieloÏek je to pfieloÏka silnice II/303 v úseku Bûloves –
Velké Pofiíãí, dále pfieloÏka silnice II/303 v Hronovû a krátká pfieloÏka silnice II/302 v úseku Starostín – Mezi-
mûstí.

Souãástí návrhu je i návrh na vyfiazení úseku silnice II/303 Broumov – Janoviãky ze silnic II. tfiíd a její pfievedení
do silnic III. tfiídy.

Na základní silniãní síÈ tvofienou silnicemi I. a II. tfiídy navazují silnice III. tfiíd, které zpfiístupÀují jednotlivé obce
v území. I u nich se pfiedpokládá odstranûní jednotliv˘ch dopravních závad, av‰ak tyto nebyly pfiedmûtem návrhu
ÚP VÚC.

Dále je uvaÏována územní rezerva pro koridor pfieloÏky silnice II/303 v prostoru Pûkova s cílem provûfiit moÏ-
nosti jejího budoucího vyuÏití s tím, Ïe dosavadní území nesmí b˘t mûnûno zpÛsobem, kter˘ by znemoÏnil nebo
podstatnû sníÏil provûfiované budoucí vyuÏití.

Koncepãnû i operativnû je nutné preferovat realizaci sítû cyklotras a cyklostezek s propojením na síÈ Králové-
hradeckého kraje a Polska (v pfiilehl˘ch územích).

4.2. ZpÛsob zásobování vodou v daném území je v podstatû pfiedurãen geologickou stavbou regionu. Oblast území
Mezimûstí – Broumov a okolních obcí (prakticky se jedná o povodí Stûnavy), je na vlastní místní zdroje chudé
a kde jsou, mají malou, silnû kolísavou vydatnost. Z uvedeného dÛvodu je voda pro tyto obce pfiivádûna 
z prostoru bohatého na podzemní vodu, tedy z „Polické pánve“, s hlavním odbûrem v Teplicích nad Metují.
Území Polické pánve je v˘znamnou vodohospodáfiskou oblastí, a bylo proto vyhlá‰eno Chránûnou oblastí pfiiro-
zené akumulace vod s velkou vydatností podzemní kvalitní pitné vody s nadregionálním v˘znamem.

4.3. Koncepce zne‰kodÀování odpadních vod:
Na nyní realizované ãistírny odpadních vod (âOV) mûstského typu pfiipojit na základû technického a ekonomic-
kého posouzení pfiilehlé obce, aÈ uÏ gravitací nebo pfieãerpáním.

U jednotliv˘ch obcí men‰ího v˘znamu realizovat dle technick˘ch moÏností a ekonomického posouzení jednu
centrální âOV nebo systém nûkolika lokálních sídli‰tních âOV. Lze v˘hodnû poãítat i s oddíln˘m kanalizaãním
systémem.

Zne‰kodÀování odpadních vod mal˘ch obcí se s ohledem na zpÛsob zástavby a konfiguraci terénu navrhuje fie‰it
individuálními mechanicko-biologick˘mi ãistírnami pro objekty, které jsou celoroãnû obydlené.Tuto problemati-
ku rekreaãních objektÛ fie‰it jímkami na vyváÏení s atestem nepropustnosti dle âSN 750905, s vyváÏením kalu dle
hospodáfisk˘ch smluv na provozované ãistírny nebo pro zemûdûlské vyuÏití (souhlas OVLHZ, OÚ, OHS). Lze
také vyuÏít malé domovní ãistírny vegetaãního typu (malé kofienové ãistírny), které pfii svém provozu mají velmi
mal˘ odtok a v nûkter˘ch obdobích jsou skoro i bez odtoku.

4.4. Koncepce na úseku vodních tokÛ a ploch:
Realizovat revitalizaci Stûnavy a v˘stavbu poldru nad Mezimûstím.
Realizovat revitalizaci Hornoteplického potoka.

Respektovat území spoleãné ochrany spoãívající v ochranû lokalit vhodn˘ch pro akumulaci povrchov˘ch vod
a v˘znamn˘ch z hlediska ochrany pfiírody a krajiny 

Lokalita Vlãinec na Metuji 
• Území s ochranou pfiírody a krajiny vypl˘vající ze zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znû-

ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ – § 5 odst. 1, § 26, § 49 a § 50.
• Území v˘hledové akumulace povrchov˘ch vod dle § 127 odst. 15 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách, ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ, ve vazbû na publikaci „Smûrn˘ vodohospodáfisk˘ plán ã. 34“ a nafiízení vlády ã. 40/1978 Sb.,
o chránûn˘ch oblastech pfiirozené akumulace vod Polická pánev.
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Zpracovávat studie odtokov˘ch pomûrÛ i men‰ích vedlej‰ích tokÛ.
Postupnû realizovat men‰í vodní nádrÏe – rybníky.

4.5. Rozvoj energetiky, telekomunikací (vãetnû radiokomunikací) fie‰it v souladu s koncepcí stanovenou 
v ÚP VÚC.

Preferovat postupné zavádûní spotfieby ekologicky ãist˘ch energií, pfiedev‰ím elektfiiny a plynu. Malé vodní elek-
trárny na území CHKO (s v˘jimkou I. zóny na území CHKO) povolovat pouze za podmínek stanoven˘ch v Plá-
nu péãe Správy CHKO. Dal‰í obnoviteln˘ zdroj – sluneãní – povaÏovat za doplÀkov ,̆ v lokalitách s pfiízniv˘mi
podmínkami a po odsouhlasení pfiedev‰ím Správou CHKO. Vûtrné elektrárny se na území CHKO Broumovsko
nepfiipou‰tûjí.

Postupnû fie‰it rekonstrukci místních sítí NN tak, aby maximálnû respektovaly krajinn˘ ráz a charakter sídel,
pfiednostnû provádût jejich kabelizaci.
Plynofikovat postupnû sídla v návaznosti na novû navrÏené VTL plynovody, pfiípadnû i STL plynovodní sítû ze
stávající VTL/RS pro obce, kde je o plynofikaci zájem, resp. kde jsou i vhodné ekonomické podmínky.

Pfii realizaci energetick˘ch zafiízení (rozvod elektfiiny a plynu) respektovat ochranná, pfiípadnû i bezpeãnostní
pásma stanovená pfiíslu‰n˘mi právními normami v oblasti energetiky.

V ochrann˘ch pásmech radioreléov˘ch tras je zakázána v˘stavba budov, ocelov˘ch stoÏárÛ, konstrukcí a objek-
tÛ, které by zasahovaly do spodního okraje Fresnelovy zóny, a dále instalace zafiízení, která jsou zdrojem elektro-
magnetického ru‰ení.

Telekomunikaãní anténní systémy umísÈovat pfiednostnû na stávající v˘‰kové stavby se zfietelem na zachování 
jejich charakteru. Nové stoÏáry a konstrukce nosiãÛ povolovat pouze tam, kde nejsou v rozporu s ochrannou pfií-
rodních a kulturních hodnot. Pro telekomunikaãní zafiízení v‰ech druhÛ dodrÏet ustanovení pfiíslu‰n˘ch právních
norem v oblasti energetiky.

4.6 KaÏdou aktivitu v území provûfiit z pohledu platn˘ch právních norem v oblasti odpadÛ. Povolit jen ekologicky
pfiíznivé technologie.

Na území CHKO nepovolit nové skládky odpadu. Na fiízen˘ch skládkách zajistit dodrÏování povoleného sklád-
kového reÏimu, zejména vylouãit skládkování nebezpeãného nebo toxického odpadu.

Pfii zpracování ÚPD obcí vyãlenit plochy pro zaji‰tûní sbûru tfiídûného odpadu, v˘kup recyklovatelného odpadu
a druhotn˘ch surovin. Zvlá‰tní pozornost vûnovat sbûru toxického a nebezpeãného odpadu.

5. VYMEZENÍ KORIDORÒ A PLOCH PRO VE¤EJNù PROSPù·NÉ STAVBY

Vefiejnû prospû‰né stavby na úseku dopravy:
D1 Silnice II/303 Bûloves – Velké Pofiíãí: trasa pfieloÏky je vedena v˘chodnû od Ïelezniãní tratû mimo zastavûné

území,
dotãená k. ú.: Velké Pofiíãí, stavba zasahuje mimo fie‰ené území do k. ú. Malé Pofiíãí.

D2 Silnice II/303 Hronov: pfieloÏka navazující na pfiedchozí pfieloÏku vedená obchvatem kolem Hronova po
v˘chodní stranû Ïelezniãní tratû, vãetnû krátké pfieloÏky silnice II/567 v místû jejího pfiipojení,
dotãená k. ú.: Hronov, Velké Pofiíãí, Zbeãník.

D3 Silnice II/302 Starostín – Mezimûstí: krátká pfieloÏka západnû od mûsta vyvolaná úpravou smûrového vedení,
dotãené k. ú.: Mezimûstí.
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Vefiejnû prospû‰né stavby na úseku technické infrastruktury:
V1 Dálkov˘ vodovodní fiad Trutnov – âerven˘ Kostelec – Velké Pofiíãí

Trasa vodovodního fiadu pfiipojující ãást okresu Trutnov na pátefiní vodovodní trasu kraje Hradec Králové –
Náchod – Teplice nad Metují,
dotãená k. ú.: Velké Pofiíãí, Hronov, Rtynû v Podkrkono‰í, BatÀovice.

K1 Kanalizaãní napojení v˘chodní ãásti obce Bezdûkov nad Metují na âOV Machov,
dotãená k. ú.: Bezdûkov, Nízká Srbská, Machov.

K2 Kanalizaãní napojení Janoviãek na kanalizaãní síÈ Bene‰ova 
(tím na Olivûtín – Broumov s centr. âOV),
dotãená k. ú.: Janoviãky u Broumova, Bene‰ov u Broumova, RoÏmitál, Velká Ves u Broumova.

Vefiejnû prospû‰né stavby jsou zakresleny v grafické pfiíloze 2.2. Plochy a koridory pro vefiejnû prospû‰né stavby
územního plánu velkého územního celku Adr‰pa‰sko – Broumovsko.

Koridory navrhovan˘ch liniov˘ch staveb jsou vyznaãeny jejich optimálním smûrem. ·ífika koridorÛ je promûnná
a závisí na prostupnosti území s ohledem na morfologii terénu a v˘skyt omezení vypl˘vajících pfiedev‰ím z právem
hájen˘ch zájmÛ v území.

Opatfiení ve vefiejném zájmu
PPO1 Hráz poldru nad Mezimûstím v rámci revitalizace Stûnavy.
PPO2 Vodohospodáfiské stavby v rámci revitalizace Hornoteplického potoka.

V‰echny prvky územního systému ekologické stability.

7. ÚZEMNÍ REZERVA

Územní rezerva je uvaÏována pro koridor pfieloÏky silnice II/303 v prostoru Pûkova s cílem provûfiit moÏnosti je-
jího budoucího vyuÏití s tím, Ïe dosavadní vyuÏití území nesmí b˘t mûnûno zpÛsobem, kter˘ by znemoÏnil nebo
podstatnû sníÏil provûfiované budoucí vyuÏití.

âlánek 4
UloÏení dokumentace

Územní plán velkého územního celku Adr‰pa‰sko – Broumovsko, schválen˘ podle ustanovení § 35 odst. 2 písm.
e) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích a podle ustanovení § 26 odst. 1 stavebního zákona, je uloÏen na Krajském úfiadu
Královéhradeckého kraje, na Mûstském úfiadu Trutnov, Mûstském úfiadu Broumov, Mûstském úfiadu Náchod a Mi-
nisterstvu pro místní rozvoj âR v Praze.

âlánek 5
Úãinnost 

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

Ing. Pavel Bradík v. r.
hejtman Královéhradeckého kraje

Helmut Dohnálek v. r.
1. námûstek hejtmana Královéhradeckého kraje
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5
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

Královéhradeckého kraje ã. 5/2006
ze dne 7. prosince 2006,

kterou se vymezuje závazná ãást územního plánu velkého územního celku Orlické hory a podhÛfií

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na základû svého usnesení ãíslo ZK/18/1158/2006 ze dne 7. prosince 2006,
kter˘m se schvaluje územní plán velkého územního celku Orlické hory a podhÛfií, vydává podle § 35 odst. 2 písm. c)
zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a podle § 29 odst. 3 zákona ã. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním fiádu („stavební zákon“), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku.

âlánek 1
Úãel vyhlá‰ky

Úãelem této obecnû závazné vyhlá‰ky je vymezení závazné ãásti územního plánu velkého územního celku
Orlické hory a podhÛfií.

âlánek 2
Územní a ãasová platnost 

Územní plán velkého územního celku Orlické hory a podhÛfií fie‰í uspofiádání území okresu Rychnov nad KnûÏ-
nou, a to v rozsahu grafické ãásti.

âasová platnost územního plánu velkého územního celku Orlické hory a podhÛfií vypl˘vá z pfiechodn˘ch a závû-
reãn˘ch ustanovení zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (ustanovení § 187 odst. 3).

âlánek 3
Závazná ãást územního plánu velkého územního celku Orlické hory a podhÛfií

1. Pfii vyuÏívání území je tfieba chránit koridory a plochy pro:

a) PfieloÏky a obchvaty sídel na silnicích I. tfiídy:

• PfieloÏku silnice I/11 – Kostelec nad Orlicí – Vamberk (katastrální území âestice u âastolovic, âastolovice,
Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Vamberk)

• I/14 Vamberk – jihov˘chodní objezd mûsta ze silnice I/11 smûrem na obec Zámûl (katastrální území Vam-
berk, Zámûl)

b) PfieloÏky a obchvaty sídel na silnicích II. tfiídy:

• PfieloÏku silnice II/298 Opoãno – severozápadní objezd mûsta (katastrální území Opoãno pod Orlick˘mi
horami, âánka)

• PfieloÏku silnice – II/305 T̆ ni‰tû nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí (katastrální území T̆ ni‰tû nad Orlicí,
Albrechtice nad Orlicí)

• PfieloÏku silnice II/321 Solnice – pfieloÏka silnice vedoucí z obce Kvasiny na silnici I/14 (katastrální území
Kvasiny)

• silnici II/319 Javornice – rekonstrukce silnice vãetnû kfiiÏovatky (katastrální území Javornice)
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• PfieloÏku silnice II/298 Oãelice (katastrální území Mûstec nad Dûdinou, Oãelice)

• PfieloÏku silnice II/298 Ledce (katastrální území Ledce)

• PfieloÏku silnice II/309 Baãetín (katastrální území Baãetín)

• PfieloÏku silnice v˘chodní II/304 T̆ ni‰tû nad Orlicí (katastrální území T̆ ni‰tû nad Orlicí)

Pfii vyuÏívání území chránit koridory a plochy ve smyslu bodu ã. 1.2. této pfiílohy, které jsou zobrazeny v pfií-
slu‰né grafické ãásti ÚP VÚC Orlické hory a podhÛfií v mûfiítku 1 : 50 000. Koridory navrhovan˘ch liniov˘ch
staveb jsou vyznaãeny jejich optimálním smûrem. ·ífika koridorÛ je promûnná a závisí na prostupnosti území
s ohledem na morfologii terénu a v˘skyt omezení vypl˘vajících pfiedev‰ím z hájen˘ch zájmÛ v území.

c) Hraniãní pfiechody a stavby s tím související pro pû‰í turistiku a cykloturistiku:

• Ole‰nice v Orlick˘ch horách – Lewin K∏odzki (katastrální území Ole‰nice v Orlick˘ch horách)

d) Vodní hospodáfiství

• Vodní nádrÏ Mûlãany a stavby s ní související (katastrální území Dobru‰ka, Mûlãany u Dobru‰ky, Podbfiezí)

Stavby spojené s realizací zámûrÛ uveden˘ch v˘‰e v tomto bodu a územnû vymezené v grafické ãásti územní-
ho plánu v mûfiítku 1 : 50 000, opatfiené schvalovací doloÏkou, jsou vefiejnû prospû‰né. Vefiejnû prospû‰né jsou
i vyvolané stavby dopravní a technické infrastruktury, ke kter˘m dochází v dÛsledku umístûní vefiejnû pro-
spû‰n˘ch staveb.

Dále je tfieba chránit plochy pro:

e) V˘znamné rozvojové plochy – prÛmysl

• PrÛmyslovou v˘robu – areál Solnice – jih (katastrální území Solnice, Litohrady)

• PrÛmyslovou v˘robu – areál Rychnov – Lipovka (katastrální území Litohrady, Lipovka u Rychnova nad
KnûÏnou)

• PrÛmyslovou v˘robu – areál Opoãno – Podzámãí (katastrální území Opoãno pod Orlick˘mi horami)

2. Za limity vyuÏití území v rámci územního plánu velkého územního celku Orlické hory a podhÛfií mající nadmíst-
ní v˘znam lze povaÏovat:

a) Z hlediska Ïivotního prostfiedí

• Vymezení Chránûné krajinné oblasti Orlické hory na základû v˘nosu Ministerstva kultury âeskoslovenské
socialistické republiky ã. 16.368/1969 vãetnû omezení vypl˘vajících z pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisÛ na úse-
ku ochrany pfiírody a krajiny.

• Skladebné ãásti územního systému ekologické stability, které jsou zakresleny v pfiíslu‰né grafické ãásti to-
hoto územního plánu. Zásahy do tûchto území jsou pfiípustné pouze se souhlasem pfiíslu‰ného orgánu
ochrany pfiírody.

• Vyhlá‰ená maloplo‰ná zvlá‰tû chránûná území vãetnû ochrann˘ch pásem v kategoriích: národní pfiírodní
rezervace, národní pfiírodní památka, pfiírodní rezervace, pfiírodní památka.

• Vymezené pfiírodní parky Orlice, Les Vãeln ,̆ Údolí Rokytenky a Hvûzdné.
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• Kategorie lesÛ ochrann˘ch a lesÛ zvlá‰tního urãení dle zákona o lesích ã. 289/1995 Sb., ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ.

• Limitem pro vyuÏití území na úseku Ïivotního prostfiedí – ochrany pfiírody a krajiny – jsou rovnûÏ území,
ve kter˘ch se vyskytují zvlá‰tû chránûné druhy rostlin a ÏivoãichÛ, památné stromy (v území vymezeném
v rozsahu jejich ochranného pásma), registrované v˘znamné krajinné prvky a v˘znamné krajinné prvky ze
zákona (ã. 114/1992 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ). Limitem jsou rovnûÏ území, zaãlenûná do vytváfie-
né soustavy chránûn˘ch území evropského v˘znamu NATURA 2000 – ptaãí oblasti, evropsky v˘znamné
lokality.

b) Z hlediska území pro tûÏbu surovin

• Souãasné vyhlá‰ené dob˘vací prostory.
• V˘hradní loÏiska a ostatní loÏiska nerostn˘ch surovin chránûná ve smyslu § 15 zákona ã. 44/1988 Sb.,

o ochranû a vyuÏití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znûní.
• Území s pfiepokládan˘mi loÏisky (prognózní zdroje), vymezená ve smyslu § 13 zákona ã. 62/1988 Sb., o ge-

ologick˘ch pracích, v platném znûní.

c) Z hlediska území pro poddolované území

• Souãasná vymezená poddolovaná území ve smyslu zákona ã. 62/1988 Sb., o geologick˘ch pracích, v platném
znûní.

d) Z hlediska území pro vodohospodáfiské zájmy

• Území chránûné oblasti pfiirozené akumulace vod Orlické hory, Území chránûné oblasti pfiirozené akumu-
lace vod V˘chodoãeská kfiída a Území chránûné oblasti pfiirozené akumulace vod Îamberk – Králíky se
zvlá‰tním zamûfiením na povodí vodárensk˘ch a vodárensky vyuÏívan˘ch tokÛ Zdobnice a Divoké Orlice.

• Ochranná pásma vodárensk˘ch zdrojÛ a hydrogeologicky perspektivní území vymezená ve v˘kresu „Vod-
ní hospodáfiství a energetika“ v mûfi. 1 : 50 000.

• Zdroje podzemních vod v kvartéru Tiché Orlice, prameni‰tû Litá a ochranná pásma dal‰ích vodních zdro-
jÛ a jímacích zafiízení.

• Stanovená záplavová území.
• Ochranná pásma stávajících i navrhovan˘ch vodovodních fiadÛ a kanalizaãních stok.

e) Z hlediska telekomunikací a radiokomunikací

• SíÈ dálkov˘ch optick˘ch kabelÛ vãetnû ochrann˘ch pásem.

f) Z hlediska energetiky

• Ochranná pásma energetick˘ch vedení VVN 400 kV a 110 kV a pfiíslu‰n˘ch transformoven napûtí.
• Ochranná pásma vysokotlak˘ch plynovodÛ a pfiíslu‰n˘ch regulaãních stanic.

g) Z hlediska dopravy

• Stávající i navrhovaná ochranná pásma silnic podle zákona ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

h) Z hlediska kulturních hodnot – ochrany památek

• Národní kulturní památky vãetnû ochrann˘ch pásem, památkové zóny vãetnû ochrann˘ch pásem, území
archeologick˘ch zájmÛ.
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i) Z hlediska území zvlá‰tních zájmÛ

• Plochy a objekty pásma vojensk˘ch zájmÛ hájená pfiíslu‰nou vojenskou správou.

j) Z hlediska území spoleãné ochrany spoãívající v ochranû lokalit vhodn˘ch pro akumulaci povrchov˘ch vod
a v˘znamn˘ch z hlediska ochrany pfiírody a krajiny

a) lokalita Pûãín na Zdobnici
• jedná se o území s ochranou pfiírody a krajiny vypl˘vající ze zákona ã. 114/1992Sb., o ochranû pfiírody

a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ – § 5a, § 26, § 49, § 50
• jedná se o území v˘hledové akumulace povrchov˘ch vod dle § 127 odst. 15 zákona ã. 254/2001Sb., o vo-

dách, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, ve vazbû na publikaci „Smûrného vodohospodáfiského plánu ã. 34“
a nafiízení vlády ã. 40/1978 Sb., o chránûn˘ch oblastech pfiirozené akumulace vod Orlické hory 

b) lokalita Klá‰terec na Divoké Orlici
• jedná se o území s ochranou pfiírody a krajiny vypl˘vající ze zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody

a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ – § 5a, § 26, § 49, § 50
• jedná se o území v˘hledové akumulace povrchov˘ch vod dle § 127 odst. 15 zákona ã. 254/2001Sb., o vo-

dách, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, ve vazbû na publikaci „Smûrného vodohospodáfiského plánu ã. 34“
a nafiízení vlády ã. 40/1978 Sb., o chránûn˘ch oblastech pfiirozené akumulace vod Orlické hory.

Limity vyuÏití území jsou souãástí vymezení závazné ãásti územního plánu velkého územního celku Orlické ho-
ry a podhÛfií, vybrané limity jsou vyznaãeny v pfiíslu‰né grafické ãásti územního plánu velkého územního celku
Orlické hory a podhÛfií v mûfiítku 1 : 50 000.

âlánek 4
UloÏení dokumentace

Územní plán velkého územního celku Orlické hory a podhÛfií, schválen ,̆ podle § 35 odst. 2 písm. e) zákona
ã.129/2000 Sb., o krajích, a podle § 26 odst. 1 stavebního zákona, je uloÏen na Krajském úfiadu Královéhradeckého
kraje, na Mûstském úfiadu Rychnov nad KnûÏnou, Mûstském úfiadu Dobru‰ka, Mûstském úfiadu Kostelec nad Orlicí
a Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze.

âlánek 5
Úãinnost vyhlá‰ky 

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

Ing. Pavel Bradík v. r.
hejtman Královéhradeckého kraje

Helmut Dohnálek v. r.
1. námûstek hejtmana Královéhradeckého kraje
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Sdûlení o tiskové opravû

Ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje, ãástka 5/2006, bylo na titulní stranû chybnû uvedeno pofia-
dové ãíslo nafiízení. Správné oznaãení je ãíslo 3, tedy:

3. Nafiízení Královéhradeckého kraje o zfiízení pfiírodní památky Roudniãka a Datlík.

V textu pfiedpisu je oznaãení správné.

Redakce
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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, a. s., 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 2006 ãiní 800 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 Iâ (právnické osoby), rodné ãíslo (fyzické osoby).
Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax.: 246 040 401


