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Vysvětlivky a použité zkratky:
AČR
ČEZ
ČD
ČHMÚ
ČR
ČOV
ČKA
ČKAIT
DÚR
DO
EIA
EVL
Fondy v území
KHK
KES
KÚ
KÚ KHK
LC
LK
LPF, PUPFL
MěÚ
MD ČR
MK ČR
MMR
MO ČR
MPR
MP ČR
MPZ
NP
OOP
OP MPZ
OÚP
OZKO
PHM
PPO
PÚR ČR
R11*
REZZO
RBC, RC
RBK, RK
RS
ŘSD
ŘSD ČR
ŘSD ČR GŘ
SAS
SEA
SEZ
SŽDC
SZÚ
TTO
TKO
ÚAN
ÚP
ÚPN SÚ
ÚPN VÚC
ÚPD
ÚPO

- Armáda České republiky
- ČEZ, a.s. (distributor elektrické energie)
- České dráhy
- Český hydrometeorologický ústav
- Česká republika
- čistírna odpadních vod
- Česká komora architektů
- Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
- dokumentace k územnímu rozhodnutí
- dotčený orgán státní správy
- Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (z anglického Environmental Impact
Assessment)
- evropsky významná lokalita (soustavy NATURA 2000)
- veškeré budovy, stavby a zařízení v daném území
- Královéhradecký kraj
- koeficient ekologické stability území
- krajský úřad
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje
- lokální biocentrum
- lokální biokoridor
- lesní půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa
- městský úřad
- Ministerstvo dopravy České republiky
- Ministerstvo kultury České republiky
- Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
- Ministerstvo obrany České republiky
- městská památková rezervace Josefov
- Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
- městská památková zóna Jaroměř
- nadzemní podlaží
- opatření obecné povahy
- ochranné pásmo městské památkové zóny
- Odbor územního plánování
- oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
- pohonné hmoty
- protipovodňová opatření
- Politika územního rozvoje České republiky
- rychlostní komunikace č. 11 (dnes označení zrušeno)
- Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší
- regionální biocentrum
- regionální biokoridor
- regulační stanice
- Ředitelství silnic a dálnic
- Ředitelství silnic a dálnic České republiky
- Ředitelství silnic a dálnic České republiky - Generální ředitelství
- Státní archeologický seznam
- Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (z anglického Strategic
Environmental Assessment)
- staré ekologické zátěže
- Správa železniční dopravní stavby
- Státní zdravotní ústav
- tranzitní telefonní obvod
- tuhé komunální odpady
- území s archeologickými nálezy
- územní plán
- územní plán sídelního útvaru
- územní plán velkého územního celku
- územně plánovací dokumentace
- územní plán obce
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ÚR
ÚSES
ÚÚG
VKP
VN
VPO
VPS
VVN
ZPF
ZÚR KHK
ZÚR

- územní rozhodnutí
- územní systém ekologické stability
- Ústřední ústav geologický
- významný krajinný prvek
- vysoké napětí
- veřejně prospěšné opatření
- veřejně prospěšná stavba
- velmi vysoké napětí
- zemědělský půdní fond
- zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
- Zásady územního rozvoje kraje

A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
O pořízení územního plánu Jaroměř rozhodlo v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů
zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27.5.2010, usnesením č. 0177-04-2010-OIRR-ZM.
Pořizovatelem územního plánu Jaroměř je v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů Městský úřad
Jaroměř, Odbor výstavby jako úřad územního plánování.
Jedná se o pořízení územně plánovací dokumentace města Jaroměř v rozsahu administrativního
území města Jaroměř v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Pořizovatel následně zahájil v rozsahu své působnosti dle příslušných ustanovení stavebního zákona,
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění, a ostatních souvisejících právních předpisů přípravné práce pro proces pořizování
územně plánovací dokumentace Jaroměře.
Dle ustanovení § 47 odst. 1) stavebního zákona, v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a na
základě územně analytických podkladů a ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva, kterým je na
základě usnesení č. 0405-11-2010-OIRR-ZM ze dne 21.12.2010, Ing. Lidmila Rutter, zpracoval
pořizovatel návrh zadání Územního plánu Jaroměř (dále jen „ÚP Jaroměř“).
V souladu s ustanoveními § 47 odst. 2) stavebního zákona zajistil zveřejnění návrhu zadání na úřední
desce veřejnou vyhláškou a návrh zadání územního plánu byl po dobu 30 dnů v termínu od 30.3.2011
do 29.4.2011 vystaven k veřejnému nahlédnutí na fyzické i elektronické desce Městského úřadu
Jaroměř. Návrh zadání ÚP Jaroměř byl rovněž k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Jaroměř,
odbor výstavby, oddělení úřadu územního plánování, nám. Československé armády 16, 551 33
Jaroměř.
Dále pořizovatel návrh zadání zaslal dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu a
vyzval jednotlivé dotčené orgány k uplatnění požadavků na obsah územního plánu vyplývajících z
právních předpisů, a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně
jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu. Současně bylo v oznámení o
projednávání návrhu zadání uvedeno poučení o lhůtě a způsobu podání připomínek, požadavků,
vyjádření, stanovisek a podnětů k předloženému návrhu zadání.
K obsahu návrhu zadání ÚP mohly v termínu do 29.4.2011 dotčené orgány a krajský úřad uplatnit
požadavky, sousední obce podněty a každý připomínky. K návrhu zadání bylo dne 26.4.2011
předloženo stanovisko KÚ KHK - odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 7101/ZP/2011, ze
kterého vyplývá, že územní plán Jaroměř je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle
ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon EIA“).
Na základě výsledků projednání provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem úpravu
návrhu zadání ÚP Jaroměř a v souladu s ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona bylo zadání předloženo
ke schválení zastupitelstvu města Jaroměř. Zastupitelstvo předložené zadání schválilo dne 13.6.2011
pod číslem usnesení 0244-05-2011-VYST-ZM.
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V souladu s ustanovením § 50 stavebního zákona na základě schváleného zadání zahájil zhotovitel
Sdružení Jaroměř 2011, Dukelských hrdinů 20, 170 00 Praha 7, zastoupený projektantem Ing. arch.
Vladimírem Charvátem, autorizovaným architektem České komory architektů pro obor územní
plánování (A.2), č. autorizace 02 016 (dále jen „projektant“) zpracování návrhu ÚP Jaroměř.
Zpracovatelkou vyhodnocení vlivů na životní prostředí je autorizovaná osoba dle ust. § 19 zákona o
posuzování vlivů Mgr. Alena Kubešová, Ph.D.; rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j.
3269/468/OPVŽP/99.
S ohledem na příslušná ustanovení stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., v rozsahu přílohy
č. 7 této vyhlášky byl vyhotoven návrh ÚP Jaroměř včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Pořizovatel v souladu s ust. § 50 stavebního zákona oznámil jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému
úřadu, obci pro kterou je územní plán pořizován a sousedním obcím místo a dobu konání společného
jednání o návrhu ÚP Jaroměř a vyzval dotčené orgány k uplatnění stanovisek a sousední obce k
uplatnění připomínek ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání. Společné jednání o návrhu ÚP
Jaroměř se uskutečnilo dne 20.7.2012 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Jaroměři.
Návrh ÚP Jaroměř a posouzení vlivů ÚP Jaroměř na životní prostředí byl vystaven k nahlédnutí od
společného jednání tj. od 20.7.2012 do 19.8.2012 na MěÚ v Jaroměři a v elektronické podobě na
webových stránkách města www.jaromer-josefov.cz. Návrh zadání ÚP Jaroměř včetně posouzení
vlivů ÚP na životní prostředí byl rovněž k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Jaroměři, odbor
výstavby, oddělení úřadu územního plánování, nám. Československé armády 16, 551 33 Jaroměř.
Stanoviska a připomínky bylo možné uplatnit ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání.
Ke společnému jednání obdržel pořizovatel následující stanoviska:
-

Obvodní báňský úřad, č.j. SBS 23594/2012/09/1 ze dne 16.7.2012
Ministerstvo zemědělství, č.j. 118957/2012-MZE-130746 ze dne 19.7.2012
Ministerstvo zemědělství, č.j. 125667/2012-MZE-130746 ze dne 20.7.2012
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, č.j. HSHK-750/NA-OP-2012 ze dne
25.7.2012
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, č.j. S-KHSHK 16134/2012/2/HOK.NA/Be
ze dne 3.8.2012
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j.
13698/UP/2012/Tov ze dne 15.8.2012
ČR - Státní energetická inspekce, č.j. 1214/12/52.104/Št ze dne 16.8.2012
ČR – Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, č.j. MZDR 23209/20122/OZD-ČIL-L ze dne 16.8.2012
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.
13941/ZP/2012 ze dne 17.8.2012
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, č.j. OŽP-3617-2/2012-Hř,Kn,U ze dne
20.8.2012
Ministerstvo dopravy, č.j. 579/2012-910-UPR/2 ze dne 20.8.2012

Dále pořizovatel obdržel podání od Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j. 12929-12-ŘSD-11110 ze dne
13.8.2012.
V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona o prodloužení lhůty pro vydání stanoviska o
30 dnů požádal dne 19.7.2012 (č.j. MK-48527/2012 OPP) odbor památkové péče Ministerstva kultury.
Odbor životního prostředí KÚ KHK jako příslušný orgán dle ustanovení § 22 zákona č. 100/2001 Sb.
v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona požádal dne 20.7.2012 (č.j. 12326/ZP/2012Hy) na společném jednání k návrhu ÚP Jaroměř o prodloužení lhůty pro vydání stanoviska o 30 dnů.
V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona požádal Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství o prodloužení lhůty pro vydání
stanoviska o 30 dnů ve stanovisku č.j. 13941/ZP/2012 ze dne 17.8.2012.
V prodloužené lhůtě obdržel pořizovatel stanovisko Ministerstva kultury č.j. MK 58955/2012 OPP ze
dne 13.9.2012 a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
oddělení zemědělství č.j. 15325/ZP/2012-To.
Po společném jednání pořizovatel také obdržel stanovisko ČR – Ministerstvo obrany, č.j. 5556/13585ÚP/2012-1420 ze dne 20.9.2012.
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V zákonem stanovené lhůtě nebyly k návrhu ÚP Jaroměř a posouzení vlivů na životní prostředí
předloženy žádné připomínky.
Z výsledku projednávání návrhu ÚP, respektive ze stanovisek dotčených orgánů vyplynula nutnost
provést úpravy návrhu ÚP Jaroměř a posouzení vlivů ÚP na životní prostředí. Ve stanovisku odboru
územního plánování a stavebního řádu KÚ KHK č.j. 13698/UP/2012/Tov ze dne 15.8.2012 bylo
pořizovateli doporučeno s upraveným návrhem seznámit dotčené orgány tak, aby k němu mohly
opakovaně uplatnit své stanovisko.
V návrhu územního plánu Jaroměř byl řešen koridor pro železnici – modernizace trati „Hradec Králové
– Jaroměř, ke kterému si pořizovatel dne 27.8.2012 vyžádal poskytnutí zpřesněných údajů k záměru
optimalizace a zdvoukolejnění tratě č. 031 Jaroměř – Hradec Králové hl. n. – Pardubice hl. n. se
zvýšením traťové rychlosti na min. 120 km/hod, včetně odstranění míst s omezenou propustností
v uzlu Hradec Králové (DZ2) pro potřeby zapracování do návrhu územního plánu Jaroměř
V souladu s ustanovením § 51 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
provedl vyhodnocení předložených stanovisek, ze kterých vyplynula nutnost návrh ÚP Jaroměř a
posouzení vlivů ÚP na životní prostředí upravit a upravený návrh ÚP Jaroměř a posouzení vlivů ÚP na
životní prostředí předložit k opakovanému společnému jednání návrhu ÚP Jaroměř a posouzení vlivů
ÚP na životní prostředí.
Opakované společné jednání o návrhu ÚP Jaroměř a posouzení vlivů ÚP Jaroměř na životní prostředí
se v souladu s ustanovením § 50 stavebního zákona konalo dne 11.6.2013 v zasedací místnosti MěÚ
Jaroměř. Návrh ÚP Jaroměř a posouzení vlivů ÚP Jaroměř na životní prostředí byl vystaven
k nahlédnutí od společného jednání tj. od 11.6.2013 do 11.7.2013 na MěÚ v Jaroměři a v elektronické
podobě na webových stránkách města www.jaromer-josefov.cz. Návrh zadání ÚP Jaroměř včetně
posouzení vlivů ÚP na životní prostředí byl rovněž k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu
Jaroměři, odboru výstavby, oddělení úřadu územního plánování, nám. Československé armády 16,
551 33 Jaroměř.
Stanoviska a připomínky bylo možné uplatnit ve lhůtě do 30 dnů ode dne opakovaného společného
jednání.
K opakovanému společnému jednání obdržel pořizovatel následující stanoviska:
- Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 234641/2013 ze dne 20.5.2013
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j. 22310/2013/31100 ze dne 22.5.2013
- Ministerstvo životního prostředí, č.j. 678/550/13-Hd ze dne 24.5.2013
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, č.j.
SVS/2013/035082-H ze dne 27.5.2013
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, č.j. HSHK-462/NA-OP-2013 ze dne
31.5.2013
- Obvodní báňský úřad, č.j. SBS 15166/2013/OBÚ-09/1 ze dne 3.6.2013
- ČR - Ministerstvo obrany, č.j. 3788/13585-ÚP/2013-1420 ze dne 6.6.2013
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j.
11811/DS/2013/MT ze dne 20.6.2013
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j.
11790/UP/2013/Pro ze dne 26.6.2013
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, č.j. S-KHSHK 16143/2013/4/HOK.NA/Be
ze dne 28.6.2013
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.
12935/ZP/2013 ze dne 8.7.2013
- ČR – Státní energetická inspekce, č.j. 2259/13/52.104/Št ze dne 11.7.2013
- Ministerstvo dopravy, č.j. 519/2013-910-UPR/2 ze dne 12.7.2013
Po uplynutí zákonné 30 denní lhůty obdržel stanovisko od Městského úřadu Jaroměř, odboru
životního prostředí, č.j. OŽP-2796-2/2013-Hř,Vn,Jn,U-V ze dne 3.7.2013
Dále pořizovatel obdržel od Ministerstva dopravy doplněk stanoviska k opakovanému společnému
jednání o návrhu územního plánu od, č.j. 637/2013-910-UPR/1 ze dne 21.8.2013, požadavky obce,
pro kterou je návrh územního plánu pořizován, tedy Města Jaroměř ze dne 1.7.2013 a podání od
Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j. 10809-13-ŘSD-11110 ze dne 2.7.2013.
V zákonem stanovené lhůtě byly k návrhu ÚP Jaroměř a posouzení vlivů na životní prostředí
předloženy dvě připomínky paní
a pana
k návrhu územního plánu,
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ze dne 30.6.2013 a Osadního výboru Semonice ze dne 9.7.2013, které jsou podrobněji popsány
v kapitole F. Vyhodnocení připomínek.
Na základě došlého stanoviska Ministerstva kultury byl řešen rozpor mezi orgánem územního
plánování a stanoviskem dotčeného orgánu (Ministerstvo kultury ČR) ve smyslu ustanovení § 4 odst.
8 stavebního zákona, v platném znění, a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu. Na základě jednání
byl zhotovený zápis z jednání při řešení rozporů smírnou cestou (ve vztahu k ustanovení § 5
správního řádu) při pořizování územního plánu Jaroměř konaného dne 23.7.2013 na půdě
Ministerstva kultury České republiky, Maltézské náměstí 471/1 Praha 1, na kterém byli přítomni:
-

- za Ministerstvo kultury ČR
- za Národní památkový ústav, generální ředitelství
- za Městský úřad Jaroměř (pořizovatel územního plánu)
– za zpracovatele územního plánu

Předmětem jednání bylo řešení připomínek vyplývajících ze stanoviska MK ČR k návrhu ÚP Jaroměř,
předložených pořizovateli stanoviskem Ministerstva kultury ze dne 3.7.2013, č.j. MK 31571/2013 OPP
a byly dohodnuty provedené úpravy návrhu územního plánu Jaroměř.
Řešení připomínek se týkalo úpravy návrhu územního plánu v kapitole Koncepce rozvoje území obce,
včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch pro přestavbu a systému sídelní zeleně u ploch
označených jako PJARO_42 - území ochranného pásma MPR Josefov, PJOS_01 - území MPR
Josefov, PJOS_07 - vyřazení plochy z návrhu. Dále se týkalo stanovení podmínek pro plochy
s rozdílným způsobem využití pro Plochy smíšené neobytné/opevnění Josefova (OP) a úpravu
podrobných doplňujících regulativů ve vztahu k prokázání nenarušení dálkových pohledů na
konfiguraci pevnostního systému MPR Josefov a kapitoly označené Jako vymezení architektonicky
nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část jen
autorizovaný architekt.
V souladu s ustanovením § 51 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
provedl vyhodnocení předložených stanovisek a připomínek, dle kterých byla provedena úprava
návrhu ÚP Jaroměř. Upravený návrh ÚP Jaroměř a posouzení vlivů ÚP na životní prostředí včetně
podkladů pro jeho posouzení byl v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 a 7 stavebního zákona
předložen Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Po posouzení krajským úřadem dne 10.2.2014
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu vydal
k předloženému návrhu ÚP Jaroměř stanovisko č.j. 23629/UP/2014/Pro s požadavkem na jeho
doplnění a odstranění nedostatků (viz příloha k postupu pořízení). V souladu s výše uvedeným
stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního
řádu byl návrh ÚP Jaroměř upraven a doplněn.
Nedostatky v návrhu územního plánu Jaroměř byly zejména z hlediska zajištění koordinace využívání
území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem.
Návrh územního plánu Jaroměř včetně posouzení vlivů územního plánu Jaroměř na životní prostředí
byl upraven v souladu s ustanovením § 51 stavebního zákona.
Poté pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem nechal upravit a doplnit návrh územního plánu
a požádal o potvrzení o odstranění nedostatků Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení
územního plánování dne 28.5.2014 pod č.j. 6279/UP/2014/Pro vydal potvrzení o odstranění
nedostatků (viz příloha k postupu pořízení), ve kterém mimo jiné sdělil, že v upraveném návrhu
územního plánu Jaroměř nebyly shledány takové nedostatky, které by neumožňovaly přistoupit
k řízení o vydání územního plánu Jaroměř, dle ustanovení § 52 stavebního zákona.
Upravený a posouzený návrh ÚP Jaroměř a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a
oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, včetně způsobu
umožňující dálkový přístup a k veřejnému projednání přizval jednotlivě dotčené orgány, krajský úřad a
sousední obce dle ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona. Dále v oznámení uvedl poučení o lhůtě a
možnostech pro podání stanovisek, námitek a připomínek včetně poučení, že k později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží, stejně jako ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje.
V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona se dne 19.8.2014 konalo veřejné projednání návrhu
územního plánu Jaroměř a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Po celou dobu průběhu
veřejného projednání v zasedací místnosti Městského úřadu Jaroměř byl vystaven upravený a
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posouzený návrh územního plánu Jaroměř a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Pořizovatel poučil zúčastněné a popsal průběh pořízení návrhu ÚP Jaroměř, dále projektant v souladu
s ustanovením § 22 stavebního zákona provedl odborný výklad k předložené dokumentaci. Poté byl
přenechán prostor všem zúčastněným pro případné dotazy.
Zúčastnění byli vyzvání k předložení připomínek, námitek a stanovisek a poučeni, že námitky proti
návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti, dále, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání
může každý uplatnit své připomínky dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Pořizovatel
učinil o průběhu veřejného projednání písemný záznam.
V rámci lhůty stanovené pro podání námitek a připomínek byly pořizovateli doručeny námitky pana
ze dne 18.6.2014, společnosti Sallerova výstavba, spol. s r.o ze dne 21.7.2014,
Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 12.8.2014,
ze dne 20.8.2014, Města
Jaroměř ze dne 22.8.2014, společnosti JUTA a.s. ze dne 25.8.2014, Střední školy řemeslné ze dne
8.9.2014 a připomínka společnosti JUTA a.s. ze dne 25.8.2014. Dále připomínka společnosti KARSIT
HOLDING, s.r.o. ze dne 9.1.2015. Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek tvoří součást
tohoto odůvodnění, které je podrobně popsáno v kapitolách E. Rozhodnutí o námitkách a jejich
odůvodnění a F. Vyhodnocení připomínek.
S ohledem na volby do obecních zastupitelstev, které se uskutečnily koncem roku 2014, kdy skončilo
volební období, na něž byl určený zastupitel schválen, byl dne 22.12.2014 usnesením č. 0582-162014-VYST-ZM zastupitelstva města Jaroměř určený člen zastupitelstva Ing. Jakub Kubina. Po
veřejném projednání pořizovatel dle ustanovení § 53 stavebního zákona provedl ve spolupráci
s určeným zastupitelem Ing. Jakubem Kubinou vyhodnocení výsledků projednání, na základě kterých
vyplynul požadavek na opakování veřejného projednání.
Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změně záplavového území a stanovení aktivní záplavové zóny
významného toku Labe opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 27.10.2014 byla
zapracována aktivní záplavová zóna a záplavové území Q100 do návrhu ÚP Jaroměř. Opatření
obecné povahy k těmto limitům vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, oddělení vodního hospodářství dne 8.10.2014 pod č.j. 5710/ZP/2014-24.
S ohledem na Politiku územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1. tj. aktualizaci
Politiky územního rozvoje ČR, která byla schválena dne 15.4.2015 usnesením vlády ČR č. 276 s její
závaznosti následující den po zveřejnění, tedy od 17.4.2015, bylo nutné respektovat nadřazenou
dokumentaci s ohledem na ustanovení § 54 odst. 5 stavebního zákona a po dohodě s určeným
zastupitelem byl projektantovi předán pokyn k úpravě návrhu územního plánu.
Na základě výše uvedených skutečností byl návrh územního plánu Jaroměř upraven a pořizovatel
přistoupil k opakovanému veřejnému projednání.
Upravený a posouzený návrh ÚP Jaroměř a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a
oznámení o konání opakovaného veřejného projednání pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, včetně
způsobu umožňující dálkový přístup a k veřejnému projednání přizval jednotlivě dotčené orgány,
krajský úřad a sousední obce dle ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona. Dále v oznámení uvedl poučení
o lhůtě a možnostech pro podání stanovisek, námitek a připomínek včetně poučení, že k později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží, stejně jako ke stanoviskům,
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje.
V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona se dne 9.7.2015 konalo opakované veřejné
projednání návrhu územního plánu Jaroměř a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Po celou
dobu průběhu veřejného projednání v zasedací místnosti Městského úřadu Jaroměř byl vystaven
upravený a posouzený návrh územního plánu Jaroměř a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území. Pořizovatel poučil zúčastněné a popsal průběh pořízení návrhu ÚP Jaroměř, dále projektant
v souladu s ustanovením § 22 stavebního zákona provedl odborný výklad k předložené dokumentaci.
Poté byl přenechán prostor všem zúčastněným pro případné dotazy.
Zúčastnění byli vyzvání k předložení připomínek, námitek a stanovisek a poučeni, že námitky proti
návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti, dále, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání
může každý uplatnit své připomínky dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Pořizovatel
učinil o průběhu veřejného projednání písemný záznam.
K opakovanému veřejnému projednání pořizovatel obdržel následující podání a stanoviska:
- Ministerstvo zemědělství, č.j. 29461/2015-MZE-12131 ze dne 26.5.2015
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-

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, č.j. SBS
16244/2015/OBÚ-09/1 ze dne 3.6.2015
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, č.j. HSHK-184-58/2015
ze dne 8.6.2015
Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 272257/2015, ze dne 11.6.2015
České dráhy, a.s., č.j. 5244/2015-O32 ze dne 8.7.2015
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,
oddělení územního plánování, č.j. 18523/UP/2015/Pro ze dne 10.7.2015
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
zemědělství, č.j. 18851/ZP/2015-Be ze dne 10.7.2015
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, č.j. MZDR 26544/2015-2/OZDČIL-L ze dne 14.7.2015

V rámci lhůty stanovené pro podání námitek a připomínek byly pořizovateli doručeny námitky Města
Jaroměř,
a
ze dne 16.7.2015, společnosti FMP-Servis s.r.o.
ze dne 16.7.2015, České společnosti ornitologické ze dne 17.7.2015 a připomínka České společnosti
ornitologické ze dne 17.7.2015. Na základě vyhodnocení výsledku projednávání ve spolupráci
s určeným zastupitelem byly tyto námitky a připomínky projednány ve stavební komisi dne
18.11.2015 a na základě vyhodnocení stavební komisí se pořizovatel ztotožnil s vyhodnocením
uplatněných námitek a připomínek. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem po jednání,
které se uskutečnilo dne 29.1.2015 vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního plánu a na
základě vyhodnocení byly projektantovi dne 25.2.2016 předány pokyny a podklady k upravení návrhu
územního plánu Jaroměř. Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek tvoří součást tohoto
odůvodnění, které je podrobně popsáno v kapitolách E. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění a
F. Vyhodnocení připomínek.
V souvislosti s úpravou návrhu územního plánu zaslal pořizovatel seznam povolených staveb s
pokynem pro aktualizaci zastavěného území v návrhu územního plánu Jaroměř.
Dne 29.7.2016 se v Praze uskutečnilo jednání pořizovatele s projektantem, na kterém byly
konzultovány pokyny na úpravu návrhu územního plánu Jaroměř. Dne 23.9.2016 obdržel pořizovatel
od Ředitelství silnic a dálnic ČR dodatek ke IV. aktualizaci územně analytických podkladů, tyto
podklady byly následně předány s pokynem projektantovi k zapracování do návrhu územního plánu
na základě průběžně aktualizovaných územně analytických podkladů.
Poté projektant předložil pořizovateli návrh územního plánu a na základě jednání dne 3.10.2016
pořizovatele s projektantem zaslal pořizovatel projektantovi pokyny na úpravu návrhu územního plánu
Jaroměř dne 4.10.2016.
Dne 13.12.2016 bylo Zastupitelstvo seznámeno s průběhem pořízení ÚP Jaroměř, se stavem
rozpracovanosti pořizovaného ÚP Jaroměř a dále seznámeno s následujícími činnostmi vedoucími
pro vydání ÚP Jaroměř.
V návaznosti na smírné řešení rozporu pořizovatel dne 3.1.2017 na Ministerstvu kultury konzultoval
kapitolu o) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
Navržené vymezené stavby byly na jednání zkonzultovány a jejich samotný výčet v kapitole o)
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt byl Ministerstvem kultury po
konzultaci s odbornou organizací státní památkové péče přijat a odsouhlasen. Takto provedená
úprava byla zapracována do návrhu ÚP Jaroměř pro 2. opakované veřejné projednání.
Dle výsledků projednání ve spolupráci s určeným zastupitelem byly předány pokyny projektantovi
k vyhotovení upraveného a posouzeného návrhu územního plánu pro 2. opakované veřejné
projednání.
Na základě výše uvedených skutečností byl návrh ÚP Jaroměř upraven a pořizovatel přistoupil ke
2. opakovanému veřejnému projednání.
Upravený a posouzený návrh ÚP Jaroměř a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a
oznámení o konání 2. opakovaného veřejného projednání pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou,
včetně způsobu umožňující dálkový přístup a k veřejnému projednání přizval jednotlivě dotčené
orgány, krajský úřad a sousední obce dle ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona.
Současně pořizovatel v oznámení uvedl v jakých úpravách spočívá úprava návrhu územního plánu
Jaroměř, oproti návrhu k prvnímu opakovanému veřejnému projednání konanému dne 9.7.2015.
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Pořizovatel uvedl poučení o lhůtě a možnostech pro podání stanovisek, námitek a připomínek včetně
poučení, že k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží, stejně jako ke
stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje a dále, že dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné
lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od opakovaného veřejného projednání změněny.
Úřad územního plánování Městského úřadu Jaroměř, jako pořizovatel v souladu s ustanovením § 52
stavebního zákona provedl dne 7.3.2017 2. opakované veřejné projednání upraveného návrhu
územního plánu Jaroměř. K projednání byla předložena upravená a posouzená dokumentace
upraveného návrhu územního plánu včetně vlivů na udržitelný rozvoj území.
Na začátku 2. opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu územního plánu Jaroměř a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pořizovatel přivítal přítomné a vysvětlil důvod projednání,
které bylo oznámeno v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 ve vztahu k ust. § 52 stavebního zákona.
Poté pořizovatel seznámil všechny přítomné s upraveným návrhem, přednesl a popsal průběh
pořízení návrhu ÚP Jaroměř. Pořizovatel sdělil zúčastněným, že před 2. opakovaným veřejným
projednáním byly uplatněny tyto stanoviska, které jsou připojeny k písemnému záznamu z 2.
opakovaného veřejného projednání:
-

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, č.j. SBS
03410/2017/OBÚ-09/1 ze dne 31.1.2017
Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 043180/2017 ze dne 13.2.2017
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod,
č.j. HSHK- 133-12/2017 ze dne 21.2.2017

Poté pořizovatel předal slovo projektantovi ÚP Jaroměř, který v souladu s ustanovením § 22
stavebního zákona přednesl odborný výklad územně plánovací dokumentace.
Byl představen upravený návrh ÚP Jaroměř a dále byli přítomní seznámeni s úpravou návrhu
územního plánu Jaroměř, oproti návrhu na prvním opakovaném veřejném projednání konaném dne
9.7.2015, která spočívala zejména v následujících změnách:
-

Aktualizace vymezení zastavěného území k 3/2016.
Návrh územního plánu byl upraven dle aktualizace územně analytických podkladů obce
s rozšířenou působností Jaroměř (např. OP ložiska peloidů, požadavky ŘSD, aktivní zóna a
Q100).
Úprava regulativů pro PLOCHY PŘÍRODNÍ / ORNITOLOGICKÝ PARK (OR).
Úprava výroku v kapitole o) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb,
pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt.
V grafické části změna plochy s rozdílným způsobem využití (na pozemcích p.č. 578/7,
578/17, 575/5, 575/6, 575/9, 578/17, 575/10, 575/15, 575/16, 575/17 a 575/8 v k.ú. Jaroměř)
na PLOCHY SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ (SN).
V grafické části změna plochy s rozdílným způsobem využití (na pozemku p.č. 2635 v k.ú.
Jaroměř) na PLOCHY SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ (SN).
Doplněna lokalita ZJARO_49 jako plocha s rozdílným způsobem využití PLOCHY
MĚSTSKÉHO A PŘÍMĚSTSKÉHO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ (BI).

Dále zmínil úpravu ve změně pojmenování regionálního biokoridoru na lokální v severní části
Jaroměře podél vodního toku Běluňka a úpravu rozsahu záboru zemědělského půdního fondu u
lokality ZJARO_49.
Na projednání byl předložen upravený návrh územního plánu Jaroměř a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, jehož pořizovatelem je úřad územního plánování odboru výstavby Městského
úřadu Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Tento návrh byl mj. vystaven
způsobem umožňující dálkový přístup na úřední desce Městského úřadu Jaroměř www.jaromerjosefov.cz. Upravený návrh územního plánu Jaroměř a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
byl po celou dobu průběhu projednání vystaven k nahlédnutí ve velké zasedací místnosti Městského
úřadu Jaroměř. Poté byl přenechán prostor všem zúčastněným pro případné dotazy.
- Zástupkyně NPÚ oznámila že Wenkeův dům (muzeum) byl vyhlášen jako Národní kulturní památka.
Dále zmínila zahrnutí panelového domu u Střední školy řemeslné v Jaroměři do solitérů. Úpravu
názvosloví “archeologické naleziště“ a vznesla dotaz na zapracování ochranného pásma MPR
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Josefov, ochranného pásma MPZ Jaroměř a území s archeologickými nálezy do koordinačního
výkresu ÚP Jaroměř.
- Zástupkyně Krajské hygienické stanice se zeptala na lokalitu u Hřbitova s ohledem na jeho etické
pásmo, které nebylo vyhlášeno.
- Zástupkyně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje odboru územního plánování a stavebního
řádu vznesla dotaz na dokončení části v odůvodnění týkající se doporučení SEA, dále aby
pojmenování lokálního biokoridoru bylo upraveno ve všech výkresech a u lokalit, k doplnění pro
přehlednost proč není stanoveno nepřípustné využití, které nebylo uvedeno u ploch DSk a TIk a PT.
Zúčastnění byli vyzváni k předložení písemných připomínek, námitek a stanovisek a poučeni, že
námitky proti upravenému návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 52 odst. 2 stavebního
zákona). Nejpozději do 7 dnů ode dne 2. opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby (podle výše uvedené věty) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem
řešení, které byly od opakovaného veřejného projednání změněny. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad
územního rozvoje se nepřihlíží.
Stanoviska, námitky a připomínky k Návrhu územního plánu Jaroměř lze podat písemnou formou na
adresu: Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř.
Během projednání nebyly k předložené dokumentaci v souladu s ustanovením § 52 stavebního
zákona předloženy připomínky, námitky a stanoviska.
Na závěr projednání poděkoval pořizovatel všem přítomným za účast a projednání bylo ukončeno dne
7.3.2017 v 11:04 hodin. O průběhu veřejného projednání učinil pořizovatel písemný záznam.
Po veřejném projednání obdržel pořizovatel následující stanoviska:
-

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KUKHK8899/ZP/2017 ze dne 7.3.2017
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j.
KUKHK-8122/UP/2017/Sm ze dne 10.3.2017
Ministerstvo kultury České republiky, č.j. MK 18002/2017 OPP, ze dne 8.3.2017
České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Rovněž v zákonné lhůtě 7 dnů od 2. opakovaného veřejného projednání mohli vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat námitky, každý
mohl uplatnit připomínky. V zákonné lhůtě tedy do 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly
uplatněny žádné námitky a připomínky.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval
s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu ÚP Jaroměř. Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek tvoří součást
tohoto odůvodnění, které je podrobně popsáno v kapitolách E. Rozhodnutí o námitkách a jejich
odůvodnění a F. Vyhodnocení připomínek.
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručil dotčeným orgánům a
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby v zákonné lhůtě
30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Stanoviska uplatnily tyto dotčené orgány:
-

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, č.j. SBS
14276/2017/OBÚ-09/1 ze dne 27.4.2017
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUKHK15491/DS/2017/MT ze dne 2.5.2017
Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j. MPO 28318/2017 ze dne 2.5.2017
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, č.j. 4182/62366/2017-8201-OÚZ-PCE ze
dne 12.5.2017
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j.
KUKHK-15151/UP/2017/Sm ze dne 12.5.2017
Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 199361/2017 ze dne 15.5.2017
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-

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
zemědělství, č.j. KUKHK-17656/ZP/2017, č.j. 19.05.2017

Ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem byla doplněná část odůvodnění ÚP Jaroměř.
Dokumentace byla doplněna a upravena dle stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu a v příslušných částech výkresové části bylo opraveno
označení regionálního biokoridoru RK 1262, který měl být pojmenovaný jako lokální biokoridor LK 4,
neboť se jedná o biokoridor lokálního významu podél vodního toku Běluňka. Biokoridor regionálního
významu, označený jako RK 1262 je vymezen podél vodního toku Labe, zároveň byla úprava popisu
tohoto biokoridoru provedena v příslušných kapitolách textové části návrhu ÚP Jaroměř.
Byly doplněny podmínky využití pro plochy „PT“ a to jako podmínka mající souvislost s hlavním
využitím.
V odůvodnění návrhu ÚP Jaroměř došlo k přesunu stanoviska krajského úřadu podle § 50 odst. 5
stavebního zákona ze strany č. 43 odůvodnění do příslušné kapitoly C.3. Také byly přesunuty
stanoviska krajského úřadu k návrhu územního plánu Jaroměř a dále pak potvrzení krajského úřadu o
odstranění nedostatků v návrhu územního plánu Jaroměř do kapitoly označené jako Přílohy ke
kapitole A.
Dále byla upravená část dokumentace zaslána Ministerstvu kultury ČR, které ve svém stanovisku č.j.
MK 31216/2017 OPP ze dne 2.5.2017 uvedlo, že z hlediska zájmu státní památkové péče nemá
Ministerstvo kultury k posuzovanému upravenému návrhu ÚP Jaroměř po veřejném projednání další
zásadní připomínky.
Ve stanovisku Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Jaroměř
vedeného pod č.j. KUKHK-17656/ZP/2017, č.j. 19.05.2017, v části IV. Posuzování vlivů na životní
prostředí byl uplatněn požadavek na úpravu vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Jaroměř na
životní prostředí ve smyslu měněných částí z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona
EIA.
Na základě výše uvedeného stanoviska pořizovatel požádal autorizovanou zpracovatelku hodnocení
SEA Mgr. Alenu Kubešovou, Ph.D.; rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j.
3269/468/OPVŽP/99 o doplnění dokumentace vyhodnocení vlivů územního plánu Jaroměř na životní
prostředí.
Autorizovaná zpracovatelka v doplnění vyhodnocení konstatovala, že provedené úpravy návrhu ÚP
Jaroměř po veřejném projednání nemají podstatné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a ostatní
podmínky vyplývající ze stanoviska SEA byly v průběhu projednání územního plánu zapracovány,
nejsou navrhována žádná další opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných vlivů
na životní prostředí ani další požadavky na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z
hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. A žádné jiné skutečnosti procesu
posouzení vlivů územního plánu Jaroměř na životní prostředí nemají provedené změny vyplývající z
projednání a veřejného projednání návrhu ÚP Jaroměř žádný vliv a z tohoto pohledu tedy může být
územní plán, v takto upravené podobě vydán jako čistopis.
Na základě doplnění dokumentace vyhodnocení vlivů územního plánu Jaroměř na životní prostředí
požádal pořizovatel krajský úřad o stanovisko k tomuto doplnění. Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, odbor životního prostředí k tomuto doplnění vydal stanovisko č.j. 25476/ZP/2014 – Hy ze dne
2.6.2017, ve kterém Krajský úřad jako příslušný úřad ve smyslu ustanovení § 22 písm. e) zákona EIA
po posouzení předložené dokumentace souhlasil s návrhem územního plánu Jaroměř, doplněným
vyhodnocením vlivů návrhu územního plánu Jaroměř a neměl z hlediska kompetencí na úseku
posuzování vlivů na životní prostředí žádné připomínky.
Na základě 2. opakovaného veřejného projednání nedošlo tedy k podstatné úpravě návrhu územního
plánu, proto pořizovatel na základě vyhodnocení výsledků projednání a uplatněných stanovisek od
dotčených orgánů a krajského úřadu dle ustanovení § 53 stavebního zákona ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a navrhl vydat opatřením obecné povahy územní plán
Jaroměř v uvedeném rozsahu.
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Přílohy ke kapitole A. Postup při pořízení územního plánu:
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B. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
podle ustanovení §53 odst. 4 stavebního zákona a ustanovení §53 odst. 5 a) stavebního
zákona
Územní plán Jaroměř je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.

B.1 Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
-

viz ustanovení § 53 odst. 4 a) stavebního zákona

B.1.1 Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
Aktualizace č. 1
Územní plán Jaroměř byl zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR)
schválenou usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.7.2009 a v souladu s Aktualizací č. 1 PÚR ČR
schválenou dne 15.4.2015 usnesením vlády č. 276. Ke schválení Aktualizace č. 1 došlo v průběhu
pořízení územního plánu, proto byl návrh v tomto smyslu upraven a byly respektovány priority a
požadavky vyplývající pro řešené území.
Z celostátní dokumentace tj. Politiky územního rozvoje České Republiky (PÚR ČR), ve znění
Aktualizace č. 1 a z širších územních vztahů vyplývá pro správní území města Jaroměř zohlednění
těchto požadavků:
- řešené území patří do rozvojové oblasti republikového významu OB4 Rozvojová oblast Hradec
Králové/Pardubice a do rozvojové osy republikového významu OS4 Rozvojová osa Praha-Hradec
Králové/Pardubice (podél dálnice D11) Trutnov-hranice ČR/Polsko (-Wroclaw). Další větev rozvojové
osy je Praha-Kolín-Chvaletice-Pardubice (podél železničního spojení Praha-Kolín-Pardubice). Jedná
se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Hradec Králové, dálnicí D11 z Prahy do
Jaroměře a připravovanou rychlostní silnicí R11*.
V řešení návrhu územního plánu jsou promítnuty republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území stanovených Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
Aktualizace č. 1.
Rozvojová oblast Hradec Králové/Pardubice (OB4)
Rozvojové oblasti tvoří území krajských měst a jejich zázemí, v případě krajů Královéhradeckého a
Pardubického se jedná o jednu rozvojovou oblast. Jedná se o území, vykazující největší hospodářský
rozvoj a s tím související zvýšené požadavky na změny v území. Rozvojové osy jsou stanoveny podle
stávajících nebo předpokládaných kapacitních silnic, které vyvolávají další územní dopady, neboť se
na ně napojují další aktivity (obchodní, skladové, výrobní aj.). Železnice a letiště nemají pro změny v
území obecně tak zásadní význam. V PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1, jsou všechny rozvojové
oblasti a rozvojové osy vymezeny územními obvody obcí III. stupně (ORP), případně jejich částmi. Z
úrovně celorepublikového dokumentu nelze rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezit podle území
jednotlivých obcí, upřesnění se provádí v zásadách územního rozvoje (ustanovení § 5 stavebního
zákona).
Vymezení rozvojové oblasti Hradec Králové/Pardubice: Území obcí z ORP Holice (bez obcí ve
východní části), Hradec Králové, Chrudim (jen obce v severní a severovýchodní části), Jaroměř (jen
obce v jižní části), Kostelec nad Orlicí (jen obce v severozápadní části), Nový Bydžov (bez obcí v
západní a severní části), Pardubice, Přelouč (jen obce východní části).
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Důvody vymezení: území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajských měst Hradce Králové a Pardubic
při spolupůsobení vedlejšího centra Chrudimi. Jedná se o silnou dvojjadernou koncentraci
obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní význam. Rozvojově
podporujícím faktorem je poloha Pardubic na I. tranzitním železničním koridoru, dálnici D11 z Prahy
do Hradce Králové s plánovaným pokračováním do Polska a perspektivní propojení rychlostní silnicí
R35 s Olomoucí, které poskytne alternativu rychlého západovýchodního silničního spojení v ČR vedle
dálnice D1.
Rozvojová oblast OB4 zasahuje v ORP Jaroměř následující obce: Jaroměř, Jasenná, Nový Ples,
Rasošky, Rožnov, Vlkov.
V širších vztazích se uplatňují vazby na vymezené rozvojové osy, dopravní koridory a ostatní
regionální záměry.
Rozvojová osa Praha - Hradec Králové/Pardubice (podél dálnice D11) Trutnov–hranice ČR/
Polsko (-Wroclaw) (OS4)
Vymezení rozvojové osy: Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní
cesty, tj. dálnici D11, koridory připravovaného pokračování dálnice D11 a připravované rychlostní
silnice R11* a železniční trať č. 010 v úseku Praha - Pardubice.
Důvody vymezení: Území ovlivněné dálnicí D11 a jejím připravovaným pokračováním do Jaroměře,
připravovanou rychlostní silnicí R11* Jaroměř – Trutnov – hranice ČR/Polsko, železniční tratí č. 010 v
úseku Praha – Pardubice (I. tranzitní železniční koridor) a spolupůsobením center Nymburk,
Poděbrady, Kolín, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem a Trutnov. Navazuje na rozvojovou osu v
zahraničí (Polsko).
Rozvojová osa OS4 zasahuje v ORP Jaroměř následující obce: Dolany, Heřmanice, Hořenice,
Velichovky, Zaloňov.
Republikové priority
Článek 14 - Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana
by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly
zachovány
její
stěžejní
kulturní,
přírodní
a
užitné
hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
Priorita směřuje k zachování a obnově přírodních, kulturních i civilizačních hodnot krajiny, jejichž
ochrana je veřejným zájmem a je předpokladem plnohodnotného života každého člověka. Proto je
třeba zajistit koncepční a vyvážený přístup k rozvoji každého území, který bez znalosti hodnot, limitů,
rizik a potenciálu daného území nelze zajistit.
Rozhodující vliv na rozvoj území má územně plánovací činnost. Koordinace veřejných i soukromých
zájmů v území je zodpovědností zpracovatelských týmů územně plánovacích dokumentací i
komplexních pozemkových úprav v součinnosti s pořizovateli těchto dokumentací, dotčenými vlastníky
i veřejností. Významný vliv na stav území a zachování jeho hodnot mají orgány i veřejnost dotčená v
územních a stavebních řízeních.
- územní plán vymezuje hodnoty území k ochraně (výroková část, kapitola b.3.) - hodnotné
historické enklávy v území, veřejná prostranství a ostatní hodnoty přírodní, oblast centra města
(MPZ), specifické struktury Josefova (MPR), v nivách vodních toků (řek) a další, vymezuje
urbanistické a historicko - kulturně – architektonické hodnoty, dále hodnoty přírodní a
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krajinné/krajinotvorné, jsou respektovány vyhlášené kulturní památky v území, včetně městské
památkové rezervace a městské památkové zóny. Současné historické, kulturní, urbanistické
ani přírodní hodnoty nejsou návrhem územního plánu dotčeny. Jsou vymezeny části
zastavěných území v duchu vymezených základních charakterů města (výroková část, kapitola
c.2.).
Článek 14a - Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Rozvoj primárního sektoru a ochrana kvalitní orné půdy a ekologických funkcí krajiny jsou v ČR v
současné době významné, protože v uplynulých letech došlo k podstatnému snížení rozsahu
zemědělské, především orné půdy. Jaroměřsko
je toho příkladem – dochází k odnímání
zemědělských půd zejména na plochy dopravní, výrobní a obytné.
Primární sektor zahrnuje činnosti spojené se získáváním přírodního bohatství – lov, rybolov,
zemědělství a těžbu surovin. V této prioritě se v případě Jaroměře jedná především o rozvoj
zemědělské výroby, ochranu zemědělské půdy a s tím související ochranu ekologických funkcí krajiny.
Priorita obsahuje požadavek vytvořit územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) tvořený
biocentry a biokoridory (lokálními a regionálními) a vymezit pro ně plochy a koridory v parametrech
odpovídajících potřebám nadregionálního a regionálního ÚSES, včetně ploch ochrany přírody a
krajiny – zejména EVL NATURA 2000.
- bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů je žádoucí
v katastrálním území Josefov u Jaroměře, Semonice a v části Dolní Dolce. Vzhledem
k charakteru zemědělské krajiny je třeba chránit a doplňovat rozptýlenou zeleň, ostatní
doprovodné porosty, zejména v lokalitách EVL–Stará Metuje, NATURA 2000. Při vymezování
zastavitelných ploch (vyhláška č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 7, část
I., odst. 1, písm. c), byla zohledněna kvalita půdy dle bonitovaných půdně ekologických
jednotek (vyhláška č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 7, část II., odst. 1,
písm. d).
Článek 15 - Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení,
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.
Pro naplňování této priority bylo využito poznatků z rozvojových dokumentů (strategie rozvoje města
Jaroměř), z programů rozvoje sousedních obcí. Pro uplatnění této priority v územním plánu je důležité
zohlednění požadavků na řešení urbanistické koncepce, požadavků na řešení veřejné infrastruktury,
požadavků na veřejně prospěšné stavby a opatření a ploch asanace, požadavků a pokynů pro řešení
hlavních střetů zájmů a problémů v území (dle ÚAP ORP Jaroměř) a požadavků na vymezení
zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury, které se
promítají do zadání územního plánu (vyhláška č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha
č. 6, písm. a).
- priorita je naplňována v kapitolách Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně a v Komplexním zdůvodnění přijatého řešení
včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení zejména ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území, v územním plánu nejsou vymezeny nové lokality, které by mohly
přispět k sociální segregaci.
Článek 16 - Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve
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spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a
koridorů vymezených v PÚR ČR.
V územním plánu jsou zohledněny historicky a kulturně cenné plochy (pozemky) a architektonicky
nebo urbanisticky významné stavby. S přihlédnutím k jejich hodnotám jsou stanovovány podmínky
pro využití těchto ploch a prostorové uspořádání [vyhláška č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, příloha č. 7, odst. 1 písm. f)] a tím ovlivnit zlepšení kvality života obyvatel.
Článek 16a - Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
S problematikou integrovaného rozvoje území souvisí potřeba zajistit provázanost soukromých a
veřejných zájmů na rozvoji území (ust. § 18, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů) a také koordinace veřejných i soukromých záměrů změn v území, výstavby a jiných činností
ovlivňujících rozvoj území (ust. § 18, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Při stanovování základní koncepce rozvoje území a jednotlivých koncepcí – urbanistické, veřejné
infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny (vyhláška č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
příloha č. 7, část I., odst. 1, písm. b) až e)) jsou zohledněny vazby na okolí a je vyhodnocena
koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.
- priorita je naplňována v kapitole Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, komplexní řešení je třeba prosazovat zejména
v nejrozsáhlejší rozvojové oblasti Na Cihelnách, kde je zásadní rovněž hledisko postupu
výstavby. Územní plán řeší dostatečně komplexně problematiku veřejných prostorů a eliminuje
dosavadní deficit veřejných prostorů, navrhuje prostory veřejné zeleně a doplňuje smíšené
plochy do čistě rezidenčních ploch a lokalit.
Článek 17 - Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v regionech hospodářsky
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
V územně plánovací dokumentaci Jaroměře je v souladu s potřebou vymezován dostatek vhodných
zastavitelných ploch např. pro výrobu a skladování a smíšených výrobních ploch, případně ploch
občanského vybavení, které by mohly být nabídnuty zájemcům o investice, které by pro dané území
znamenaly nové pracovní příležitosti. V souvislosti s tím je však nutno ve spolupráci s dotčenými
obcemi vymezit a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejné
zeleně a parků, přístupných každému bez omezení (ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů).
- priorita je naplňována navrženým funkčním využitím ploch pro výrobu a skladování a ploch
smíšených neobytných. Plochy výroby a skladování jsou určeny pro nerušící výrobu a
skladové hospodářství, plochy smíšené neobytné jsou určeny pro ostatní činnosti a provozy
výrobního i nevýrobního charakteru, jsou vymezeny plochy rozvojové pro účely podnikání a to
zejména v jihozápadní a východní části území města Jaroměř.
Článek 18 - Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
Polycentrický rozvoj území je důležitým územním principem pro zajištění udržitelného rozvoje. Jeho
hlavním posláním je podpora územní soudržnosti prostřednictvím vyrovnanějšího sociálního a
ekonomického rozvoje regionů.
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Sídelní struktura je daná rozmístěním, velikostí, členěním a vzájemnými prostorovými funkčními
vztahy sídelních útvarů a ostatních prvků osídlení (dopravní sítě, lineární trasy technické
infrastruktury, výrobní, rekreační a jiné zóny, ležící mimo sídelní útvary, prvky krajiny, apod.).
- polycentrický rozvoj je podpořen vlastním uspořádáním souměstí Jaroměř – Josefov, které si
„podmaňuje“ okolní jádra obcí (Jezbiny, Semonice a další) a vytváří svébytný aglomerovaný
celek, koncepce ponechává možnost i nadále artikulovat tato vedlejší jádra a naplňovat je
autonomním vybavením, koncepce vytváří předpoklady pro zachování charakteru venkovských
jader.
Článek 19 - Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty
na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Proces suburbanizace znamená přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města
do zázemí.
Revitalizace opuštěných areálů a ploch je jedním z nejdůležitějších úkolů v územním plánování. Nové
plochy především pro výrobu a skladování a občanské vybavení byly vymezeny až po průkazu, že
nelze využít jiné, například opuštěné plochy. V této souvislosti nebylo opominuto ani ustanovení § 55
odst. (4) stavebního zákona, které ukládá prokázat nemožnost využití již vymezených zastavitelných
ploch. Místo vymezování nových zastavitelných ploch prověřit možnost preferovat využití opuštěných
ploch brownfields.
- koncepce územního plánu vytváří podmínky pro využití ploch brownfields a ploch
podvyužitých s charakterem výroby nebo zemědělství. Koncepce podporuje asanaci plochy
předpolí Josefova, naplňuje plochy podvyužité funkcemi, které zapadají do celku a vytvářejí
charakteristické celky města a na plochách registrovaných brownfields stanovuje relativně
širokou škálu vhodných funkcí s důrazem na možnosti využití historických fondů, zejména v
Josefově. Účelné využívání je dané soustředěním se na plochy brownfields (Jaroměř, Josefov),
plochy přestavby v těžišti sídel Jaroměř a Josefov, které jsou stěžejní pro další rozvoj města.
Lokalita k bydlení je navržena k dalšímu naplňování ploch města v prostoru Na Cihelnách.
Proto je třeba celý tento prostor řešit komplexně, nejlépe urbanistickou studií a vymezit
dostatečné plochy zeleně a plochy rekreace tak, aby vznikla plnohodnotná část města a nikoliv
uzavřené enklávy rodinného bydlení bez jakéhokoliv zázemí s minimálními parcelami a
minimálním veřejným prostranstvím. Hospodárnost koncepce je zajištěna přehodnocením
rozsahu rozvojových ploch a jejich převedením do ploch územních rezerv. Tyto budou
následně prověřovány z hlediska územních podmínek a kapacit.
Článek 20 - Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to
při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v
ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích,
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet
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podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet
podmínky pro využití přírodních zdrojů.
Priorita předpokládá vytváření územních podmínek k zajištění ekologických funkcí krajiny jako je její
přirozená retenční schopnost, zajištění migrační prostupnosti, produkční schopnosti, regulační funkce,
apod.
Článek 20a - Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a
prostupnosti krajiny.
Tato priorita reaguje na potřebu zajištění migrační prostupnosti krajiny pro živočichy a pro pohyb
člověka, která je v některých částech území omezena v důsledku srůstání sídel a bariérami v území,
tvořenými zejména liniovými dopravními stavbami. Problémem pro některé živočichy je také rozsáhlé
bezlesí nebo nedostatečná provázanost přírodě blízkých struktur v krajině.
Ke srůstání sídel dochází v důsledku nekoordinovaného a živelného rozvoje bez respektování zásad
správného nakládání s prostředím (krajinou). Zástavba přechází z katastru jednoho sídla do druhého,
aniž by mezi nimi byly ponechány alespoň volné pásy zeleně.
V důsledku rozvoje dopravy přibývá liniových dopravních staveb, které jsou nejen faktickou bariérou,
ale většina z nich představuje pro živočichy nebezpečí v důsledku nárůstu intenzity dopravy, v případě
Jaroměře dálnice D11 a přeložka silnice I/33.
- rozvojové záměry ovlivňující krajinu (plochy výroby a skladů, plochy fotovoltaické elektrárny,
apod.) jsou umísťovány do lokalit, které nejméně ovlivňují charakter krajiny, plochy NATURA
2000 jsou ochráněny od jakýchkoliv záměrů a jsou vymezena území s ochranou krajinného
rázu. Územní systémy ekologické stability jsou implementovány s citem pro charakter území a
tvoří doplňující soustavu v krajině, jež vyplňují zejména nivní polohy krajiny podél vodních
toků nebo oblasti enkláv vysoké zeleně či lesů.
Návrh nevymezuje plochy tak, aby došlo ke srůstání sídel, kolem Jaroměře je ponechán
dostatek zelených ploch, který vytváří koncepci zeleného pásu.
Článek 21 - Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána
lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného
území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a
dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.
Ve většině rozvojových oblastí a os i v některých specifických oblastech dochází vlivem hospodářské
činnosti ke zvýšení problémů, plynoucích ze zvýšeného hluku, nadměrné dopravy, znečištění ovzduší
a vody a dalších negativních jevů. Vytvářením zelených pásů lze částečně snížit dopad těchto
negativních jevů. Zeleným pásem se rozumí vyznačené území kolem měst, ve kterém je nová
výstavba výrazně omezena. Vhodné využití území v zeleném pásu je definováno územně plánovací
dokumentací a je zemědělské, lesní a lesoparkové, zahradnické a rekreační - je kompatibilní se
zemědělským nebo přírodním využitím. Toto řešení je plně aplikováno v severní části města – v místě
meandru Labe (Na Vrších) a na jižním okraji města (u kolejiště nádraží Jaroměř a navazujících ploch
Průmyslové ulice až ke starému železnému mostu).
- pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch jsou vymezovány v oblasti Jaroměře i
Josefova, pokud jsou k tomu územní podmínky. Územní rozvoj do krajiny je omezen na
nezbytné plochy určené pro rozvoj a etapizace stanovena není. Souvislé pásy nezastavěného
území jsou využity pro okruh kolem Jaroměře. Jsou ponechány nivní a záplavová území,
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plochy biocenter a biokoridorů bez zásahů. Koncepce vytváří předpoklady pro využití
nezastavěného území pro vymezování zelených pásů.
Článek 22 - Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
hipo).

území pro různé formy cestovního
zachování a rozvoji hodnot území.
ruchu, turistickými cestami, které
cyklostezky a cyklotrasy, lyžařská,

Podmínkou fungujících oblastí, vhodných pro cestovní ruch, je atraktivní přírodní prostředí (často
velkoplošná chráněná území, rozsáhlé komplexy lesa, rybniční soustavy, řeky, hory, zajímavý ráz
krajiny) a dále kulturní hodnoty (památky, kulturní zajímavosti, historická města a vesnice se
zachovalou lidovou architekturou atd.). Město Jaroměř má jako nabídku kulturně historické hodnoty
území a v neposlední řadě urbanistické hodnoty území s kvalitní meziválečnou architekturou. Obě
těžiště města – Jaroměř i Josefov – vykazují republikově nadprůměrné kvality.
Prioritní musí být rozvoj forem kvalitního „udržitelného“ cestovního ruchu. Důležitá je i integrace
s jinými cíli v regionu, jež je na historické události i památky velmi atraktivní (Kuks, Prusko – Rakouské
války, lázně Velichovky, Babiččino údolí, apod.) – důležitý je výsledný synergický efekt.
- podmínky pro turistiku jsou přirozeně využívány prostory městské památkové zóny a
městské památkové rezervace, územní plán vymezuje pěší a cyklistické trasy (Hradec Králové
– Jaroměř – Kuks) a vymezuje osy v nivách vodních toků, kam je možné umístit rekreační nebo
sportovní zařízení – mimo záplavové území (koupaliště na Úpě, parky v dolním Josefově na
soutoku Labe a Metuje, apod.).
Článek 23 - Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li
to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů
městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň vymezovat
plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů
pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic a tímto způsobem důsledně předcházet
zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků
provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel bez nutnosti budování nákladných technických opatření
na eliminaci těchto účinků.
Priorita vyjadřuje požadavek na ochranu obyvatelstva před účinky hluku a imisí z provozu dopravy při
vedení koridorů liniových dopravních staveb. Jsou navrhována taková technická řešení, která
zabezpečí, že umístěním dopravní stavby nedojde ke zhoršení podmínek života obyvatel. Zároveň je
však při vymezování ploch pro novou obytnou zástavbu nutno zachovat dostatečný odstup od
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic.
Jedním z hlavních důvodů fragmentace krajiny je kromě zemědělství a urbanizace především
konstrukce a využívání dopravní infrastruktury. Pod tu se řadí nejen silnice a dálnice, ale také
železnice a vodní cesty. Liniové dopravní cesty dělí území, kterým procházejí, na menší části, čímž
dochází k jeho fragmentaci, která negativně ovlivňuje život v krajině.
S fragmentací krajiny úzce souvisí vznik bariérového efektu, kdy se dopravní stavba stává výraznou
bariérou na migrační cestě jak pro migrující druhy živočichů, tak pro člověka. Bariérový efekt lze
zmírnit účinnými vhodnými technickými opatřeními, zejména u výstavby dálnice D11 a u přeložek
silnic I. a II. třídy.
- umísťování dopravní a technické infrastruktury je v souladu s nastoupenou koncepcí, je
vytvořen plošně dostatečný vodovodní a kanalizační systém, dopravní struktura je dostatečná
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a propustná, návrh vypuštěním ploch a soustředěním na využití zastavěného území zamezuje
další fragmentaci krajiny, i když při plánování nadřazených tras (např. D11, I/33, apod.) nebyl
tento princip dostatečně vyhodnocen (starší záměry oproti zásadám PÚR).
Článek 24 - Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví,
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou
veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s
ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např.
železniční, cyklistickou).
K naplňování této priority přispělo zejména analyzování provozu integrovaných dopravních systémů a
návrh jejich rozvoje, prověřený studií.
Článek 24a - Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Územním plánem byly lokalizovány nové plochy bydlení, rekreace a občanského vybavení tak, aby
byly umístěny mimo ochranná pásma výrobních a jiných zařízení. Při umisťování nových ploch výroby
stanovit takové podmínky, aby bylo možno umisťovat jen takové druhy, které nebudou nadlimitně
obtěžovat stávající i v ÚPD vymezené plochy bydlení, rekreace a některých druhů občanského
vybavení – stanovit, že plocha je podmíněně pro výrobu využitelná za podmínky, že v navazujícím
stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že výroba (produkující emise) nebude nadlimitně
obtěžovat hlukem a imisemi látek znečišťujících ovzduší příslušné (výše uvedené) plochy.
Kromě vlastních ploch výroby je také třeba pamatovat na obslužnou dopravu, protože vlastní výroba
nemusí mít nadlimitní negativní dopady, ale její obslužná doprava může být takového rozsahu, že
může produkovat nadlimitní množství zdraví škodlivých látek.
- územní plán vytváří podmínky pro zlepšování, rozšiřování a zkvalitňování dopravní
infrastruktury, preferuje veřejnou dopravu pro celé rezidenční území města, vychází ze stávající
organizace systému MHD, vymezuje prostor integrovaného dopravního terminálu v místě
volných pozemků u nádraží.
Článek 25 - Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a
opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní.
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu
osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a
zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako
zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Úkolem územního plánování je zabezpečit preventivní opatření s cílem minimalizace rozsahu škod a
vytvořit méně zranitelnou sídelní strukturu.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách je nutné vytvářet podmínky pro zadržování
dešťových vod doplněním vhodné zeleně včetně technických řešení ve vztahu na řešení
kanalizačního systému a s ohledem na hydrogeologické podmínky území.
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Zároveň je potřeba vytvářet na území ČR podmínky pro zachování a zlepšení přirozené retence vody
v krajině a podmínky pro zlepšení plošné infiltrace povrchových vod do vod podzemních s cílem
podpořit zadržování vody v krajině a tím zmírnit negativní vlivy v období sucha.
- územní plán reaguje na vymezení aktivní zóny a rozlivných území při povodních zakreslením
protipovodňových opatření, koordinací ploch (veřejná zeleň, přírodní ochranná zeleň), ÚP
navrhuje rozvojové plochy mimo tyto ohrožené plochy.
Článek 26 - Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Zkušenosti z minulých povodní v ČR ukazují, že v řadě případů se obnovuje zástavba v územích s
vysokou mírou vzniku povodňových škod. Jedním z důvodů (kromě důvodů ekonomických) je
nepřipravenost dalších zastavitelných ploch, do kterých by mohla být zástavba přemístěna. Úkolem
územního plánování je v takovýchto územích, v souladu s ust. § 19, odst. 1 písm. g) stavebního
zákona: „vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich důsledků ….“.
Záplavové území včetně aktivní zóny je jeden z významných limitů využití území.
Mimo aktivní zónu ve stanovených záplavových a ostatních známých inundačních územích mohou být
povolovány stavby pouze se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu a pouze za podmínek jím
stanovených.
- v záplavovém území nejsou umísťovány plochy pro zástavbu, stávající zástavba je
ochráněna.
- s ohledem na změnu rozsahu vyhlášeného záplavového území a aktivní zóny záplavového
území v průběhu projednávání (OOP ze dne 8. 10. 2014) byla v území dotčeném těmito limity z
návrhu územního plánu vypuštěna zastavitelná plocha ZJARO_12, avšak byla vymezena nová
zastavitelná plocha ZJARO_51, která je v kap. B.4 Soulad s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů - Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů: - Ochrana před
povodněmi zvláště odůvodněna. Zejména je třeba zdůraznit potřebu zajištění dopravního
napojení a obsluhy areálu s ohledem na omezené prostorové možnosti ve stávající části
výrobního areálu Karsit a potřebu respektování vydaného Společného rozhodnutí o umístění č.
61/20014 o umístění a povolení stavby, čj. PDMUJA 22434/2014 ze dne 4.9.2014 pro výstavbu
pozemní komunikace ve stávajícím areálu.
- s ohledem na změnu rozsahu vyhlášeného záplavového území a aktivní zóny záplavového
území v průběhu projednávání (OOP ze dne 8. 10. 2014) byl v území dotčeném těmito limity v
návrhu územního plánu upraven rozsah a využití zastavitelných dotčených ploch:
- plocha ZJARO_09 s funkčním využitím plochy městského a příměstského bydlení /
individuální a plochy zeleně soukromé a vyhrazené
- plocha ZJARO_10 s funkčním využitím plochy smíšené neobytné a plochy zeleně soukromé a
vyhrazené
- plocha ZJARO_11 s funkčním využitím plochy rekreace / zahrádkové osady
- plocha PJARO_03 s funkčním využitím plochy městského a příměstského bydlení /
individuální a plochy zeleně soukromé a vyhrazené
- plocha ZJEZ_01 s funkčním využitím plochy venkovského bydlení a plochy zeleně soukromé
a vyhrazené.
Článek 27 - Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak,
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aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních
obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu
všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území
investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože
mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.
- územní plán vytváří dostatečné podmínky pro umísťování veřejné infrastruktury. Jsou
vymezovány dostatečně velké (prostorově adekvátní) veřejná prostranství pro obsluhu
zastavitelného území.
- problematika investorů a podmínky investic do území není předmětem územního plánu.
Obecně se atraktivita města zvyšuje, město má potenciál jak v rámci svého majetku, na základě
jehož je schopné nabídnout určité pobídkové programy, tak v rámci silných investorů v území
(např. Karsit). Negativní složení obyvatelstva z hlediska vzdělanosti a z hlediska přítomnosti
romské komunity (Josefov) je postupně překonáváno, vztahy nepatří mezi napjaté.
- město má vybudovanou dostatečnou kapacitu dopravních tras, leží na hlavní trase regionu
(dálnice D11, silnice I/33, železnice), která tvoří páteř tohoto území a celé oblasti, město leží na
železničním koridoru Praha - Hradec Králové - Trutnov, město je obsluhováno autobusovou
dopravou, město má dobré spojení s regionálními centry.
- regionální sportovní letiště Jaroměř je územním plánem stabilizováno a přispívá k rozvoji
turistického ruchu.
Článek 28 - Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve
spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
Priorita vychází z cíle územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace,
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích (ust. § 18 odst. 1 stavebního zákona). Město
by mělo najít rovnováhu mezi moderním rozvojem a zachováním historického dědictví, nové by mělo
integrovat bez ničení starého a mělo by podporovat princip udržitelného rozvoje. Přesto je nutné na
příkladu Josefova konstatovat vysokou finanční náročnost při údržbě fondů v území a vysokou
investiční náročnost (přestavby a dostavby objektů, parter města, oprava památek), při snaze
zachovat maximum vyhlášených objektů, zejména fortifikačních. Zde jde proti sobě udržitelný rozvoj a
konzervace struktury Josefova. Předpokládáme, že památková péče v budoucnu rozsah památkově
chráněných objektů a způsob jejich využití, při podpoře bydlení, přehodnotí a to právě z důvodů
neudržitelné konzervace obrovského objemu, který přesahuje možnosti města (jak finanční, tak
kapacitní).
- další nároky vývoje území musí být zajišťovány možností transformace struktury. K této
transformaci musí být vytvořeny prostorové předpoklady - musí být dostatečné územní rezervy
pro transformaci. Nelze např. transformovat zahrádkářské kolonie nebo strukturu individuální
zástavby bez dostatečných veřejných prostorů, protože nároky na komunikace a spoje jsou
neustále ve vývoji a nelze předvídat vývoj komunikačních prostředků na padesát let dopředu.
Avšak v územních rezervách jsou tyto inovační trendy snáze proveditelné. Proto je nutné
vymezovat dostatečné uliční koridory a dostatečná veřejná prostranství.
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Článek 29 - Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo
městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace,
občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech,
kde je to vhodné.
Dobré dopravní napojení je nezbytným předpokladem rozvoje měst a jejich zázemí. Vytváření
vhodných podmínek pro efektivní městskou dopravu není jen záležitostí nástrojů územního plánování,
ale závisí rovněž na podmínkách organizace provozu a zajištění financování této dopravy. Územní
plánování může účelnou urbanistickou koncepcí vytvářet územní podmínky pro fungování městské
hromadné dopravy. Nejvýznamnější je tento přístup v případě napojení suburbanizovaných území,
kdy často dochází k výstavbě bez širších souvislostí a hromadnou dopravu je nutno vést po
stávajících nedostatečných komunikacích.
Města a obce by měly vycházet z komplexní rozvahy o předpokládaném nárůstu počtu obyvatel a
rozvojových záměrech a z případných problémů k řešení z ÚAP. Na základě těchto poznatků je potom
nutno už v zadání územního plánu stanovit požadavky na plošné a prostorové uspořádání území a
požadavky na řešení dopravní infrastruktury (vyhláška č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
příloha č. 6, písm. a) 2.).
- plochy a koridory pro dopravu jsou územním plánem zajištěny (např. integrovaný dopravní
terminál), plochy rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších
ploch jsou zajištěny proporcionálním zastoupením a prostorovým uspořádáním. Možnosti
mobility jsou zajištěny vymezením prostorů pro oddech a relaxaci formou parkových úprav ve
městě i na okraji. Kvalitní prostředí je zajištěno kvalitním detailem a návrhem kvalitního
prostoru, jež je podmíněn předepsanými územními studiemi. Kvalitní životní prostředí je
vytvářeno kvalitními prostorovými podmínkami s maximálním využitím hodnot území a to jak
přírodních, tak urbanisticko architektonických. Je třeba udržet charaktery obou jader a jejich
monumentalitu vůči ostatní zástavbě a vůči plochám zeleně kolem.
Článek 30 - Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v
budoucnosti.
Obce po schválení tohoto plánu jej využijí jako podklad pro zpracování dalších stupňů dokumentace
ve svém správním obvodu.
- v území je kvalitní systém zásobování pitnou vodou a kvalitní zajištění čištění odpadních vod.
Článek 31 - Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.
Při zpracování územně plánovací dokumentace obcí byla zohledněna vzájemné koordinace s územní
energetickou koncepcí dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů. Dle ust. § 4 tohoto zákona je územní energetická koncepce podkladem pro zpracování
územního plánu.
- územní plán nevymezuje nové plochy pro výrobu z obnovitelných zdrojů. Město k tomu nemá
dostatečné podmínky, protože má limitované plochy pro vlastní rozvoj a je obklopeno krajinou,
jež je předmětem ochrany (NATURA 2000, ochrana krajinného rázu) a proto narušení krajiny
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větrnými elektrárnami nebo fotovoltaickými elektrárnami nejsou žádoucí. Fotovoltaická
elektrárna je převzata z původní dokumentace územního plánu.
Článek 32 - Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé
prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
Obec vychází z priority územního plánování, stanovené krajem nebo ze znalostí místních poměrů,
problémů k řešení, uvedených v ÚAP obce, případně z jiných poznatků při naplňování ustanovení této
priority, z doplňujících průzkumů a rozborů apod.
Pro uplatnění priority v územním plánu je zásadní zohlednění požadavků na urbanistickou koncepci,
požadavků na řešení veřejné infrastruktury, požadavků na veřejně prospěšné stavby a opatření a
asanace, požadavků a pokynů pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území a požadavků na
vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury,
které se promítnou do zadání územního plánu [vyhláška č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, příloha č. 6, písm. a), b), c), d), e)].
V řešení územního plánu se priorita uplatní zejména vymezením ploch přestavby v nevyhovujících
územích.
- kvalita bytového fondu je dána dvěma převažujícími typy bydlení - bydlením v bytových
domech a bydlením individuálním v rodinných domech. V dalších etapách vývoje městské
struktury bude potřeba věnovat pozornost revitalizaci sídlištní struktury, která vytváří také
centrální prostor města (levý břeh Labe). Bytový fond má oproti ostatním městům kraje
relativně mladou strukturu a spolu s výstavbou po roce 1990 rodinného bydlení nelze počítat s
odpadem bytového fondu. To souvisí také s plochami pro rozvoj, které je nutno pro budoucí
vývoj sledovat a vyhodnocovat. V budoucnu je třeba věnovat pozornost zkvalitňování vnitřní
struktury města a panelové struktuře na pravém břehu Labe, jež je poněkud necitlivě vklíněna
do historického kontextu.
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B.1.2 Soulad se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Územní plán Jaroměř je vypracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého
kraje (ZÚR KHK) vydanými zastupitelstvem kraje 8. 9. 2011 usnesením č. 22/1564/2011, nabyly
účinnost dne 16. 11. 2011. Jedná se o krajský dokument určující základní požadavky na uspořádání
území kraje a stanovující podmínky pro účelné využití území kraje.
Ze ZÚR KHK vyplývají následující požadavky k řešení, které jsou zapracovány a zpřesněny
v územním plánu Jaroměř.
B.1.2.1 Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice (OB4)
Rozvojové oblasti tvoří území krajských měst a jejich zázemí, v případě krajů Královéhradeckého a
Pardubického se jedná o jednu rozvojovou oblast. Jedná se o území, vykazující největší hospodářský
rozvoj a s tím související zvýšené požadavky na změny v území. Rozvojové osy jsou stanoveny podle
stávajících nebo předpokládaných kapacitních silnic, které vyvolávají další územní dopady, neboť se
na ně napojují další aktivity (obchodní, skladové, výrobní aj.). Železnice a letiště nemají pro změny v
území obecně tak zásadní význam. V PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1, jsou všechny rozvojové
oblasti a rozvojové osy vymezeny územními obvody obcí III. stupně (ORP), případně jejich částmi. Z
úrovně celorepublikového dokumentu nelze rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezit podle území
jednotlivých obcí, upřesnění se provádí v zásadách územního rozvoje (ustanovení § 5 stavebního
zákona).
Vymezení rozvojové oblasti Hradec Králové/Pardubice: Území obcí z ORP Holice (s výjimkou obcí ve
východní části), Hradec Králové, Chrudim (jen obce v severní a severovýchodní části), Jaroměř (jen
obce v jižní části), Kostelec nad Orlicí (jen obce v západní části), Nový Bydžov (s výjimkou obcí v
západní části), Pardubice, Přelouč (s výjimkou obcí v západní části).
Důvody vymezení: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajských měst Hradce Králové a Pardubic
při spolupůsobení vedlejšího centra Chrudimi. Jedná se o silnou dvojjadernou koncentraci
obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní význam. Rozvojově
podporujícím faktorem je poloha Pardubic na I. tranzitním železničním koridoru, dálnice poloha na
D11 z Prahy do Hradce Králové s plánovaným pokračováním do Polska a perspektivní propojení
rychlostní silnicí R35 s Olomoucí, které poskytne alternativu rychlého západovýchodního silničního
spojení v ČR vedle dálnice D1.
Rozvojová oblast OB4 zasahuje v ORP Jaroměř následující obce: Jaroměř, Jasenná, Nový Ples,
Rasošky, Rožnov, Vlkov.
Území města Jaroměř bylo v minulosti řešeno v rámci Územního plánu velkého územního celku (ÚP
VÚC) Hradecko – Pardubické SRA, tato nadřazená územně plánovací dokumentace pozbyla
schválením Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR) platnosti. Dne 8. 9. 2011 byly
v souladu s ustanovením § 41 stavebního zákona vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Požadavky vyplývající z tohoto dokumentu
jsou v návrhu územního plánu města Jaroměř zohledněny.
B.1.2.2 Zpřesňované koridory na základě vymezení v ZÚR:
Koridory konvenční železniční dopravy, koridor zdvoukolejnění tratě (DZ 2)
Vymezení: Koridor Chrudim – Pardubice –Hradec Králové - Jaroměř
Důvody vymezení: Vedení kapacitní dopravní cesty částečně novým koridorem z důvodu vysoké
intenzity osobní dopravy. Zavedení dopravy šetrnější k životnímu prostředí do oblastí se zvýšenou
ochranou přírody a krajiny. Koridor zdvoukolejnění tratě v prostoru mezi zastavěnou částí sídla
Semonice a silnicí I/33 je v současnosti využit jednokolejnou elektrizovanou tratí Jaroměř – Hradec
Králové se zastávkou Semonice.
Zpřesněný koridor má šířku 20m na zdvoukolejněný úsek, při zachování zastávky a jeho součástí je
protihluková zeď v úseku zastavěného území sídla Semonice. Koridor je konzultován se správcem
tratě – SŽDC Praha (vyjádření ze dne 10.01.2013, č.j. 1465/2013-OST a potvrzení tohoto vyjádření
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Ministerstvem dopravy dne 08.04.2013) a stanovisko k tomuto záměru bylo vydáno s potvrzením šířky
20 m. Koridor zároveň nesmí narušit funkci silnice I/33 (stanovisko ŘSD ČR ze dne 13.08.2012,
Praha, Ministerstvo dopravy ČR ze dne 20.08.2012). Úsek bude přebudován na maximální rychlost
140 km/hod s tím, že místa směrově nevyhovující budou navržena na nižší maximální rychlost (mezi
Semonicemi a Jaroměří – zhlavím nádraží). Předpokládá se nové položení kolejí kolem vymezené
osy, včetně nových trolejí a drážního zabezpečovacího zařízení. Předpokládá se zachování
stávajících silničních mostů a vybudování protihlukové stěny na jižní straně koridoru, jež by hlukově
odclonila zastavěné území sídla Semonice objekty pro bydlení. Doporučení ze SEA je, aby byl koridor
Doporučené zprovoznění zdvojkolejnění po vybudování úseku D11 a úseku přeložky silnice I/33 v této
lokalitě z důvodu synergického efektu souběhu koridoru železnice a silnice I/33 a enormní hladiny
hluku.
Koridor je vymezen v návrhu jako veřejně prospěšná stavba. Koridor je zakreslen v grafické části ve
Výkrese základního členění území, v Hlavním výkrese, ve Výkrese veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací a v Koordinačním výkrese.
Koridor je zkoordinován se sousední obcí Černožice (ÚP Černožice), pokračování je rovněž v šíři 20
m, trasa navazuje na hranicích obcí.
Silniční doprava – II/299 (DS 27), I/33 (DS6p)
Úkolem je zejména vytvořit podmínky pro dokončení základní sítě kapacitních silnic, umožňující
převést na ně část zátěže intenzivní silniční dopravy (D11, I/33) a vymezit koridor silnice II/299 a
silnice I/33.
Koridor silnice I/33 byl zpřesněn na základě zpracované dokumentace k územnímu rozhodnutí, jehož
investorem je ŘSD Praha, správa Hradec Králové. Koridor, včetně navazujících technických ploch, byl
převzat z dokumentace ÚR. Zpřesněný koridor má šířku 100 m s vybočením technických ploch pro
zachytávání dešťových vod a podobných zařízení. Koridor je redukován v oblasti krematoria tak, aby
nenarušil areál stávajícího krematoria. Je třeba prověřit hlukové parametry vůči pietnímu místu
krematoria. Koridor překračuje nivu potoka Běluňka, v křížení je důležité nenarušit údolní nivu a
vybudovat mostní objekt co možná nejšetrněji tak, jak je to v posouzení SEA.
Koridor je zkoordinován se sousedními obcemi Dolany a s obcí Hořenice, koridor navazuje na
sousední území obce Dolany a Hořenice.
Koridor je vymezen v návrhu jako veřejně prospěšná stavba. Koridor je zakreslen v grafické části ve
Výkrese základního členění území, v Hlavním výkrese, ve Výkrese veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací a v Koordinačním výkrese.
Koridor silnice II/299 byl zpřesněn na základě vyhodnocení podkladů Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje (odbor dopravy) a pro vybranou variantu ze zpracované dopravní studie,
jejíž zadavatelem je Krajský úřad KHK. Zpřesnění bylo provedeno nad aktuálně poskytnutým
mapovým podkladem dle variantní studie obchvatu Josefova, zpracované společností Transconsult,
s.r.o., v roce 2004. Z varianty B této studie vychází jak vymezení koridoru DS 27 v ZÚR KHK. Koridor
prochází katastrálními územími Semonice a Josefov. Koridor je zúžen na základní šířku ochranného
pásma – 100 m a modifikován podle limitů místních podmínek – v ukončení trasy a navázání
křižovatkou na silnici I/33 je koridor dále modifikován a zúžen vzhledem k existenci zemědělského
areálu Semonice v nejužším místě na 55 m (k.ú. Semonice), dále je modifikován a zúžen podle
místních podmínek (k.ú. Josefov u Jaroměře) u křížení se silnicí II/299 na 15 m a je ukončen u areálu
letiště Josefov.
Koridor je koordinován s obcí Rasošky (změna č. 4 ÚPO Rasošky) a Černožice (ÚP Černožice),
koridor navazuje na sousední území obcí.
Koridor je vymezen v návrhu jako veřejně prospěšná stavba. Koridor je zakreslen v grafické části ve
Výkrese základního členění území, v Hlavním výkrese, ve Výkrese veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací a v Koordinačním výkrese.
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Koridor dálnice a rychlostní silnice - D 11, R11* (DS1)
Vymezení: Úsek Hradec Králové – Smiřice – Jaroměř (mezinárodní trasa „E 67“ dle Evropské dohody
o hlavních silnicích s mezinárodním provozem), dále navazuje rozvojový záměr rychlostní silnice
R11*.
Důvody vymezení: Příprava dokončení základní sítě dálnic a zabezpečení převedení očekávané
zátěže intenzit dopravy na tuto kvalitativně vyšší úroveň dopravy. Součást TEN-T. Trasa R11*
navazuje na dálnici D 11. Důvody vymezení: Pokračování koridoru dálnice. Vazba na polskou silniční
síť. Navazující koridor silnice I/33.
Koridor je zpřesněn podle podkladu investora ŘSD Praha na šířku ochranného pásma, tj. na 200 m
v souladu se stanoviskem Ministerstva dopravy ze dne 20.08.2012 a podle dodaných podkladů.
Podkladem je dokumentace ke stavebnímu povolení a v koridoru je již zakreslena trasa stavby podle
podkladů ŘSD ČR, včetně oddělených pozemků určených pro stavbu dálnice.
Koridor je zkoordinován se sousedními obcemi Černožice (ÚP Černožice), Zaloňov (změna č. 2 ÚPO
Zaloňov) a Hořenice (změna č. 1 ÚP Hořenice). Koridor navazuje na sousední území obcí Černožice
Hořenice a Zaloňov.
Koridor je vymezen v návrhu jako veřejně prospěšná stavba. Koridor je zakreslen v grafické části ve
Výkrese základního členění území, v Hlavním výkrese, ve Výkrese veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací a v Koordinačním výkrese.
Koridor VVN a plocha transformovny – TE3p, TT3
Koridor VVN je veden z prostoru transformovny Neznášov do prostoru Náchod s cílem posílení
nadřazené soustavy VVN. Odbočka z navrhovaného vedení VVN je vedena do prostoru města
Jaroměř se záměrem umístění nové transformovny Jaroměř.
Koridor VVN je veden přes území Jaroměř nespojitě - zasahuje sem v prostoru severozápadního cípu
území, dále je koridor vymezen v oblasti na Vrších - Olšina s ukončením v navržené ploše
transformovny a dále je na území veden koridor VVN v severovýchodním cípu - v souběhu s
koridorem silnice I/33. Parametry koridoru a umístění plochy pro transformovnu byly stanoveny a
zpřesněny v souladu s podmínkami, uvedenými ve stanovisku ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.07.2013
a odsouhlaseny zástupcem ČEZ (vyjádření ze dne 11.09.2013).
Koridor je koordinován se sousedními obcemi Zaloňov (Změna č. 2 ÚPO Zaloňov), bylo provedeno
upřesnění koridoru VVN vedeného územím obce Zaloňov, návazně byla upravena trasa koridoru VVN
i na území řešeném v ÚP Jaroměř), Hořenice (změna č. 1 ÚP Hořenice), Rožnov (návrh ÚP Rožnov
po společném jednání) a Dolany (změna č. 2 ÚPO Dolany – po veřejném projednání návrhu). Koridor
VVN byl koordinován na hranicích obcí Rožnov, Zaloňov a Dolany.
Koridor je vymezen v návrhu jako veřejně prospěšná stavba.
Protipovodňová opatření - PPO2
Výstavba protipovodňových opatření (PPO) v Jaroměři znamená výstavbu souboru dílčích staveb,
které ochrání majetek a životy obyvatelstva před průtokem stoleté vody. Aby stavba mohla být takto
označována, jedná se o návrh PPO opatření na kótu Q100 plus 50 cm. Problematické objekty ležící
v aktivní záplavové zóně nebo Q100 leží na území města Jaroměře (k.ú. Jaroměř, Josefov u
Jaroměře). O rozšíření, přestavbě a modernizaci objektů spolurozhoduje příslušný vodohospodářský
orgán. Ve městě Jaroměř byla realizována protipovodňová ochrana zastavěného území ochrannými
zdmi a valy.
Protipovodňové úpravy zabrání destruktivní síle aktivní zóny, avšak nezabrání rozlivu vody při
povodni. Pouze časově posune nastoupání hladiny v záplavovém území. S tímto jevem se musí u
nově zakládaných staveb počítat.
Z obecně formulovaných priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
stanovených v ZÚR KHK naplňuje územní plán Jaroměř zejména tyto body:
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1) tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, zejména v území vymezených
rozvojových oblastí a rozvojových os - Koncepce rozvoje Jaroměře vytváří předpoklady pro rozvoj
potenciálu města jako regionálního centra. Jsou vytvořeny podmínky pro stabilizaci a rozvoj
podnikatelských činností.
3) tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potřebné pro
zajištění optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajů a Polské republiky včetně jeho
vnitřní prostupnosti - Územním plánem jsou respektovány koridory dopravní infrastruktury vycházející
z nadřazené územně plánovací dokumentace (DS1, DS27, D6Sp, DZ2) a tím jsou vytvořeny
podmínky pro zkvalitnění vazeb v rámci nejbližšího okolí města a propojení silnic na vyšší dopravní
infrastrukturu.
4) tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu potřebné pro
zajištění optimálního napojení rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy – Územním plánem jsou
respektovány koridory technické infrastruktury vycházející z nadřazené územně plánovací
dokumentace (TE3p, TT3).
5) vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky vody a
zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících požadavky na
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na celém území kraje a zlepšení vzhledu měst a
obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních částí historicky rostlé sídelní struktury územní plán nenavrhuje plochy změn pro bydlení v záplavovém území. Územním plánem je umožněn
potřebný rozvoj technické infrastruktury.
7) vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních,
sociálních a kulturních služeb) – územní plán stabilizuje stávající plochy občanského vybavení a dále
umožňuje jejich rozvoj, doplnění občanského vybavení je též umožněno v rámci dalších ploch
v souladu se stanovením podmínek jejich využití.
8) ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství - ÚP je
zajištěna - řešením územního plánu je chráněno nezastavitelné území nevymezováním nových sídel v
krajině (zamezení fragmentace). Je respektována síť zemědělských účelových komunikací v krajině.
Obecně jsou v územním plánu respektovány plochy PUPFL.
9) vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní dostupnosti a zabezpečení optimální dopravní
obslužnosti s cílem zajištění pracovních příležitostí a občanského vybavení vč. rekreace – Za účelem
odvedení tranzitní dopravy z jádra města je navržen koridor pro umístění obchvatu v souladu s
nadřazenou územně plánovací dokumentací. Jsou vytvořeny podmínky k rozvíjení systémů dopravní
obsluhy.
12) vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní turistické a
rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje – Územním plánem jsou
vytvořeny podmínky pro rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace a to vymezením
konkrétních zastavitelných ploch, ochranou hodnot území a způsobem možností využití
nezastavěného území zejména v rámci ploch smíšených.
14) vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich využití v záplavových územích
jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech - Zastavitelné plochy v záplavovém území
byly eliminovány. ÚP nenavrhuje zastavitelné plochy bydlení a výroby do záplavového území.
15) stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu území a
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze
atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, zajišťování územní ochrany ploch potřebných pro
umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům
povodní - ÚP jsou stanoveny. K posílení retence vody v krajině a ochraně půdy proti erozi přispějí i
navržené prvky ÚSES. ÚP respektuje záplavové území řeky Labe, Metuje a Úpy. Územní plán
vymezuje protipovodňová opatření.
17) péče o ZPF a PUPFL jako jednu z hlavních složek životního prostředí - ÚP respektováno, řešením
územního plánu je chráněn ZPF jako hodnota území. Zastavitelné lokality jsou vymezovány v přímé
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návaznosti na zastavěné území. Chráněny jsou také PUPFL nevymezováním zastavitelných ploch na
lesních pozemcích.
18) ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého
optimálního zásobování území kraje - ÚP respektuje CHOPAV a zdroje pitné vody včetně ochranných
pásem.
19) ochrana území prvků ÚSES nadregionálního a regionálního významu a zlepšování biologické
prostupnosti krajiny - Územním plánem jsou vymezeny regionální prvky ÚSES (biocentra a
biokoridory) a zajištěna jejich ochrana.
20) ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách zachovalých
urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek - Řešením územního plánu
je zajištěna ochrana kulturního dědictví. Je respektována dochovaná urbanistická struktura města jako
celku i jednotlivých sídel. Je respektovaná Městská památková rezervace Josefov včetně ochranného
pásma, Městská památková zóna Jaroměř a nemovité kulturní památky a památky místního významu.

B.2 Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavěného území
viz ustanovení § 53 odst. 4 b) stavebního zákona
Územní plán Jaroměř je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak je definuje
ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona.
- Uzemní plán Jaroměř vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj zemí, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
obyvatel v území.
- Při řešení územního plánu byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji území.
- Územní plán Jaroměř chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Ochrana jmenovaných hodnot je
promítnuta zejména do podmínek pro využití ploch. Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na
potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
- V územním plánu je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem
na hodnoty a podmínky v území.
- Územní plán řeší účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.
- Byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající
charakter a hodnoty území.
- Řešení územního plánu Jaroměř vytváří předpoklady pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu a vytváření v území podmínek pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území.
Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot
- při řešení využití území a při upřesňování tras liniových staveb v rámci vymezených koridorů hledat
taková řešení, která vyloučí, popř. budou minimalizovat, negativní vlivy především na chráněná území
přírody
Koncepce při návrhu využití území a upřesňování tras liniových staveb vyloučila negativní
vlivy na chráněná území přírody a minimalizovala dopady na krajinu a její hodnoty (např. údolí
Běluňky x koridor I/33)
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Koncepce ochrany životního prostředí a využití nerostných surovin
- vymezením ploch změn v krajině vytvářet územní předpoklady pro otvírku nových ložisek náhradou
za postupně dotěžovaná.
Koncepce ÚP nevymezuje ložiska ani plochy pro dobývání.
- prvky ÚSES lokalizovat přednostně mimo zjištěná a předpokládaná ložiska nerostů; pokud to
výjimečně nebude možné, prvky ÚSES lokalizovat vně stanovených dobývacích prostorů nebo
nejsou-li stanoveny, lokalizovat prvky ÚSES mimo území potřebné pro využití zásob ložiska; průběh
těžby, postup a způsob rekultivace těžbou dotčeného území přizpůsobit potřebě finálního vytvoření
ÚSES po skončení těžby.
Není předmětem koncepce územního plánu Jaroměř.
- v průběhu komplexní výstavby všech celostátně významných veřejně prospěšných staveb, např.
D11 a R35, počítat se zajištěním části stavebních surovin z jižní, jihozápadní a částečně i
jihovýchodní části Královéhradeckého kraje.
Není předmětem koncepce územního plánu Jaroměř.
- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu minimalizovat plochy pro dočasné a trvalé odnětí s
tím, že je třeba snížit plochy pro deponie a zároveň trvalé zábory zejména kvalitní půdy (I. a II. bonitní
třídy ZPF) s těžbou štěrkopísků s nízkými ověřenými zásobami a mocnostmi suroviny s výrazně
nerentabilní efektivitou využití ve vazbě na dopady na okolní krajinu.
Není předmětem koncepce územního plánu Jaroměř.
Koncepce ochrany kulturních hodnot
- pro zajištění ochrany a zachování kulturních a civilizačních hodnot území Královéhradeckého kraje,
spočívajících ve velkém množství kulturních památek, cenných církevních a světských objektů a
dochovaných území s jedinečnou urbanistickou kompozicí, stanovit podmínky územní ochrany těchto
kulturních památek a jejich prostředí.
Územním plánem jsou vymezeny následující hodnoty :
- urbanistické hodnoty – hodnotné historické enklávy v území, MPR Josefov, MPZ Jaroměř,
jimž je přizpůsobeno využití území a regulativy. Jsou respektovány vyhlášené nemovité
kulturní památky v území. Současné historické, kulturní, urbanistické ani přírodní hodnoty
nejsou návrhem územního plánu dotčeny.
Hodnoty území se vymezují následovně:
- prostor náměstí Československé armády s navazující zástavbou, včetně Tyršova mostu –
nejhodnotnější část města Jaroměře s historickou zástavbou obytných domů s podloubím,
s charakteristickými obchody v podloubí, s dominantou morového sloupu a meteorologického sloupku
v části parkově upravené, s výraznou meziválečnou architekturou a modernistickými prvky, zakončené
stavbou Tyršova mostu – jednoobloukový most se dvěma charakteristickými lucernami,
s charakteristickým zdobeným zábradlím s prvky pozdní secese (včetně luceren),
- prostor ulic Havlíčkova – Jaromírova s navazující zástavbou – historická zástavba patří mezi
nejstarší ve městě, navazuje na kostel sv. Mikuláše, komponovaná trasa na vyvýšeném terénu a na
mostě s komponovanou kapličkou z roku 1740,
- prostor kolem kostela sv. Jakuba, včetně školy a uličních koridorů Jaromírova, Palackého – barokní
stavba kostela stála původně na místě hřbitova (dnes parková úprava) s modernistickou třípatrovou
školou, moderní zástavba ve stylu rondokubismu (bytový dům), pojem rondokubismus značí
československý dekorativní styl vzniklý na počátku 20. let 20. Století, vznikl jako modifikace
populárního stylu Art-deco, zasahuje oblast architektury, užitého umění a designu, rondokubismus
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přímo navazuje na český kubistický styl, ke klasickým kubistickým prvkům přidává zaoblené
ornamenty, půlkruhy, kola, koule, za vznikem stál architekt Pavel Janák,
- hřbitov v Jaroměři a jeho okolí – hřbitov založený roku 1888 za městem, součástí hřbitova je
židovské oddělení, náhrobek Plačící žena od M.B. Brauna, dnes zapojený do struktury města (ulice
Náchodská),
- Jaroměřský rybník a jeho břehy – výrazný přírodní prvek jako boční nádrž na Labi, charakteristický
prostor Jaroměře pro rodinné bydlení v kontaktu s vodní plochou,
- prostor Kostelní ulice a levý břeh Labe – ulice Sladovna a Kostelní tvoří výraznou osu nejstarší
zástavby Jaroměře, ze strany vodní plochy Labe až čtyřpodlažní trakty domů na náměstí,
monumentální pohled na kostel sv. Mikuláše s navazující zástavbou, u Labe průmyslový objekt
s malou vodní elektrárnou – průmyslové dědictví Královéhradeckého kraje, nová dominantní stavba
mostu pro pěší Komenského most autora Mirko Bauma,
- pravý břeh Labe od Tyršova mostu ke splavu a průmyslovému areálu, včetně parků a solitérů
knihovny, základní školy Na Ostrově, mateřské školy a základní školy v ulici Ot. Španiela – prostor
zahrnuje ulice nábřeží 17. listopadu, Na Ostrově, Vojtěcha Probošta, Masarykovy sady, Albieriho, Dr.
Ed. Beneše, Patrného, Na Matysáku – urbanisticky a architektonicky velmi hodnotná část města
s řadou nejvýznamnějších staveb, zejména 19. a 20. století – novoklasicistní budova ZŠ Na Ostrově,
klasicistní objekt Městské knihovny, neoklasicistní budova oddělení Policie ČR v ulici Dr. Ed. Beneše,
solitérní zástavba doplněna kvalitní vilovou zástavbou v ulici Patrného, apod. Masarykovy sady
založeny roku 1886 v souvislosti s výstavbou základní školy, v blízkosti řeky se zde prolínají travnaté
plochy se skupinkami listnatých a jehličnatých stromů dendrologické kvality. Od roku 2003 sady
doplněny před školou pomníkem T. G. Masaryka (autor Petr Novák),
- prostor náměstí Dukelských hrdinů a Husova náměstí a jejich okolí - modernistická stavba Husova
sboru, městské koupaliště, pozdně secesní základní škola v ulici Ot. Španiela, mateřská škola
poliklinika nám. Dukelských hrdinů, novoklasicistní střední škola řemeslná, kvalitní vilová zástavba při
ulici Studničkova, Pionýrská,
- zástavba Ptáky mezi ulicemi Ot. Španiela, Na Ptákách a Bavlnářská – řada velmi hodnotných vil
s klasickým i modernistickým tvaroslovím, významný urbanistický koncept, dostavba hranolovými
obytnými domy po polovině 20. století nepřináší novou kvalitu,
- Sokolovna, zimní stadion a gymnázium a jejich okolí – modernistická budova gymnázia (zastíněná
městskou sportovní halou a zimním stadionem) je vůdčím objektem jaroměřské akropole (ostroh
s architektonickou dominantou jako základním prvkem urbanistické kompozice), doplněna zimním
stadionem a městskou sportovní halou, jež nereflektují na historické hodnoty území ani na
výjimečnost umístění, Sokolovna s dostavbou patří mezi další významné objekty jaroměřské akropole,
dnes součástí lehkoatletického stadionu, s nepříjemně působícím průmyslovým plotem, který snižuje
estetický dojem z celého prostoru,
- okolí divadla – ulice Karla Lánského, Albieriho, Na Obci. Významná budova městského divadla
s prvky neoklasicismu a secese, Boučkovo loutkové divadlo, významné solitéry, avšak zastíněné
převýšenou panelovou zástavbou bez valné urbanistické kvality (Na Obci), ponechaná náves Na Obci
jako urbanistická hodnota,
- Wenkeův dům a zástavba ulice Husova – výrazný uliční prostor Husovy ulice z poloviny 19. století,
dvoupodlažní zástavba v duchu neoklasicismu a neorenesance (eklekticizmus), s dominantou
modernistického Wenkeova domu od J. Gočára.
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- areál Juta s vilou – neorenesanční stavba v areálu,
- vily č.p. 314 a č.p. 555 v Nádražní ulici – pozdně secesní tvarosloví,
- železniční výtopna a její okolí, železniční stanice – typizovaná architektura 2. poloviny 19. století pro
železniční architekturu, navazují další průmyslové objekty, historická výtopna jako muzeum - mezi
nejvzácnější exponáty patří jediná dochovaná česká parní ozubnicová lokomotiva z roku 1901 a
akumulátorová lokomotiva z roku 1916, součástí hodnot prostoru kolem nádraží jsou bytové objekty
přístupné ze Žižkovy ulice, uprostřed pomník padlým železničářům,
- zástavba ulice Svat. Čecha, Orlická, Máchova – kvalitní vilová zástavba, zejména v duchu
eklekticizmu,
- vodárenská věž a areál nemocnice – významný architektonický a urbanistický prvek města,
vodárenská věž jako dominanta celého města, v současnosti nevyužitá, možné i bydlení, stavba od F.
Jandy, nemocniční areál v duchu klasických staveb po 2. světové válce, pavilonová zástavba, nutnost
citlivých dostaveb a modernizací,
- průmyslový areál V Lužinách – klasické průmyslové stavby jako kulturní dědictví Jaroměřska,
nadprůměrně kvalitní ztvárnění hmot
- průmyslový areál v ulici Průmyslová a 5. května – průmyslové areály a stavby jako kulturní dědictví
Jaroměřska, nadprůměrně kvalitní ztvárnění hmot,
- dolní Josefov, včetně soutoku řek a Korunních hradeb – charakteristické nivní polohy u soutoku řek,
mostní objekty, historická „půlkruhová“ zástavba v charakteristickém ztvárnění osvícenské, avšak
vojenské pevnostní architektury (meziérská škola pevnostního stavitelství, založeného na důmyslném
zapojování terénních zvláštností a vodních toků do obranných systémů bastionových pevností),
- celý prostor Josefova v hradbách a za nimi do okružní Klofáčovy stezky a sady Míru – fortifikační
stavba - pevnost vyprojektoval francouzský fortifikační inženýr v rakouských službách Claude-Benoit
Duhamel de Querlonde, základní kámen položil císař Josef II. dne 3. října 1780, ojedinělý příklad
výstavby vojenské pevnosti (ve stejné době Terezín),
- zástavba Nového Josefova, ulice Rasošská, Rudé armády, Hofmeisterova – budovy ve stylu
rondokubismu, významná vilová zástavba, hodnotné parky,
- zástavba Starý Ples v okolí č.p.1 – náznak návesního prostoru Starý Ples,
- Starý Ples – Kopeček - urbanistické jádro s komponovaným průhledem na hřbitovní kapli,
- hřbitov Jezbiny – areál křesťanského hřbitova,
- hřbitov Semonice – areál křesťanského hřbitova,
- okolí evangelického kostela Semonice, veřejná prostranství – hřbitov byl založen roku 1862 z
iniciativy semonických evangelíků, komponovaný prostor,
- okolí kostela sv. Markéty v Semonicích – kostel sv. Markéty, hřbitov, urbanisticky důležité místo,
okolí jako artikulovaný veřejný prostor, navazuje na zahrady a sady na stráni,

43

- budova parní vodárny u soutoku Labe a Metuje u železného mostu – významná průmyslová budova,
most jako památka,
- průmyslové objekty a stromořadí ulice Průmyslová – významné průmyslové dědictví v ulici
Průmyslová, platanová alej dosazovaná i jinými druhy dřevin, významný objekt č.p. 143,
Podmínky ochrany hodnot jsou stanoveny vymezením kulturních a civilizačních hodnot v území,
konkrétními regulativy ploch s rozdílným způsobem využití, podmínky jsou stanoveny také vymezením
a ochranou plánu charakterů území.
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Ostatní historicky významné hodnoty území:
- morový sloup nám. Československé armády (M. B. Braun)
- kaple sv. Anny na Pražském předměstí
- boží muka z roku 1686 v Palackého ulici
- socha sv. Jana Nepomuckého z doby okolo r. 1740 v Havlíčkově ulici
- socha sv. Jana Nepomuckého z doby okolo r. 1800 v ulici Na cihelnách
- kaple Nejsvětější Trojice (Jaroměř) IV pod hřbitovem
- ukřižovaný na kamenném podstavci s reliéfem ve čtvrti Na obci,
- socha svatého Václava na věži zvonice u kostela sv. Mikuláše,
- radnice – původně renesanční, upravená v 17. století a roku 1851 přestavěna, patrová budova, v
přízemí sál s valenou klenbou a štuky,
- děkanství – klasicistní z let 1785 – 1786, patrová budova se středovým mělkým rizalitem, v přízemí
klenuté místnosti.
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Podmínky ochrany archeologických památek
- pro území archeologických kulturních památek a území s archeologickými nálezy stanovit podmínky
jejich územní ochrany. Jsou stanoveny plochy s ochranou archeologických kulturních památek, které
jsou limitem v Koordinačním výkresu.
Podmínky jsou stanoveny konkrétními regulativy ploch s rozdílným způsobem využití,
podmínky jsou stanoveny orgánem památkové péče.
Podmínky ochrany československého pohraničního opevnění
- respektovat a zachovat prostředí představující část československého pohraničního opevnění,
budovaného v letech 1935-1938, v rozsahu hlavního obranného postavení (HOP) a zachovat
památky, pomníky, vztahující se k události střetnutí pruských a rakouských vojsk v roce 1866.
Veškeré hodnoty vztahující se k ochraně opevnění československého pohraničí a vyjádřitelné
v podrobnosti územního plánu jsou v dokumentaci vymezeny. Zachování památek a pomníků,
vztahujících se k události střetnutí pruských a rakouských vojsk v roce 1866 jsou vymezeny
jako hodnoty území.
Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot
- při plánování územního rozvoje kraje zachovat historicky vzniklou polycentrickou sídelní strukturu
osídlení kraje s výraznými polyfunkčními středisky v centrech rozvojových os NOS4 – Jaroměř Náchod – Hronov a OS4 – Praha – Hradec Králové/Pardubice – Trutnov – hranice ČR / Polsko
(Wroclaw)
Koncepce územního plánu zachovává historicky vzniklou sídelní strukturu území na území
města Jaroměř.
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- vymezováním ploch změn pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů
vytvářet územní předpoklady pro doplnění systému historických polyfunkčních center kraje v ostatních
městech s úřady obcí s rozšířenou působností – Jaroměř
Koncepce územního plánu vymezuje plochy pro ekonomický rozvoj města Jaroměř.
Úkoly územního plánování
- v rámci rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové/Pardubice vytvářet vymezováním ploch změn územní
podmínky pro lokalizaci občanského vybavení ve vazbě na lokalizaci aktivit pro ekonomický rozvoj a
rozvoj lidských zdrojů a ve vazbě na kulturní hodnoty území
Územní plán naplňuje úkoly územního plánování, vyplývající ze ZÚR Královéhradeckého kraje
vymezením ploch, lokalizuje zásadní plochy občanského vybavení a lokalizuje zásadní plochy
pro ekonomický rozvoj města ve vazbě na výše uvedené kulturní hodnoty území města
Jaroměře.
- v rámci rozvojové osy OS4 Praha – Hradec Králové/Pardubice – Trutnov – hranice ČR/Polsko
(Wroclaw), rozvojové osy NOS1 Hořice - Jičín – Liberecký kraj a rozvojové oblasti NOB1 Vrchlabí
vytvářet vymezováním ploch změn územní podmínky pro lokalizaci občanského vybavení ve vazbě na
lokalizaci aktivit pro ekonomický rozvoj a rozvoj lidských zdrojů a ve vazbě na hodnoty území
sousedících specifických oblastí
Není předmětem územního plánu Jaroměř.
- zachovávat souvislé pásy nezastavěného území v bezprostřední blízkosti měst pro vytvoření
souvislých ploch veřejné zeleně, způsobilých pro každodenní rekreaci,
Uzemní plán vytváří souvislé plochy zeleně nezastavěného území v bezprostřední blízkosti
města (Jaroměř – Josefov), způsobilých pro každodenní rekreaci, je vymezen tzv. Okruh kolem
Jaroměře, který je veden od prostoru vlakového nádraží nivou.
- na území zasahujícím do Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, vytvářet územní
podmínky pro rozvoj pouze takových odvětví a aktivit, které budou diferencovaně, harmonicky a v
souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny využívat lidský, přírodní i ekonomický potenciál celého
území a zvláštnosti jeho různých částí a které budou minimalizovat střety nadměrného zařízení území
cestovním ruchem se zájmy ochrany přírody; zároveň vytvářet územní podmínky pro rovnoměrné
využívání rekreačního potenciálu oblasti, zejména pro regulaci zařízení cestovním ruchem, a pouze
pro rozvoj k přírodě šetrných forem cestovního ruchu a rekreace, a to mimo stávající hlavní střediska s
ohledem na možnost celoročního využití.
Není předmětem územního plánu Jaroměř.
- v území rozvojových oblastí a rozvojových os vytvářet nabídku ploch pro rozvojové záměry v
závislosti na dostupnosti potřebné dopravní a technické infrastruktury se zohledněním potřebné
surovinové základny a nabídky pracovních sil; přitom v kontaktních územích respektovat podmínky
využití území sousedících specifických oblastí.
Není předmětem územního plánu.
- v území OB4 Hradec Králové/Pardubice je třeba upřesnit a územně stabilizovat plochu Národního
centra pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému, v území NOB1
Vrchlabí zabezpečit územní podmínky rozvoje průmyslové zóny Vrchlabí, v území NOS5 Nové Město
nad Metují – Rychnov nad Kněžnou zabezpečit územní podmínky rozvoje průmyslové zóny Kvasiny Rychnov nad Kněžnou – Solnice.
Není předmětem územního plánu Jaroměř.
- na území kraje mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy vytvářet vymezováním ploch změn územní
předpoklady pro stabilizaci a rozvoj ekonomických odvětví, vycházející především z místních
47

surovinových zdrojů a předpokládané nabídky pracovních příležitostí; při jejich řešení respektovat
podmínky stanovené pro využívání území specifických oblastí v plochách jimi dotčených.
Není předmětem územního plánu Jaroměř.
- při upřesňování ploch vymezených zásadami a dalších zastavitelných ploch pro podporu
ekonomického rozvoje zajistit koordinaci podmínek jejich využití s cílovými charakteristikami krajiny,
vymezenými pro jednotlivé oblasti se shodným typem krajiny
Koordinace s cílovými charakteristikami krajiny je zajištěna koncepcí vyjádřenou Hlavním
výkresem a Schématem plánu charakterů, v urbanizované krajině je věnována péče přírodním
složkám a zeleným plochám. V krajině se uplatňuje především intenzivní zemědělská výroba,
jsou zde zemědělské areály a zařízení pro zemědělskou výrobu, převážná část krajiny je
zorněna. V koncepci územního plánu je zvýšená ochrana krajině nivních ploch (vymezeny jako
EVL a regionální biocentra a biokoridory) s převažujícími lučními společenstvy bez
intenzivního zemědělského obdělávání, koncepce podporuje doprovodnou zeleň hlavních
vodních toků a ploch kolem nich.
- při vytváření územních předpokladů pro zabezpečení optimálního využívání území kraje pro
zemědělství a lesnictví a při rozhodování o změnách charakteru zemědělské a lesnické produkce s
nadmístními dopady do území vždy zajistit koordinaci s cílovými charakteristikami krajiny, vymezenými
pro jednotlivé oblasti se shodným typem krajiny.
Územní plán je v souladu se shodným typem krajiny.
Poznámka ke kap. B.2.: fotografie se váží k vymezeným hodnotám území, dokumentuje výběr hodnot území

B.3 Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů
viz ustanovení § 53 odst. 4 c) stavebního zákona
ÚP Jaroměř obsahuje požadavky vyplývající ze zadání, které bylo projednáno a schváleno na základě
příslušných ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a v souladu s nimi.
ÚP Jaroměř je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Veškeré kroky v
pořizování návrhu ÚP Jaroměř byly realizovány v souladu se stavebním zákonem, a vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, viz kapitola A. Postup při pořízení územního plánu.
Lze konstatovat, že návrh ÚP Jaroměř je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů, v platném znění.

B.4 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů
viz ustanovení § 53 odst. 4 d) stavebního zákona

Požadavky zvláštních právních předpisů
Řešení územního plánu Jaroměř respektuje požadavky zvláštních právních předpisů. Relevantní
požadavky dotčených orgánů uplatněných v rámci projednání byly zapracovány do návrhu. Územní
plán Jaroměř byl pořízen a projednán v souladu se stanovisky dotčených orgánů a jejich požadavky
uplatněných podle zvláštních právních předpisů. V procesu pořizování územně plánovací
dokumentace chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů dotčené orgány.
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Požadavky ochrany a bezpečnosti státu:
- Změna územního plánu respektuje zájmová území AČR.
Požadavky civilní ochrany:
Územní plán respektuje požadavky ochrany obyvatelstva. Návrh svou podstatou negativně
neovlivňuje územní podmínky k zajištění ochrany obyvatelstva. Návrh se týká pouze vymezení
zastavitelných ploch a změn ve využití řešených ploch. Předmětem změn v rámci řešeného území
není dotčena koncepce zajištění civilní ochrany. Územní plán řeší následující osnovu:
a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,
b) zón havarijního plánování,
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná
území obce,
g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události,
h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,
i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Požadavky požární ochrany
Pro uvažovanou zástavbu bude zajištěno zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873 (Požární
bezpečnost staveb, zásobování požární vodou) a ČSN 73 6639 (Zdroje požární vody a příjezdové
komunikace pro požární vozidla v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb, a dopravní napojení umožňující přístup požární techniky).
Ochrana před povodněmi:
- Do řešeného území zasahují vyhlášená záplavová území a aktivní zóny.
Na základě Změny záplavového území a aktivní zóny záplavového území Labe dle OOP č.j.
5710/ZP/2014-24 z 8.10.2014 "Změna záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového
území významného vodního toku Labe od ř. km 988,86 až k ř.km 1058,257 (dle nové ř. km Labe
platné od 1.10.2009)" vydaného v průběhu projednávání územního plánu byla z návrhu vypuštěna
zastavitelná plocha ZJARO_12 s funkčním využitím VL pro potřeby šrotového hospodářství
souvisejícího s provozem výroby. Z důvodu záplavového území Q100 a aktivní zóny záplavového
území Labe bylo nutné tento záměr investora lokalizovat mimo území s těmito limity, a to ve stávajícím
areálu. S ohledem na velmi omezené prostorové možnosti ve stávajícím areálu Karsit a potřeby
zajištění dopravního obsloužení areálu (zejména možný odvoz produktů šrotového hospodářství) bylo
navrženo nové dopravní napojení na jižním okraji stabilizované plochy VL při silnici II/285 - byla
navržena zastavitelná plocha dopravní infrastruktury / silniční ZJARO_51, a to výhradně pro účel
vybudování účelové komunikace pro jižní napojení výrobního areálu Karsit. Toto řešení je nezbytné k
zajištění dopravní obsluhy s ohledem na provozní uspořádání areálu a výstavby nové haly, na níž bylo
dne 4.9.2014 vydáno Společné rozhodnutí o umístění č. 61/20014 o umístění a povolení stavby, č.j.
PDMUJA 22434/2014.
Na základě Změny záplavového území a aktivní zóny záplavového území Labe dle OOP č.j.
5710/ZP/2014-24 z 8.10.2014 "Změna záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového
území významného vodního toku Labe od ř. km 988,86 až k ř.km 1058,257 (dle nové ř. km Labe
platné od 1.10.2009)" vydaného v průběhu projednávání územního plánu byl v návrhu upraven
rozsah a využití zastavitelných ploch dotčených záplavovým územím nebo i aktivní zónou
záplavového území:
plocha ZJARO_9 s funkčním využitím plochy městského a příměstského bydlení / individuální a
plochy zeleně soukromé a vyhrazené
plocha ZJARO_10 s funkčním využitím plochy smíšené neobytné a plochy zeleně soukromé a
vyhrazené
plocha ZJARO_11 s funkčním využitím plochy rekreace / zahrádkové osady
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plocha PJARO_03 s funkčním využitím plochy městského a příměstského bydlení / individuální a
plochy zeleně soukromé a vyhrazené
plocha ZJEZ_01 s funkčním využitím plochy venkovského bydlení a plochy zeleně soukromé a
vyhrazené
V území města Jaroměře je vybudován systém protipovodňových opatření - zdí a valů, chránící
zastavitelné plochy města.
Dešťové vody budou likvidovány přednostně zasakováním, aby se snížil odtok vody z
území.
Soulad se stanovisky dotčených orgánů
Vyhodnocení podmínek dotčených orgánů státní správy. Podmínky DO uplatněné v rámci
projednávání ÚP Jaroměř byly promítnuty do zadaní a následně vyplývající ze Zadání byly
zapracovány do návrhu.
- zpřesnit koridor pro zdvoukolejnění tratě Jaroměř - Hradec Králové, bylo zpřesněno a dohodnuto s
MD ČR, zpřesnění bylo dohodnuto se zástupcem SŽDC na šíři 20 m
- zpřesnit koridor I/33, bylo zpřesněno a dohodnuto s MD ČR, ŘSD ČR, zpřesnění bylo provedeno na
základě podkladů dokumentace k ÚR, byl vyřešen střet s vybudovaným areálem krematoria a
navrženou silnicí I/33, na základě podkladů byl areál krematoria záměrem stavby obejit po hranici
- zpřesnit koridor VVN - bylo zpřesněno a dohodnuto s ČEZ Distribuce a.s., bylo nalezeno takové
řešení s investorem stavby, které je koordinováno tak, aby byly využity nezastavěné prostory na
území města Jaroměř a navazujících ploch Hořenic a dalších navazujících území (Zaloňov, Dolany).
- upravit využití území Josefov dle MK ČR – zapracováno dle stanoviska, upraveny základní cíle, byly
upraveny plochy a regulativy, zejména v MPR a v MPZ
- upravit koridor přeložky silnice II/299 - upraveno dle požadavků odboru dopravy KÚ KHK, koridor byl
upraven podle aktuálních podmínek území a dohodnut s odborem dopravy KHK
- upravit zábory a tabulkovou část - upraveno, dle odboru životního prostředí KÚ KHK
Stanoviska ke společnému jednání návrhu územního plánu Jaroměř
Obvodní báňský úřad, č.j. SBS 23594/2012/09/1 ze dne 16.7.2012
- Nemá připomínky.
Ministerstvo zemědělství, č.j. 118957/2012-MZE-130746 ze dne 19.7.2012
- Nemá připomínek.
Ministerstvo kultury ČR, č.j. MK 48527/2012 OPP ze dne 19.7.2013
V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona požádal o prodloužení lhůty pro vydání
stanoviska o 30 dnů.
Ministerstvo zemědělství, č.j. 125667/2012-MZE-130746 ze dne 20.7.2012
- Nemá připomínek.
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, č.j. HSHK-750/NA-OP-2012 ze dne
25.7.2012
- Rozpracovat návrh řešení požadavků civilní ochrany – dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Akceptováno a doplněno
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, č.j. S-KHSHK 16134/2012/2/HOK.NA/Be ze
dne 3.8.2012
- S návrhem Územního plánu Jaroměř v souladu s § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví se
souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:
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1. Využití rozvojové plochy ZJARO_02 pro bydlení bude podmíněno předložením podkladů o tom, že
v chráněných venkovních prostorech staveb budou dodrženy hygienické limity hluku.
2. Využití rozvojové plochy ZJARO_04 pro bydlení bude podmíněno předložením podkladů o tom, že
v chráněných venkovních prostorech staveb budou dodrženy hygienické limity hluku.
3. Využití rozvojové plochy ZJARO_50 pro bydlení bude podmíněno předložením
podkladů o tom, že v chráněných venkovních prostorech staveb budou dodrženy hygienické
limity hluku nebo z návrhu vypuštěno.
4. Využití přestavbové plochy PJARO_01 pro bydlení bude podmíněno předložením podkladů o tom,
že v chráněných venkovních prostorech staveb budou dodrženy hygienické limity hluku nebo z návrhu
vypuštěno.
5. Využití přestavbové plochy PJARO_07 pro bydlení bude podmíněno předložením podkladů o tom,
že v chráněných venkovních prostorech staveb budou dodrženy hygienické limity hluku nebo z návrhu
vypuštěno.
6. Využití rozvojové plochy ZJARO_47 pro bydlení bude podmíněno předložením podkladů o tom, že
v chráněných venkovních prostorech staveb budou dodrženy hygienické limity hluku.
7. Využití rozvojové plochy ZJEZ_ 01 pro bydlení bude podmíněno předložením podkladů o tom, že v
chráněných venkovních prostorech staveb budou dodrženy hygienické limity hluku.
8. V textové části, kde je citováno již neplatné nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude nahrazeno citací platného nařízení vlády 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Podmínka bodu 1 byla stanovena s ohledem na umístění rozvojové plochy ZJARO_02, určené pro
městské a příměstské bydlení, v bezprostřední blízkosti komunikace I/33 a lze očekávat, že bez
protihlukových opatření zde budou překročeny hlukové limity stanovené předpisy na ochranu
veřejného zdraví stanovené pro chráněné venkovní prostory staveb, v daném případě obytných domů.
Požadavky na dodržení hlukových limitů jsou stanoveny v § 30 zákona 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve spojení s nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
- Podmínka bodu 2 byla stanovena s ohledem na umístění rozvojové plochy ZJARO_04, určené pro
městské a příměstské bydlení, v bezprostřední blízkosti komunikace I/33 a lze očekávat, že bez
protihlukových opatření zde budou překročeny hlukové limity stanovené předpisy na ochranu
veřejného zdraví stanovené pro chráněné venkovní prostory staveb, v daném případě obytných domů.
Požadavky na dodržení hlukových limitů jsou stanoveny v § 30 zákona 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve spojení s nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
- Podmínka bodu 3 byla stanovena s ohledem na umístění rozvojové plochy ZJARO_50, určené pro
bydlení, v bezprostřední blízkosti komunikace I/33 a lze očekávat, že bez protihlukových opatření zde
budou překročeny hlukové limity stanovené předpisy na ochranu veřejného zdraví stanovené pro
chráněné venkovní prostory staveb, v daném případě obytných domů .
Požadavky na dodržení hlukových limitů jsou stanoveny v § 30 zákona 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve spojení s nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
- Podmínka bodu 4 byla stanovena s ohledem na umístění přestavbové plochy PJARO_01, určené
pro městské a příměstské bydlení, v bezprostřední blízkosti komunikace I/33 a lze očekávat, že bez
protihlukových opatření zde budou překročeny hlukové limity stanovené předpisy na ochranu
veřejného zdraví stanovené pro chráněné venkovní prostory staveb, v daném případě obytných domů.
Požadavky na dodržení hlukových limitů jsou stanoveny v § 30 zákona 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve spojení s nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
- Podmínka bodu 5 byla stanovena s ohledem na umístění přestavbové plochy PJARO_07, určené
jako plocha smíšená obytná, v bezprostřední blízkosti komunikace I/33 a lze očekávat, že bez
protihlukových opatření zde budou překročeny hlukové limity stanovené předpisy na ochranu
veřejného zdraví stanovené pro chráněné venkovní prostory staveb, v daném případě obytných domů.
Požadavky na dodržení hlukových limitů jsou stanoveny v § 30 zákona 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve spojení s nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
- Podmínka bodu 6 byla stanovena s ohledem na umístění rozvojové plochy ZJARO_47, určené jako
plocha venkovského bydlení, v bezprostřední blízkosti komunikace I/33 a železničního koridoru a lze
očekávat, že bez protihlukových opatření zde budou překročeny hlukové limity stanovené předpisy na
ochranu veřejného zdraví stanovené pro chráněné venkovní prostory staveb, v daném případě
obytných domů. Požadavky na dodržení hlukových limitů jsou stanoveny v § 30 zákona 258/2000 Sb.,
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o ochraně veřejného zdraví ve spojení s nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Podmínka bodu 7 byla stanovena s ohledem na umístění rozvojové plochy ZJEZ_01, určené jako
plocha venkovského bydlení, v bezprostřední blízkosti komunikace železničního koridoru a lze
očekávat, že bez protihlukových opatření zde budou překročeny hlukové limity stanovené předpisy na
ochranu veřejného zdraví stanovené pro chráněné venkovní prostory staveb, v daném případě
obytných domů. Požadavky na dodržení hlukových limitů jsou stanoveny v § 30 zákona 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví ve spojení s nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Podmínka bodu 8 byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v textové části územního plánu je
citováno již neplatné nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací a je tedy požadováno nahradit ho nařízením vlády platným.
Z hlediska ochrany veřejného zdraví se jeví jako problematické umístění železničního koridoru, který
se přimyká v obci Semonice bezprostředně k obytné zástavbě a mohl by být příčinou překročení
hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech stávajících staveb. Protože je tento
koridor převzat ze Zásad rozvoje Královéhradeckého kraje a byla pro něho zpracováno hluková
studie, která předpokládá splnění hlukových limitů (jak vyplynulo ze společného jednání ) nejsou
k umístění koridoru v této fázi stanovovány podmínky.
Požadavky byly akceptovány a pro lokality ZJARO_02, ZJARO_04, PJARO_01, PJARO_07
ZJEZ_01, (lokality ZJARO_47 a ZJARO_50 byly vypuštěny)
byla stanovena podmínka
prokázání splnění hygienických požadavků, plochy jsou vedeny jako podmíněně přípustné.
Uvedené neplatné nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací bylo nahrazeno platným nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j.
13698/UP/2012/Tov ze dne 15.8.2012
- Požadavek na doplnění požadavků vyplývajících z vydaných Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a podrobnější vyhodnocení koordinace území z hlediska širších vztahů.
Požadavky akceptovány a doplněny do příslušných částí návrhu územního plánu
ČR - Státní energetická inspekce, č.j. 1214/12/52.104/Št ze dne 16.8.2012
- S návrhem souhlasí.
ČR – Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, č.j. MZDR 23209/2012-2/OZDČIL-L ze dne 16.8.2012
- Upozorňuje na limit ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Velichovky a neuplatňuje k projednávanému návrhu územního plánu další připomínky.
Ochranné pásmo respektováno
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.
13941/ZP/2012 ze dne 17.8.2012
I. Ochrana zemědělského půdního fondu – uplatnil požadavek na prodloužení lhůty pro uplatnění
stanoviska o 30 dnů tj. do 18.9.2012.
II. Lesní hospodářství - nemá žádné připomínky.
III. Vodní hospodářství – nemá z hlediska kompetencí na úseku vodního hospodářství připomínky.
IV. Ochrana přírody a krajiny - souhlasí s návrhem ÚP Jaroměř. V území řešeném územním plánem
se nenacházejí vyhlášené ptačí oblasti. V době zpracování návrhu se tu nenacházela zvláště
chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky). Prvky regionálního územního systému
ekologické stability a evropsky významné lokality Stará Metuje (kód lokality CZ0523288) a Josefov –
pevnost (kód lokality CZ0523676) jsou v návrhu ÚP respektovány.
Krajský úřad však upozorňuje na skutečnost, že nařízením Královéhradeckého kraje č. 7/2012 byla
zřízena přírodní památka Stará Metuje, kterou byla vymezena evropsky významná lokalita Stará
Metuje (kód lokality CZ0523288). Nařízení bylo zveřejněno ve Věstníku právních předpisů
Královéhradeckého kraje, částce č. 6/2012 rozeslané 28. 6. 2012 a nabylo již účinnosti.
Byly aktualizovány údaje o přírodní památce Stará Metuje
V. Požádal na společném jednání podle § 50 odst. 2 stavebního zákona o prodloužení lhůty pro
vydání stanoviska o 30 dnů.
VI. Technická ochrana životního prostředí – souhlasí.
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Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, č.j. OŽP-3617-2/2012-Hř,Kn,U ze dne
20.8.2012
- Odkanalizování rozvojových ploch bude řešeno v souladu s Generelem kanalizace města Jaroměř
(Hydroprojekt a.s.).
Akceptováno, řešení odpovídá citovanému Generelu kanalizace města Jaroměř a PRVK
Královéhradeckého kraje
- Při odvádění srážkových vod ze staveb bude vždy přednostně posouzena možnost jejich vsakování
na pozemku.
Bylo doplněno
- Požadavky na aktualizování odůvodnění v částech týkajících se protipovodňových opatření a akce
Čisté Labe z Jaroměřska a odvoz kalů z ČOV na kompostárnu AGRO CS v Jaroměři a neexistence
kalových polí Tonus
Bylo aktualizováno a opraveno
Ministerstvo dopravy, č.j. 579/2012-910-UPR/2 ze dne 20.8.2012
- Nově navržené lokality řešené v územním plánu musí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích mimo souvisle zastavěné území obce respektovat silniční ochranné pásmo stávajících
silnic I/33 a I/37.
Nově navržené lokality respektují silniční ochranné pásmo
- V územním plánu Jaroměře požadujeme vymezit koridor pro dálnici D11 s osou dle dokumentace
zpracované firmou Pragoprojekt, a.s. (z roku 2008) v min. šíři silničního tělesa a jejího silničního
ochranného pásma (tj. 100 m na každou stranu od osy přilehlého jízdního pásu dálnice) a musí
zahrnovat i stavby související s výstavbou D11.
V územním plánu je vymezena plocha koridoru VPS D11, v minimální šíři silničního tělesa a
jeho ochranného pásma, podle dokumentace DSP z r. 2007 (Pragoprojekt, a.s.) a zahrnuje
stavby související. V rámci vymezeného koridoru VPS dálnice D11 byl zapracován i stavební
objekt SO 131 (úprava stávající silnice I/33) dle DSP z r. 2007 (Pragoprojekt, a.s.). V
koordinačním výkrese je zobrazeno ochranné pásmo dálnice D11, které vzniklo vydáním
územního rozhodnutí na stavbu dálnice D11.
- Koridor pro silnici I/33 požadujeme zahrnout mezi veřejně prospěšné stavby s předkupním právem.
Osu koridoru požadujeme převzít z dokumentace pro územní rozhodnutí I/33 Jaroměř, obchvat
zpracována společností Valbek spol. s r.o.. Minimální šíře koridoru musí být stanovena tak, aby
umožňovala umístit v území těleso komunikace, stavby související s výstavbou I/33 a její silniční
ochranné pásmo.
Přeložka silnice I/33 je vymezena jako koridor pro VPS s šířkou dle DÚR a jeho revize, zahrnuje
těleso komunikace a stavby související s výstavbou I/33 a její silniční ochranné pásmo
- Rozvojové lokality v těsné blízkosti stávajících silnic I/33 a I/37 požadujeme navrhnout plochy
s funkčním využitím podléhajícím splnění platných hygienických limitů jako podmíněně přípustné
s tím, že nedojde k překročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech.
Doplněno v grafické i textové části, plochy pro bydlení jsou řešeny jako podmíněně přípustné
- Záměr ZJAO_44 – koridor pto železnici – modernizace trati „Hradec Králové – Jaroměř“ požadujeme
vést mimo stávající komunikaci I/33. Technické řešení modernizace trati musí respektovat sil. I/33 a
nesmí omezit provoz a bezpečnost na této komunikaci.
Záměr modernizace tratě Hradec Králové – Jaroměř neomezuje provoz ani bezpečnost na
silnici I/33
ČR – Ministerstvo obrany, č.j. 5556/13585-ÚP/2012-1420 ze dne 20.9.2012.
- V řešeném území se nachází ochranné pásmo komunikačního vedení s OP, veškeré zemní práce v
těchto lokalitách podléhají vydání závazného stanoviska. Ve vymezeném území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany je pro celé
území pro veškerou nadzemní výstavbu:
- stavby vyšší než 15 m nad terénem
- výstavba nebytových objektů
- stavby vyzařující elektromagnetickou energii
- stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN
- změny využití území
- nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení
objektů na nich, včetně silničních mostů, čerpacích stanic PHM
- nové dobývací prostory, včetně rozšiřování původních
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- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity
- zřizování vodních děl (přehrady, rybníky)
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku, ostatní stavby, jejichž
výstavbou může dojít ke změnám poměrů vodní hladiny
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení
- železniční tratě - jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO ČR
Zapracováno do příslušných částí návrhu územního plánu
Ministerstvo kultury České republiky, č.j. MK 58955/2012 OPP ze dne 13.9.2012
- Uplatnilo připomínky ke koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot a
k urbanistické koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně.
došlo k úpravě dokumentace návrhu územního plánu a v návaznosti na stanovisko
Ministerstva kultury č.j. MK 31571/2013 OPP ze dne 3.7.2013 Řešeno v rámci jednání při řešení
rozporů dle ustanovení § 4 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu při
pořizování územního plánu Jaroměř konaného dne 23.7.2013
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
zemědělství, č.j. 15325/ZP/2012-To ze dne 13.9.2012
- Uplatnil negativní stanovisko, protože orgánu ochrany ZPF nebyly předloženy požadované opravené
podklady.
Podklady doplněny a připraveny k opakovanému společnému jednání.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA a
IPPC, č.j. 12326/ZP/2012-Hy ze dne 20.7.2012
- Požádal o poskytnutí kopií stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu Jaroměř pro účely
vydání stanoviska k vyhodnocení návrhu územního plánu Jaroměř z hlediska vlivů na životní prostředí
podle zákona EIA.
Kopie stanovisek byly předány
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, č.j. 1465/2013-OST ze dne 10.1.2013
- Na základě Vámi zaslaných podkladů ke zpřesnění koridoru pro zdvoukolejnění trati Hradec Králové
– Jaroměř vám dáváme následující vyjádření:
Pro účely výhledové potřeby zkapacitnění (zdvoukolejnění) tratě Hradec Králové – Jaroměř bude
zpracována nová studie, která by měla podrobněji řešit vlastní provedení záměru a stanovit případné
dopady do území.
Pro aktuální účely zpracování územního plánu města Jaroměř žádáme o vymezení koridoru VPS
v šířce 10 metrů od osy stávající koleje na obě strany pro možnost přístavby druhé traťové kolej.
Přesnější podklady pro potřeby územně plánovací dokumentace vám budou předány po zpracování
výše uvedené studie.
V územním plánu je vymezen koridor v šíři 20 m dle podkladu SŽDC. U nově navrženého
koridoru je vymezena linie protihlukové stěny, jež ochrání stávající bydlení na hraně sídla
Semonice.
Stanoviska k opakovanému společnému jednání návrhu územního plánu Jaroměř
Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 234641/2013 ze dne 11.6.2013
- V katastrálním území Jaroměř se neprovádějí žádné pozemkové úpravy ani nevykonávají jiné
činnosti vyplývající ze zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j. 22310/2013/31100 ze dne 22.5.2013
- Z hlediska využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňuje k výše ÚPD
připomínky, protože se zde nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.
Ministerstvo životního prostředí, č.j. 678/550/13-Hd ze dne 24.5.2013
- K návrhu ÚP uvádí, že ve svodném území města Jaroměř nejsou evidována výhradní ložiska
nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území,
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- v zájmovém území je evidováno ložisko nevyhrazeného nerostu - štěrkopísky Starý ples.
Krajská veterinární správa Státní veterinární
správy Královéhradeckého kraje, č.j.
SVS/2013/035082-H ze dne 27.5.2013
- Krajská veterinární Státní veterinární správa pracoviště Náchod nemá námitek a s návrhem souhlasí.
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, č.j. HSHK-462/NA-OP-2013 ze dne
31.5.2013
- Vydává souhlasné stanovisko.
Obvodní báňský úřad, č.j. SBS 15166/2013/OBÚ-09/1 ze dne 3.6.2013
- Nemá připomínky k návrhu územního plánu.
Ministerstvo obrany ČR, č.j. 3788/13585-ÚP/2013-1420 ze dne 6.6.2013
- V řešeném území se nachází vodovodní síť s OP v šířce 10 m na obě strany od vedení ve vlastnictví
MO ČR, dále kanalizační síť s OP 10 m na každou stranu od vedení ve vlastnictví MO ČR, v řešeném
území se nachází nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy s OP v šířce 12 m od vedení na
každou stranu ve vlastnictví MO ČR, v řešeném území se nachází vedení plynovodu s OP o šířce 10
m na každou stranu od vedení, v řešeném území se nachází ochranné pásmo komunikačního vedení
s OP, veškeré zemní práce v těchto lokalitách podléhají vydání závazného stanoviska.
V k.ú. Josefov u Jaroměře se nachází vojenský objekt včetně OP o šířce 50 m od hranice vojenského
objektu.
Ve vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany je pro celé území pro tuto výstavbu:
- stavby vyšší než 15 m nad terénem
- výstavba nebytových objektů
- stavby vyzařující elektromagnetickou energii
- stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN
- změny využití území
- nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení
objektů na nich, včetně silničních mostů, čerpacích stanic PHM
- nové dobývací prostory, včetně rozšiřování původních
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity
- zřizování vodních děl (přehrady, rybníky)
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku, ostatní stavby, jejichž
výstavbou může dojít ke změnám poměrů vodní hladiny
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení
- železniční tratě - jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO ČR
Zapracováno do příslušných částí návrhu územního plánu
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j.
11811/DS/2013/MT ze dne 20.6.2013
- Doplnit správně č. silnic II. a III. třídy.
Doplněno, místní a účelové silnice - opraveno na "komunikace", resp. komunikace pro
motorovou dopravu
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j.
11790/UP/2013/Pro ze dne 26.6.2013
- Návrh ÚP neobsahuje všechny prvky systému ÚSES, které se ve správním území města vyskytují.
Bylo doplněno do grafické a textové části, regionální biocentrum 1633 Stará Metuje, regionální
biocentrum H089 Novopleské, regionální koridor RK 1267/2, regionální koridor RK H052,
- ve výčtu prvků systému ÚSES bylo uvedeno RC 1639 Heřmanice, které není evidováno
V návrhu bylo zrušeno, protože sice bylo převzato z původního kmenového územního plánu,
kde je vymezeno, avšak zrušení nebylo připomínkováno ani v rámci změn ÚP, nicméně v
podkladech (ÚAP) již nefiguruje
- vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů - je třeba provést vyhodnocení z
hlediska souladu a návaznosti záměrů
55

Bylo opraveno a doplněno, jsou popsány návaznosti na okolní obce a jejich ÚPD
- přeložka silnice II/229 protíná k.ú. Semonice a k.ú. Josefov u Jaroměře, koridor nelze zpřesnit
vzhledem k neexistenci podkladů
Bylo zpřesněno na základě dohody s odborem dopravy KÚ KHK a na základě expertního
posouzení koridoru (Ing. Marie Wichsová, PhD. ), bylo vymezeno
- trasa železniční tratě, jejíž koridor nelze zpřesnit vzhledem k neexistenci oborových podkladů
Bylo zpřesněno na základě stanoviska SŽDC a dohody s MD ČR, je zapracováno
- koridor železniční tratě je zřejmý pouze po nahlédnutí do VPS, bylo zjištěno, že navržený koridor je
totožný se stávajícím železničním koridorem v ÚP
Problematika vymezení záměru modernizace koridoru tratě je těžko vyjádřitelná graficky,
protože koridor pro zdvoukolejnění je velmi podobný stávajícímu a drobné vybočení z tohoto
stávajícího koridoru je téměř nečitelné, proto bylo přistoupeno k vymezení plochy jako plochy
přestavby v Hlavním výkrese a dále byla doplněna protihluková stěna směrem k zastavěnému
území sídla Semonice, skutečně jde o novou stavbu na ploše stávající, jak cituje stanovisko KÚ
KHK
- zdvoukolejnění železniční tratě návrh neřeší v Hlavním výkrese a v Koordinačním výkrese
Bylo doplněno a koordinováno, návrh řeší zdvoukolejnění v Hlavním výkrese zobrazením
koridoru jako plochy přestavby
- záměr umístění transformovny
Byl dlouhou dobu opomíjen zástupci ČEZ, s tím, že tuto transformovnu nepotřebují, nakonec
byl dohodnut s investorem ČEZ koridor a plocha transformovny zpřesněna dle ZÚR,
- textová část stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - v záplavovém
území hladiny Q100 nedoporučujeme umísťovat nové stavby pro funkce bydlení, občanské vybavení,
výrobu a ostatní - upozornění na požadavek PÚR zastavitelné plochy vymezovat zastavitelné plochy
v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech
Opraveno a plochy zastavitelné zahrnuty do nezastavěného území - upozornění na ustanovení §
36, odst. 5, a ustanovení § 43, odst.3, o nutnosti nejen vymezení, ale zpřesnění a rozvíjení cílů a
úkolů územního plánování v souladu se ZÚR
Koridory a plochy byly zpřesněny
- vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt - je vymezena oblast celého
území města Jaroměř - autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, případně specializace pro
kterou mu byla udělena autorizace podílet se na vypracovávané projektové dokumentaci staveb a to
zejména staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím příslušného
orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné
Bylo upraveno a doplněno, byly vymezeny architektonicky a urbanisticky významné stavby
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, č.j. S-KHSHK 16143/2013/4/HOK.NA/Be ze
dne 28.6.2013
- K návrhu bylo vydáno závazné stanovisko KHS 3.8.2012 se stanovenými podmínkami - vypuštění
plochy ZJARO_50 a podmínka pro plochy ohrožené hlukem jako podmínečně vhodné.
Podmínka zapracována u konkrétních lokalit
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, č.j. 12935/ZP/2013 ze dne
8.7.2013
- Požaduje zdůvodnit ZJARO_01 - narušení organizace zemědělského půdního fondu.
Návrh je vymezen podle připravené DÚR, návrh nemá variantu, pokud nebude KÚ KHK Odbor
životního prostředí souhlasit je nutné vyvolat dohodovací řízení mezi KÚ KHK a MD ČR
- nesouhlasí s lokalitou ZJARO_08 - park - vypuštěn
- nesouhlasí s fotovoltaickou elektrárnou ZJARO_46 - bylo vydáno formou OOP ve změně ÚP
- nesouhlasí s fotovoltaickou elektrárnou ZJOS_04 - bylo vydáno formou OOP ve změně ÚP
- nesouhlasí s občanským vybavením ZJOS_05 - park - vypuštěno
- nesouhlasí s veřejným prostranstvím/ zeleň ZJOS_06 - zůstává z důvodu převodu ploch na
město, areál bývalých skleníků/zahradnictví
- nesouhlasí s tabulkou vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, která je
součástí Odůvodnění - doplněno
- požadavek doplnění regulativů zemědělského půdního fondu - doplněno
- není zohledněna existence přírodní památky Stará Metuje
Bylo doplněno
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- uvést do souladu s prvky ÚSES ze ZÚR
Splněno a doplněno
ČR - Státní energetická inspekce, č.j. 2559/13/52.104/Št ze dne 11.7.2013
- Souhlasí.
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.7.2013
– V novém ÚP je třeba doplnit plochu nové transformovny, 100 x 100 m, energetický koridor lze zúžit
na 200 m šířky, ČEZ Distribuce a.s. prověřuje možnost odstoupení od samotného záměru vedení 2 x
110 kV TR Neznášov - TR Poříčí.
Bylo doplněno dle podkladů
Ministerstvo dopravy ČR, č.j. 519/2013-910-UPR/2 ze dne 12.7.2013
- Zůstává v platnosti stanovisko ze dne 20.8.2012.
- potřebné dokumentace jsou k dispozici na ŘSD ČR, závod Praha (dálnice D11) a ŘSD ČR, Správa
Hradec Králové (silnice I/33)
- do doby realizace dálnice D11 a přeložky silnice I/33 (a následného převedení stávajících silnic I/33
a I/37 do silnic nižších tříd) požadujeme ( s ohledem k předpokládanému zasažení lokalit situovaných
v blízkosti stávajících silnic I/33 a I/37 negativními vlivy z provozu na těchto silnicích – především
hlukem) řešit tyto lokality s funkčním využitím podléhajícím splnění platných hygienických limitů jako
podmíněně přípustné. A to za podmínky, že v územním plánu resp. stavebním řízení bude v těchto
lokalitách prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných a
vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. Dále upozorňujeme, že
případná protihluková opatření nebudou hrazena ze státních finančních prostředků, ale musí být
realizovány investory výstavby v těchto lokalitách a to mimo pozemky silnic I/33 a I/37.
- podmíněná přípustnost realizace konkrétního funkčního využití až po splnění platných hygienických
limitů v návrhových plochách Z_JARO 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 28 zůstává v platnosti i po
realizaci dálnice D11
- stále platí upozornění na skutečnost, že protihluková opatření, která budou realizována v rámci
výstavby dálnice D11, jsou navržena pro ochranu stávající zástavby, nikoliv pro rozvojová území dle
ÚP
- nově navržené lokality doporučujeme připojit na silniční síť pomocí silnic nižších tříd. Pokud bude
navrhováno přímé napojení lokalit na stávající komunikace I/33 a I/37, musí splňovat podmínky ČSN
736101 Projektování silnic a dálnic, 736116 Projektování místních komunikací a 736102 Projektování
křižovatek na pozemních komunikacích a musí být mj. projednáno a odsouhlaseno ŘSD ČR ( a to
ŘSD ČR GŘ Praha a ŘSD ČR Správa Hradec Králové). Upozorňujeme na to, že souhlas
s navrhovaným funkčním využitím nezahrnuje souhlas s řešením dopravní obsluhy, resp. dopravním
připojením nově navržených lokalit. Bez souhlasu ŘSD ČR nebude napojení na silnice I/33 a I/37
umožněno.
- dále upozorňujeme na to, že v případě, kdy by došlo vlivem využití případných návrhových ploch
k podstatnému zvýšení intenzit v přilehlém území, bude požadováno kapacitní posouzení (včetně
vyhodnocení vlivu na bezpečnost a plynulost dopravy) stávajících křižovatek. ŘSD ČR v tomto
případě nebude investorem případných úprav stávajících křižovatek , a to s odkazem na ustanovení
§39 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. V tomto paragrafu je uvedeno, že dojde-li
k podstatnému nárůstu zatížení částí silnice, jejíž stav tomu neodpovídá, je osoba, která nárůst
způsobila, povinna uhradit náklady spojené s nezbytnou úpravou dotčené části silnice.
- nová přímá napojení na budoucí silnici I/33 a dálnici D11 nebudou umožněna
- případné napojení přeložky silnice na silnici I/33 nebude moci být řešeno bez předchozího
projednání a odsouhlasení ŘSD ČR, Správou Hradec Králové
- záměr modernizace trati „Hradec Králové – Jaroměř (resp. technické řešení záměru) musí
respektovat stávající komunikaci I/33 a nesmí omezit provoz a bezpečnost na této komunikaci
- nově navržené lokality řešené v územním plánu Jaroměře musí dle zákona č.13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích mimo souvisle zastavěné území respektovat silniční ochranné pásmo
stávajících silnic I/33 a I37
- v územním plánu Jaroměře musí být vymezena plocha dopravní infrastruktury (koridor) pro VPS
D11. Koridor musí být vymezen v minimální šíři silničního tělesa a jejího ochranného pásma (tj. 100 m
na každou stranu od osy přilehlého jízdního pásu dálnice) a musí zahrnovat i stavby související
s výstavbou dálnice D11. Osou koridoru bude trasa dle dokumentace zpracované firmou Pragoprojekt
a.s. (DSP z roku 2007). Upozorňujeme, že v tomto koridoru není zapracován stavební objekt SO 131
(úprava stávající silnice I/33).
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- přeložka silnice I/33 musí být v ÚP také vymezena jako koridor VPS. Minimální šíře koridoru VPS
I/33 musí být řešena tak, aby její osou byla trasa I/33 dle výše uvedené DÚR (s její revizí) a musí
zahrnovat těleso komunikace, stavby související s výstavbou I/33 a její silniční ochranné pásmo. Musí
být zachována návaznost trasy na I/33 na správní území sousední obce.
Opraveno a doplněno v grafické i textové části, plochy pro bydlení jsou řešeny jako podmíněně
přípustné, problematika napojování lokalit ze silnic I. třídy bude řešena v dalším stupni
projektové dokumentace, kapacitní posouzení křižovatek bude řešeno v dalším stupni
projektové dokumentace, napojení přeložky silnice II/299 na I/33 je řešeno dle stanoviska,
nejsou nová napojení na silnice I/33 a D11, záměr modernizace tratě Hradec Králové – Jaroměř
neomezuje provoz ani bezpečnost na silnici I/33, nově navržené lokality respektují silniční
ochranné pásmo, v územním plánu je vymezena plocha koridoru VPS D11, v minimální šíři
silničního tělesa a jeho ochranného pásma, podle dokumentace DSP z r. 2007 (Pragoprojekt,
a.s.) a zahrnuje stavby související. V rámci vymezeného koridoru VPS dálnice D11 byl
zapracován i stavební objekt SO 131 (úprava stávající silnice I/33) dle DSP z r. 2007
(Pragoprojekt, a.s.). V koordinačním výkrese je zobrazeno ochranné pásmo dálnice D11, které
vzniklo vydáním územního rozhodnutí na stavbu dálnice D11. Přeložka silnice I/33 je vymezena
jako koridor pro VPS s šířkou dle DÚR a jeho revize, zahrnuje těleso komunikace a stavby
související s výstavbou I/33 a její silniční ochranné pásmo, je koordinována návaznost na
sousední obce.
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, č.j. OŽP-2796-2/2013-Hř,Vn,Jn,U-V ze dne
3.7.2013
- Při odvádění dešťových vod bude vždy posouzena možnost vsakování na pozemku - doplněno
- kaly z ČOV se vyvážejí na kompostárnu AGRO CS - opraveno
- obce Semonice, Jezbiny a Starý Ples jsou napojeny na veřejnou kanalizaci - opraveno
Město Jaroměř, odbor majetku města ze dne 1.7.2013
- Text nesouhlasí s grafickou částí - opraveno
- koupaliště Na Úpě jako přírodně relaxační centrum - opraveno v grafické i textové části
- plocha SM při ulici Rudé armády umožňuje stavbu bytových a rodinných domů, město neplánuje v
této lokalitě bytové domy - tato funkce je obecně žádoucí do charakteru ulice Rudé armády a
neznamená, že by město muselo postavit bytové domy do pěti let
- č.p.1 v Josefově je označeno jako OV, ale je zde umístěno bydlení a stravování - upraveno
- Okružní ulice v Josefově je převážně označena jako smíšené neobytné území, ale je zde
umísťováno bydlení a podnikání (pan Pleskač) - plochy změněny na SM
- nemovité památky - Nanebevzetí Páně - opraveno na Nanebevstoupení Páně
Ministerstvo kultury ČR, č.j. MK 31571/2013 OP ze dne 3.7.2013
Ad) Zásady celkové koncepce rozvoje města
„Generální zásada koncepce rozvoje města spočívá v urbanistickém přiblížení jader Jaroměře a
Josefova a ve vytvoření územních předpokladů k intenzivnějšímu využití zastavěného území obou
částí města, zejména pro bydlení, veřejné vybavení a výrobu…“
Ministerstvo kultury s nastavenou koncepcí nesouhlasí, požadavek formulovaný již ve vyjádření
k návrhu zadání a ve stanovisku k návrhu ÚP Jaroměř nebyl akceptován.
Odůvodnění:
Ministerstvo kultury opakovaně zdůrazňuje, že v případě Jaroměře a Josefova je třeba si uvědomit, že
se jedná o dva urbanistické celky zcela rozdílného charakteru. Město Jaroměř bylo založeno jako
středověké královské město ve 13. století; Josefov jako pevnostní útvar se formoval ve 2. polovině
18. století a byl budován jako uzavřené pevnostní město. Při dalším rozvoji obou těchto sídel je
nutno, z hlediska kontinuity historického vývoje, tuto skutečnost zohlednit a jejich rozvoj řešit
odděleně jako rozvoj dvou samostatných sídel, jinak navrhované slučování obou celků může vést až
ke ztrátě identity obou sídel, ke ztrátě genia loci a dalších hodnot, včetně panoramatických pohledů,
které jsou též předmětem ochrany MPR a MPZ. Takové řešení považuje Ministerstvo kultury za
popření principů historického vývoje obou sídel, za urbanistickou chybu." (ze stanoviska MK,
3.7.2013)
Zásady celkové koncepce města – generální zásada koncepce… je přeformulována a je
doplněna v úvodních kapitolách výrokové části, avšak tím se urbanistická koncepce nemění.
Město nelze rozvíjet jako dvě odtržené části, aniž by se k sobě urbanistickými prostředky
přibližovaly. Obě části musí kooperovat, musí spolupůsobit danými hodnotami v místě. Jedná
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se tedy o mylnou interpretaci zástupců Ministerstva kultury ČR, že koncepce navrhuje stavební
propojení obou částí.
- P_JARO 42 – území ochranného pásma MPR Josefov.
Návrh: plochy výroby a skladování /energetická zařízení (VT)
S předloženým řešením Ministerstvo kultury nesouhlasí a nesouhlasilo již v předchozím stanovisku
k návrhu ÚP Jaroměř. Požadavek Ministerstva kultury nebyl pořizovatelem akceptován." (ze
stanoviska MK, 3.7.2013)
Plocha byla odsouhlasena v rámci změny ÚPN SÚ, ze zrušení vyplývají náhrady,
neakceptováno
- P_JOS01 - území MPR Josefov
Návrh:
dle tabulky na straně 10 výroku : plochy smíšené neobytné
dle grafické části: plochy smíšené městské / smíšené městské (SM)
Ministerstvo kultury opakovaně upozorňuje na nesrovnalost Výroku (tabulka na str. 10) a grafické
části.
S využitím předmětné plochy Ministerstvo kultury nesouhlasilo již v předchozím stanovisku k návrhu
ÚP Jaroměř. Nyní je tato plocha oproti návrhu ÚP ještě rozšířena, a to téměř na dvojnásobnou
velikost." (ze stanoviska MK, 3.7.2013)
Jsou doplněny regulativy pro plochy opevnění Josefov - v souladu se stanoviskem MK ČR,
avšak upravené v duchu připomínek KÚ KHK (v souladu se stavebním zákonem)
- PJOS-07 - plocha ležící na hranici OP MPR Josefov"(ze stanoviska MK, 3.7.2013).
Plocha vypuštěna
- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy smíšené
neobytné/opevnění Josefova"(ze stanoviska MK, 3.7.2013).
Byly doplněny regulativy pro nadzemní a podzemní objekty dle požadavků MK ČR
- Zástavba PJOS_02 - zástavba nemá v dané lokalitě opodstatnění a Ministerstvo je považuje za
nevhodné" (ze stanoviska MK, 3.7.2013).
Po dohodovacím řízení plochy viladomů zůstávají v návrhu
- Vymezení ploch a koridorů - lokality, které zpracovává autorizovaný architekt" (ze stanoviska MK,
3.7.2013).
Bylo doplněno v rámci dohodovacího řízení 12/2016 s MK
- Komplexní zdůvodnění - celé předmětné území je územím s archeologickými nálezy, před zahájením
jakýchkoliv zemních zásahů je nutno v předstihu zajistit záchranný archeologický výzkum" (ze
stanoviska MK, 3.7.2013).
Doplněno
- Chybný termín archeologická naleziště nahradit území s archeologickými nálezy (ze stanoviska MK,
3.7.2013).
Nahrazeno
- V koordinačním výkrese vyznačit památkové ochranné pásmo MPR Josefov" (ze stanoviska MK,
3.7.2013).
Doplněno
Relevantní požadavky Ministerstva kultury byly akceptovány, dále bylo řešeno v rámci jednání
při řešení rozporů dle ustanovení § 4 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu při
pořizování územního plánu Jaroměř konaného dne 23.7.2013
Stanoviska k veřejnému projednání návrhu územního plánu Jaroměř
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, č.j. SBS
20284/2014/OBÚ-09/1 ze dne 8.7.2014
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- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického nemá připomínky
k návrhu územního plánu města Jaroměř.
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, č.j. HSHK-12926/2014//636-NA-OP ze dne 21.7.2014
- Vydal souhlasné stanovisko.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j. 15122-14-ŘSD-11110 ze dne 12.8.2014
- Názor, že by měla být doplněna podmínka „že využití lokalit, resp. umístění objektů v lokalitách je
podmíněno prokázáním splnění hygienických limitů“.
Akceptováno, byla doplněna podmínka využití lokalit, resp. umístění objektů v lokalitách
podmíněné prokázáním splnění hygienických požadavků a stanovení ploch pouze jako
podmíněně přípustné pro bydlení
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
zemědělství, č.j. 12795/ZP/2014-Be ze dne 13.8.2014
- Uplatnil dle ust. § 5 odst. 2 zákona ZPF k upravenému návrhu nesouhlasné stanovisko.
Upravena tabulka „Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond“
v souladu s přílohou 3 – Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond – k vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou
se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, č.j. OŽP-39792/2014/Hř,Dav,Kot,U-V ze dne
19.8.2014
- Doporučil zařadit ochranná pásma vodních zdrojů (Starý Ples J-1 a Úpa J-7) I. stupně do plochy
technická infrastruktura.
Z důvodu zajištění kvalitnější ochrany vodních zdrojů byl požadavek životního prostředí
zapracován do návrhu územního plánu Jaroměř
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, č.j. S-KHSHK 17354/2014/HOK.NA/Be ze
dne 19.8.2014
- Souhlasí s návrhem Územního plánu Jaroměř.
ČR – Státní energetická inspekce, č.j. 1274/14/52.104/Št ze dne 18.8.2014
- Souhlasí s předloženým návrhem a neuplatňuje žádné námitky proti jeho schválení.
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, č.j. MZDR 34779/2014-2/OZDČIL-L ze dne 22.8.2014
- Upozornil na zakreslení hranice ochranného pásma II. stupně přírodních léčivých zdrojů peloidů
lázeňského místa Velichovky do koordinačního výkresu (severní výběžek katastrálního území
Semonice) a tento limit uvést v textové části odůvodnění územního plánu.
Požadavek na doplnění do odůvodnění akceptován a hranice ochranného pásma II. stupně byla
vyznačena v koordinačním výkresu
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení
územního plánování, č.j. 10520/UP/2014/Va ze dne 25.8.2014
- Konstatoval, že nemá z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší
územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem zásadních připomínek k částem řešení návrhu územně plánovací dokumentace
města Jaroměř, které byly od společného jednání změněny.
Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 307427/2013, ze dne 11.9.2014
- Předložil situace staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) a požadoval průběh
vzít na vědomí průběh staveb HOZ a doplnění do koordinačního výkresu. Dále Státní pozemkový úřad
nemá námitek k Návrhu územního plánu Jaroměř a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Průběh staveb HOZ byl akceptován a respektován a pro přehlednost byl vyznačen ve výkresu
Předpokládaných záborů půdního fondu
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Stanoviska k 1. opakovanému veřejnému projednání Upraveného návrhu územního plánu
Jaroměř
Ministerstvo zemědělství, č.j. 29461/2015-MZE-12131 ze dne 26.5.2015
- Informoval o převedení Agentury pro zemědělství a venkov pod správu SZIF (Státní zemědělský
intervenční fond).
- vzato na vědomí
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, č.j. SBS
16244/2015/OBÚ-09/1 ze dne 3.6.2015
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického nemá připomínky
k návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, č.j. HSHK-184-58/2015 ze
dne 8.6.2015
- Vydal souhlasné koordinované stanovisko.
Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 272257/2015, ze dne 11.6.2015
- Upozornil na stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), které požaduje respektovat a
zachovat jejich funkčnost. Dále Státní pozemkový úřad nemá námitek k Návrhu územního plánu
Jaroměř a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
- akceptováno, hlavní odvodňovací zařízení byly vyznačeny v příslušné části návrhu ÚP
České dráhy, a.s., č.j. 5244/2015-O32 ze dne 8.7.2015
- Upozornění na ochranné pásmo dráhy, ve kterém lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen
se souhlasem Drážního úřadu, případně ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemků
dráhy a vlastníků sousedních pozemků. K návrhu územního plánu Jaroměř není ze strany Českých
drah, a.s., námitek ani dalších připomínek.
- vzato na vědomí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení
územního plánování, č.j. 18523/UP/2015/Pro ze dne 10.7.2015
- Upozornil na zohlednění Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky a z ní vyplývající
požadavky a dále na zohlednění souladu v označení ploch s rozdílným způsobem využití „Plochy
smíšené nezastavěného území (NSr)“.
- akceptováno a upraveno v návrhu územního plánu
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
zemědělství, č.j. 18851/ZP/2015-Be ze dne 10.7.2015
- uplatnil dle ust. § 5 odst. 2 zákona ZPF k upravenému návrhu souhlasné stanovisko.
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, č.j. MZDR 26544/2015-2/OZDČIL-L ze dne 14.7.2015
- Neuplatňuje k projednávanému návrhu územního plánu žádné připomínky, neboť nedošlo k žádným
změnám v řešení územního plánu od veřejného projednání ze dne 19.8.2014
- Oznámil, že dne 1.6.2015 nabyla účinnosti č. 124/2015 Sb., o stanovení ochranných pásem
přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení
konkrétních opatření. tato nová ochranná pásma nahrazují původní prozatímní ochranná pásma
přírodního léčivého zdroje stanovená výměrem Ministerstva zdravotnictví č.j. LZ/3-2884-14.4.60 ze
dne 26.4.1960.
- akceptováno, hranice ochranného pásma byla aktualizována dle územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Jaroměř (sledovaný jev č. 55 části A přílohy č. 1
k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)
Stanoviska ke 2. opakovanému veřejnému projednání Upraveného návrhu územního plánu
Jaroměř
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, č.j. SBS
03410/2017/OBÚ-09/1 ze dne 31.1.2017
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- Nemá připomínek k veřejnému projednání Upraveného návrhu územního plánu Jaroměř a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 043180/2017 ze dne 13.2.2017
- K upravenému návrhu územního plánu nemá připomínky. Státní pozemkový úřad nemá námitek
k Upravenému návrhu územního plánu Jaroměř a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod,
č.j. HSHK- 133-12/2017 ze dne 21.2.2017
- Vydal souhlasné stanovisko.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KUKHK8899/ZP/2017 ze dne 7.3.2017
I. Ochrana zemědělského půdního fondu - Z hlediska zákona ZPF nemá připomínky.
II. Lesní hospodářství – nemá připomínky.
III. Ochrana přírody a krajiny – nemá k upravenému návrhu připomínky.
IV. Posuzování vlivů na životní prostředí - Z hlediska zákona EIA sdělil, že vydal dne 4.2.2014
k návrhu územního lánu Jaroměř souhlasné stanovisko s podmínkami podle zákona EIA pod č.j.
25476/ZP/2014-Hy. Dále že pořizovatel následně upravil územně plánovací dokumentaci dle výsledků
projednání a předložil dokumentaci k opakovanému veřejnému projednání. Krajský úřad konstatoval,
že nemá připomínky k částem řešení územně plánovací dokumentace, které byly od společného
jednání změněny. A dále uvádí, že podmínky výše uvedeného souhlasného stanoviska k návrhu
územního plánu Jaroměř byly do projednávané územně plánovací dokumentace zapracovány a
odůvodněny.
V. Technická ochrana životního prostředí – souhlasí s upraveným návrhem územního plánu.
VI. Vodní hospodářství – nemá připomínky.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j.
KUKHK-8122/UP/2017/Sm ze dne 10.3.2017
- Upozornil na opravu označení lokálního biokoridoru podél vodního toku Běluňka, dále na stanovení
konkrétní podmínky pro plochy označené jako „plochy transformace (PT)“, které je třeba do návrhu
územního plánu Jaroměř před jeho vydáním doplnit.
- Upozornil na umístění stanoviska krajského úřadu ve smyslu ustanovení § 50 odst. 5 v kapitole C.3
do příslušné části.
- v dokumentaci opraveno pojmenování lokálního biokoridoru podél vodního toku Běluňka jako
LK 4 a doplněna podmínka pro plochy „PT“ - souvislost s hlavním využitím, stanovisko
krajského úřadu vydané ve smyslu ustanovení § 50 odst. 5 bylo přesunuto do kapitoly C.3
Ministerstvo kultury České republiky, č.j. MK 18002/2017 OPP, ze dne 8.3.2017
Připomínka k Podrobným doplňujícím regulativům
- Plocha PJOS_02 – lokalita předpolí Josefova
Doplňující regulativy: pozemky pro výstavbu budou mít charakter izolovaných viladomů v kontextu
stávající zástavby, koeficient zastavění pozemků - 35%, vč. zpevněných ploch.
"Ministerstvo kultury požaduje plně respektovat dohodnuté úpravy k návrhu ÚP Jaroměř, viz řešení
rozporů ze dne 23. 7. 2013 výše, tj. slovo viladomy nahradit slovem rodinné domy a ponechat původní
koeficient zastavěnosti 25%."
- pro plochu PJOS_02 platí z hlediska podmínek využití plocha smíšená obytná /
městská (SM), z hlediska podmínek prostorového uspořádání jsou regulativy zpřesněny
charakterem izolovaný vilový (VI) (vylučuje umísťovat hlavní stavby mimo stávající stavební
čáru, v tzv. druhém pořadí;
intenzita využití (platná pro jednotlivé stavební pozemky) maximální koeficient zastavění byl zpřesněn Podrobným doplňujícím regulativem pro plochu
PJOS_02) a dále Podrobným doplňujícím regulativem, cit: "doplňující regulativy: pozemky
pro výstavbu budou mít charakter izolovaných viladomů v kontextu stávající zástavby,
koeficient zastavění pozemků - 35%, vč. zpevněných ploch", typologie - izolovaný viladům
v kontextu stávající zástavby
- stanovení intenzity využití - tj. max. koeficientu zastavění 35 % bylo zvoleno s ohledem
na skutečný stav intenzity využití navazující zástavby, tj. míry zastavění navazujících
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stavebních pozemků - Intenzitu využití (míru zastavění, resp. skutečný koeficient
zastavění) dokládají schémata níže:

schéma řešené lokality PJOS_02

schéma zastavění lokality PJOS_02 (červená – stavby domů a garáží, růžová - stavby, šedá –
zpevněné plochy, modrá – přístřešky)
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schéma intenzity využití v lokalitě PJOS_02
Z prověření jednotlivých intenzit využití vyplývají skutečné koeficienty zastavění navazující ploše v ul.
Novoměstská pohybující se od 14 % až k 38 %, přičemž pro 3 stavební pozemky jsou koeficienty
zastavění nad 35 % a pro 3 stavební pozemky jsou koeficienty zastavění do 21 %. Průměrná
zastavitelnost v daném území je přitom 34,5 %. Z výše uvedeného byla stanovena přípustná
maximální intenzita využití - max. koeficient zastavění pro navazující plochu přestavby PJOS_02 na
35 %.
- v části G.6. Definice: Další užívané pojmy byl pro potřeby výkladu pro regulativy
plochy PJOS_02 definován pojem izolovaný viladům v kontextu stávající zástavby
- Připomínka k opakovanému návrhu územního plánu Jaroměře (Stanovisko k veřejnému projednání
návrhu Územního plánu Jaroměř, č.j. MK 18002/2017 OPP z 8. 3. 2017):
Připomínka k Textové části - Odůvodnění; 3.) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ... Koncepce
kulturních hodnot
- bylo doplněno do kapitoly C.5.2 části Odůvodnění
Následně bylo vydané stanovisko Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, P. O. BOX 74, 118 11
Praha 1 – Malá Strana, č.j. MK 31216/2017 OPP ze dne 2.5.2017, ve kterém bylo konstatováno, že
připomínky Ministerstva kultury na základě připomínek formulovaných ve stanovisku č.j. MK
18002/2017 OPP ze dne 8.3.2017 k upravenému návrhu po společném jednání byly vypořádány
následovně:
ad) OBJEKTY PEVNOSTNÍHO SYSTÉMU - PODZEMNÍ OBJEKTY
- Převažující účel využití: objekty pevnostního systému, jejichž vnitřní objem díky charakteru převážně
podzemních staveb a zařízení a původnímu účelu nelze využít k zásadně jiným funkcím.
Přípustné využití: prohlídkové trasy, vnitřní i venkovní expozice.
Podmíněně přípustné: nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury.
Nepřípustné: všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti.
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ad) OBJEKTY PEVNOSTNÍHO SYSTÉMU - NADZEMNÍ OBJEKTY
- Převažující účel využití: objekty pevnostního systému charakteru pozemní stavby, které mohou
být využity k novým, původní náplni blízkým funkcím za předpokladu zachování objemu stavby a
splnění podmínek orgánů státní památkové péče.
Přípustné využití: nekomerční a komerční vybavenost charakterem se blížící původnímu účelu staveb
(nemocnice, sociální služby, muzea a galerie, veřejné ubytování a stravování ap.), sklady a
depozitáře, výrobní a nevýrobní služby, případně sklady a skladové plochy.
Podmíněně přípustné: nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury.
Nepřípustné: všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti.
Připomínka Ministerstva kultury byla vypořádána, požadovaný text byl zapracován do textové
části.
ad) PODROBNÉ DOPLŇUJÍCÍ REGULATIVY
upravený návrh ÚP z roku 2017 (str. 41):
Plocha PJOS_02 – lokalita předpolí Josefova
- Doplňující regulativy: pozemky pro výstavbu budou mít charakter izolovaných viladomů v kontextu
stávající zástavby, koeficient zastavění pozemků - 35%, vč. zpevněných ploch.
Připomínka Ministerstva kultury byla vypořádána následovně:
Pro plochu PJOS_02 platí z hlediska využití plocha smíšená obytná/městská (SM), z hlediska
prostorového uspořádání jsou regulativy zpřesněny charakterem izolovaný vilový (VI), podobným
doplňujícím regulativem (zastavění pozemků 35%) a typologií (definicí).
ad) TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ
ad. 3.) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
- Ministerstvo kultury opakovaně požaduje z hlediska archeologické památkové péče do odůvodnění
zapracovat následující text:
Celé předmětné území, kterého se ÚP Jaroměř dotýká je územím s archeologickými nálezy ve smyslu
§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Před
zahájením jakýchkoli zemních zásahů je nutno v předstihu zajistit záchranný archeologický výzkum se
všemi náležitostmi podle § 21 - 24 zákona č. 20/1987 Sb. Konkrétní realizace stavebních činností v
předstihu konzultovat s Archeologickým ústavem AV ČR v.v.i., nebo s organizacemi oprávněnými k
provádění archeologických výzkumů.
Připomínka Ministerstva kultury byla vypořádána, požadovaný text byl do textové části ÚP
zapracován.
ad) Koncepce kulturních hodnot
- Kapitola je zcela nepřehledná, není jasné, na základě čeho zpracovatel vymezil hodnoty v území
(jedná se o ÚAP?; vlastní návrh?). Požadujeme doplnit.
Připomínka Ministerstva kultury byla vypořádána, kapitola byla výrazně doplněna. Doplněno bylo i
odůvodnění této části dokumentace.
ad) ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST
Koordinační výkres
- Ministerstvo kultury opakovaně požaduje vyznačit OP MPR Josefov, není uvedeno ani v legendě
limitů, viz výše uvedené jednání k řešení rozporů. Pro vyznačení kulturních památek doporučujeme
užití jiné grafiky, neboť celá řada KP, zejména na území MPZ Jaroměř nemůže a ani není za použití
zvoleného symbolu vyznačena. Z těchto důvodů nebylo možné vyznačení jednotlivých KP
zkontrolovat.
Připomínka Ministerstva kultury byla vypořádána, koordinační výkres byl doplněn o OP MPR
Josefov, byla změněna grafika kulturních památek a doplněny lokality území s archeologickými
nálezy.
A dále MK zkonstatovalo, že z hlediska zájmu státní památkové péče nemá Ministerstvo kultury
k posuzovanému upravenému návrhu ÚP Jaroměř po veřejném projednání další zásadní připomínky.
České dráhy, a.s., Generální ředitelství, č.j. 1085/2017-O32 ze dne 9.3.2017
- Nemá k návrhu Územního plánu námitek ani dalších připomínek
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Stanoviska dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Jaroměř
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, č.j. SBS
14276/2017/OBÚ-09/1 ze dne 27.4.2017
- Nemá připomínek k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k
návrhu územního plánu Jaroměř.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUKHK15491/DS/2017/MT ze dne 2.5.2017
- Nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
Územního plánu Jaroměř žádné připomínky.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j. MPO 28318/2017 ze dne 2.5.2017
- S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek souhlasí.
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, č.j. 4182/62366/2017-8201-OÚZ-PCE ze
dne 12.5.2017
- K předloženému vyhodnocení nemá připomínek.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j.
KUKHK-15151/UP/2017/Sm ze dne 12.5.2017
- Nemá k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu Jaroměř zásadních připomínek.
Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 199361/2017 ze dne 15.5.2017
- K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního
plánu Jaroměř nemá další připomínky.
- Státní pozemkový úřad nemá připomínky k návrhu rozhodnutí o námitkách návrhu vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu ÚP Jaroměř.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
zemědělství, č.j. KUKHK-17656/ZP/2017, č.j. 19.05.2017
I. Ochrana zemědělského půdního fondu - nemá připomínky.
II. Lesní hospodářství – nemá připomínky.
III. Ochrana přírody a krajiny – nemá připomínky.
IV. Posuzování vlivů na životní prostředí – Sdělil, že z návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Jaroměř vyplývá, že bude vyhověno i
těm námitkám, které požadují změnu využití území na plochy podmíněně přípustné využití umožňující
nevýrobní činnosti, plochy pro sport apod. (např. plochy smíšené neobytné – SN). Z tohoto důvodu je
třeba vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Jaroměř na životní prostředí upravit ve smyslu
měněných částí z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona EIA.
Požadavek byl zapracován. Změny funkčního využití území na základě došlých námitek a
připomínek byla projednány v rámci I. opakovaného veřejného projednání ze dne 9.7.2015 a dále na
II. opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Jaroměř. Po II. opakovaném veřejném projednání
návrhu ÚP Jaroměř pořizovatel neobdržel žádné námitky ani připomínky. Na základě výše uvedeného
stanoviska pořizovatel požádal autorizovanou zpracovatelku hodnocení SEA Mgr. Alenu Kubešovou,
Ph.D.; rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. 3269/468/OPVŽP/99 o doplnění SEA
vyhodnocení návrhu ÚP Jaroměř. Autorizovaná zpracovatelka SEA hodnocení konstatovala, že
provedené úpravy návrhu ÚP Jaroměř po veřejném projednání nemají podstatné vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví a ostatní podmínky vyplývající ze stanoviska SEA byly v průběhu
projednání územního plánu zapracovány, nejsou navrhována žádná další opatření pro předcházení,
snížení nebo kompenzaci závažných vlivů na životní prostředí ani další požadavky na rozhodování ve
vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí.
Rovněž na žádné jiné skutečnosti procesu posouzení vlivů územního plánu Jaroměř na životní
prostředí nemají provedené změny vyplývající z projednání a veřejného projednání návrhu ÚP
Jaroměř žádný vliv a z tohoto pohledu tedy může být územní plán, v takto upravené podobě vydán
jako čistopis. Což bylo potvrzeno i následně stanoviskem Krajského úřadu č.j. 25476/ZP/2014-Hy.
V. Technická ochrana životního prostředí – nemá připomínky.
VI. Vodní hospodářství – nemá připomínky.
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Požadavky dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury, vlastníků staveb a
ostatních subjektů v území, které byly uplatněny při projednávání návrhu zadání, byly respektovány v
návrhu ÚP Jaroměř. Návrh ÚP Jaroměř byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle
zvláštních právních předpisů a s ostatními subjekty.
Stanoviska a relevantní požadavky dotčených orgánů byly do návrhu ÚP Jaroměř zapracovány a
konečné znění návrhu územního plánu bylo s dotčenými orgány řádně projednáno a odsouhlaseno.
Návrh ÚP Jaroměř je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů.
Při pořizování návrhu ÚP Jaroměř byl řešen rozpor mezi orgánem územního plánování a stanoviskem
dotčeného orgánu (Ministerstvo kultury ČR) ve smyslu ustanovení § 4 odst. 8 stavebního zákona, v
platném znění, a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu. Na základě jednání byl zhotovený zápis
z jednání při řešení rozporů smírnou cestou ve vazbě na ustanovení § 5 správního řádu při pořizování
územního plánu Jaroměř konaného dne 23.7.2013 na půdě Ministerstva kultury České republiky,
Maltézské náměstí 471/1 Praha 1, na kterém byli přítomni:
- za Ministerstvo kultury ČR
- za Národní památkový ústav, generální ředitelství
- za Městský úřad Jaroměř (pořizovatel územního plánu)
– za zpracovatele územního plánu
Předmětem jednání bylo řešení připomínek k návrhu ÚP Jaroměř, předložených pořizovateli
stanoviskem Ministerstva kultury ze dne 3.7.2013, č.j. MK 31571/2013 OPP a byly dohodnuty
provedené úpravy návrhu územního plánu Jaroměř. Řešení připomínek se týkalo úpravy návrhu
územního plánu v kapitole Koncepce rozvoje území obce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch pro přestavbu a systému sídelní zeleně u ploch označených jako PJARO_42 - území
ochranného pásma MPR Josefov, PJOS_01 - území MPR Josefov, PJOS_07 - vyřazení plochy
z návrhu. Dále se týkalo stanovení podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití pro Plochy
smíšené neobytné/opevnění Josefova (OP) a úpravu podrobných doplňujících regulativů ve vztahu
k prokázání nenarušení dálkových pohledů na konfiguraci pevnostního systému MPR Josefov a
kapitoly označené Jako vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovávat architektonickou část jen autorizovaný architekt.
V návaznosti na smírné řešení rozporu pořizovatel dne 3.1.2017 na Ministerstvu kultury konzultoval
kapitolu o) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, kde mělo být
území stanoveno plošně na celé území MPR Josefov a MPZ Jaroměř. Na jednání byli přítomni:
- za Ministerstvo kultury ČR
- za Národní památkový ústav, generální ředitelství
- za Městský úřad Jaroměř (pořizovatel územního plánu)
K tomuto řešení se vztahuje problematika MMR např. ve svém stanovisku ze dne 18.11.2013, dále
přezkumy krajských úřadů vydaných opatření obecných povah (územních plánů) a současně i názor
ČKAIT.
Projektant na základě pokynů pořizovatele upravil výše uvedenou kapitolu v textové části výroku ÚP
Jaroměř. V navrženém výčtu se nacházejí stavby nemovitých kulturních památek vytvářející
samostatné bloky v rámci pevnostního města Josefov, tedy v MPR Josefov a dále pak potenciální
navrhované nadzemní stavby prostorově uspořádané jako budovy ve vymezené ploše přestavby
PJARO_04, tedy ve významné v současné době nezastavěné ploše v rámci MPZ Jaroměř v přímé
vazbě na zadní průčelí měšťanských domů historického jádra města Jaroměř – nám. Československé
armády.
K tomu dále pořizovatel uvedl, že pokud by vymezil plošně v této kapitole všechny stavby, byl by to
nepřiměřený zásah do práv jejich vlastníků, neboť dle jeho názoru nelze takový krok v rámci ÚP
dostatečně zdůvodnit, přičemž je dále toho názoru, že orgán státní památkové péče má na podkladě
památkového zákona a jeho prováděcích předpisů dostatečné nástroje při vydávání závazných
stanovisek pro ochranu a obnovu kulturních památek.
Navržené vymezené stavby byly na jednání zkonzultovány a jejich samotný výčet v kapitole o)
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt byl Ministerstvem kultury po
konzultaci s odbornou organizací státní památkové péče přijat a odsouhlasen.
l představen upravený návrh ÚP Jaroměř a dále byli přítomní seznámeni s úpravou návrhu územního
prava byla zapracována do návrhu ÚP Jaroměř pro 2. opakované veřejné projednání.
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C. NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z §53 odst. 5 a) - f)
STAVEBNÍHO ZÁKONA
C.1 Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53 odst. 4
viz ustanovení §53, odst. 4 a) - d) a odst.5 a) viz předchozí kapitola
Dle ustanovení § 53 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního
plánu zejména:
a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací krajem
viz kapitola B. Odůvodnění na str. 23
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
viz kapitola B.2 Odůvodnění na str. 40
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů
viz kapitola B.3 na straně 48
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
viz kapitola B.4 Odůvodnění na str. 48

C.2 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
viz ustanovení § 53 odst. 5 b) stavebního zákona
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
přírody a krajiny, ve svém stanovisku ze dne 26.4.2011 vedeném pod č.j. 7101/ZP/2011 vyloučil
významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené ve sdělení MŽP č. 81/2008 Sb., o evropsky
významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu a v nařízení vlády č. 371/2009
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky
významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.) - konkrétně na evropsky významnou
lokalitu Josefov – pevnost, kód lokality CZ0523676 nalézající se v k.ú. Josefov u Jaroměře a na
evropsky významnou lokalitu Stará Metuje, kód lokality CZ0523288, která se nachází v k.ú. Jaroměř,
Josefov u Jaroměře a Starý Ples. Vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a
krajiny se v území řešeném územním plánem nenacházejí
K návrhu zadání bylo dne 26.4.2011 předloženo stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA a IPPC vedené pod č.j. 7101/ZP/2011,
ze kterého vyplynul požadavek na posouzení územního plánu Jaroměř z hlediska vlivů na životní
prostředí podle ustanovení § 10i zákona EIA.
Nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí byla shledána převážně z těchto
důvodů:
-

Předkládaný územní plán nelze dostatečně posoudit ve fázi návrhu zadání.
Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit
kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA.

Závěry a doporučení vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů a udržitelný rozvoj:
- rozvojové plochy v sídle Jaroměř se rozšiřují, avšak v souladu s percentuelním zastoupením
jednotlivých ploch vytvářející proporcionální rozvoj území
- je kladen důraz na ochranu rozvojových ploch pro bydlení před hlukem ze silnice I/33 a silnice I/37,
u rozvojových ploch je třeba budovat protihluková zařízení nebo zelené pásy
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- řešení dopravních tras bylo potvrzeno s tím, že je nutné citlivě řešit přeložku silnice I/33 při křížení
s Labem a Běluňkou a sousedství přeložky silnice s areálem krematoria
- rozvojové plochy pro výrobu se sklady a pro logistický terminál v sídle Semonice u dálničního
přivaděče D11 jsou navrženy k převedení do rezervy
- zdvojkolejnění tratě Jaroměř - Hradec Králové začít stavebně až po vybudování nové stopy silnice
I/33
- nezařazovat plochu pro bydlení ZJARO_48 - rozvojová plocha na okraji lokality Na Ptákách, stísněné
podmínky, malá výměra, doporučené využití i nadále jako zeleň
Bylo akceptováno ze zadání jako plocha pro bydlení, vyřazeno
- nezařazovat plochu pro bydlení ZJARO_50 - plocha pro bydlení na okraji zastavěného území
Jaroměře, lokalita u silnice I/33, doporučení nezařazovat do zastavitelných ploch, leží v ochranném
pásmu silnice I/33 a lokalita je narušena nadměrným hlukem, lokalita nemá dobré dopravní napojení,
nenavazuje na zastavěné území
Bylo akceptováno ze zadání jako plocha pro bydlení, vyřazeno

C.3 Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního
zákona
viz ustanovení § 53 odst. 5 c) stavebního zákona

Stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a
zemědělství, Oddělení EIA a IPPC, č.j. 25476/ZP/2014 ze dne 4.2.2014
STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace „Návrh územního plánu
Jaroměř“ podle ustanovení § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)
Pořizovatel ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“): Městský
úřad Jaroměř, nám. Československé armády 3, 551 03 Jaroměř
Zpracovatel územně plánovací dokumentace: Ing. arch. Vladimír Charvát, Dukelských hrdinů 20, 170
00 PRAHA 7 (SDRUŽENÍ JAROMĚŘ 2012); březen 2013
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Mgr. Alena Kubešová, Zbraslavská 1128, 150 00
Praha 5 (autorizovaná osoba podle ustanovení § 19 zákona EIA; rozhodnutí Ministerstva životního
prostředí, č.j. 8149/ENV/07); březen 2013
Průběh posuzování:
Požadavek na posouzení koncepce ve smyslu ustanovení § 10i zákona EIA vydán Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) dne
26.04.2011 (č.j. 7101/ZP/2011); předkládaný územní plán nebylo možné dostatečně posoudit ve fázi
návrhu zadání. Požadavky na územně plánovací dokumentaci byly navrženy v rozsahu, kdy nešlo
vyloučit kumulativní či synergickou povahu vlivu jednotlivých funkčních využití území ve smyslu
zákona EIA.
Vyhodnocení by se mělo zaměřit především na dopravní stavby a jejich koridory, plochy výrobních a
skladových zón, plochy rekreačních aktivit atd.
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušný vyloučil významný vliv na
území soustavy NATURA 2000 dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
26.04.2011 (č.j. 7101/ZP/2011).
Společné jednání o návrhu územního plánu Jaroměř včetně posouzení vlivů na životní prostředí
proběhlo dne 20.07.2012 na Městském úřadu Jaroměř. Opakované společné jednání k návrhu
územního plánu Jaroměř včetně upraveného posouzení vlivů územně plánovací dokumentace se
konalo dne 11.06.2013 na Městském úřadu Jaroměř.
Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy
stavebního zákona.
69

Na základě návrhu územního plánu Jaroměř, vyhodnocení vlivů na životní prostředí, stanovisek
dotčených orgánů a uplatněných připomínek dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona vydává
krajský úřad ve smyslu ustanovení § 10g zákona EIA s o u h l a s n é stanovisko k vyhodnocení vlivů
na životní prostředí návrhu územního plánu Jaroměř
s podmínkami:
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Odůvodnění: Zpracovatelka vyhodnocení vlivů územního plánu Jaroměř na životní prostředí
konstatuje, že naplnění koncepce bude spojeno s potenciálně kladnými vlivy na obyvatelstvo.
Kladně lze hodnotit části koncepce a záměry směřující ke zlepšení obytného a rekreačního prostředí
sídel. Koncepce vytváří podmínky pro rozvoj odpovídající jejich charakteru.
Z hlediska vlivu na kulturní a historické hodnoty území nebyly v měřítku zpracování identifikovány
negativní vlivy.
K návrhu územního plánu Jaroměř se bez připomínek vyjádřily následující dotčené orgány:
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Náchod
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj
K návrhu územního plánu Jaroměř se s podmínkami vyjádřily následující dotčené orgány:
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice souhlasí za podmínek
respektování ochranných pásem vyjmenovaných limitů využití území.
Ministerstvo kultury nesouhlasí s navrženým funkčním využitím území u ploch pro bydlení ZJARO_40,
výroby a skladování ZJARO_42, smíšené neobytné ZJARO_04, veřejných prostranství ZJOS_06,
přestavbové plochy PJOS_01 a s některými navrženými regulativy.
Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na podmíněně přípustné využití u ploch
pro bydlení umístěných v blízkosti I/33 a I/37 z hlediska jejich možného zasažení hlukem z těchto
silnic. Realizace případných protihlukových opatření nebude hrazena ze státních prostředků (po
realizaci dálnice D11 platí pro lokality ZJARO_16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 28).
Ministerstvo zdravotnictví ČR požaduje vyznačit ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Velichovky. Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje peloidů bylo upraveno dle
vyhlášky č. 124/2015 Sb. z 19.5.2015.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové souhlasí s návrhem
územně plánovací dokumentace za podmínky splnění hygienických limitů hluku v chráněném
venkovním prostoru staveb navrhované zástavby u lokalit ZJARO_02, 04, 50, 47, PJARO_01, 07 a
ZJEZ_01.
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, požaduje provést vyhodnocení záborů ZPF
a upravit podmínky odkanalizování území.
Správa železniční dopravní cesty upozorňuje, že bude zpracována nová studie pro potřeby
zdvoukolejnění tratě Hradec Králové – Jaroměř.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
požaduje vyloučení lokalit ZJARO_08, ZJARO_46, ZJOS_03, ZJOS_04, ZJOS_05, ZJOS_06 a
ZJOS_07 a úpravu některých regulativů funkčního využití území.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje
na nepřesnosti v oblasti dopravní infrastruktury.
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že na řešeném území je evidováno ložisko
nevyhrazeného nerostu štěrkopísků.
ČEZ Distribuce, a.s., souhlasí se zpřesněním koridorů pro vedení VVN 2x110kV a pro navrženou
transformovnu.
Z podkladů předložených pořizovatelem pro vydání stanoviska vyplývá, že k návrhu územního plánu
Jaroměř byly uplatněny 3 připomínky ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona:
Město Jaroměř, odbor majetku města, požaduje úpravu některých navržených regulativů.
Osadní výbor Semonice požaduje zbudování zemního valu pro ochranu zastavěného území u
zamýšleného obchvatu Josefova.
a
požadují zachování funkce bydlení u
pozemku 148/2, k.ú. Semonice. K výše uvedenému krajský úřad nemá připomínky.
Město Jaroměř (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3
písm. a) zákona EIA o zveřejnění stanoviska na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů.
Zároveň Město Jaroměř žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení této informace na
úřední desce.
Se stanoviskem k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí se lze seznámit na
internetových stránkách http://www.cenia.cz/sea a http://www.kr-kralovehradecky.cz.
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Závěrem krajský úřad uvádí, že investor předloží úřadu příslušnému podle ustanovení § 20 zákona
EIA oznámení pro záměry, které jsou uvedeny v ustanovení § 4 odst. 1 zákona EIA, a které lze podle
předložené koncepce umístit v návrhových plochách, popř. oznámení podlimitního záměru.
Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 10i odst. 5 zákona EIA je schvalující orgán povinen ve
svém usnesení o schválení územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky
vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.

C.4 Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5
stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů,
pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
viz ustanovení § 53 odst. 5 d) stavebního zákona
Dne 4.2.2014 na základě žádosti pořizovatele ze dne 13.1.2014 vydal Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA a IPPC souhlasné
stanovisko vedené pod č.j. 25476/ZP/2014-Hy k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
příslušného úřadu v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 stavebního zákona vedené pod č.j.
25476/ZP/2014-Hy ze dne 4.2.2014 bylo respektováno v celém rozsahu. Ve stanovisku byly uplatněny
podmínky, požadavky v tomto stanovisku byly zohledněny.
Stanovisko bylo akceptováno zapracováním do návrhu.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal stanovisko
k opakovanému veřejnému projednání Návrhu územního plánu Jaroměř č.j. KUKHK-8899/ZP/2017 ze
dne 7.3.2017, ve kterém v kapitole IV. Posuzování vlivů na životní prostředí konstatoval Krajský úřad
jako příslušný úřad ve smyslu ustanovení § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon EIA“), že vydal dne 04.02.2014 k návrhu
územního plánu Jaroměř souhlasné stanovisko s podmínkami podle zákona EIA pod č.j.
25476/ZP/2014 - Hy.
Pořizovatel následně upravil územně plánovací dokumentaci dle výsledků projednání a předložil
dokumentaci k opakovanému veřejnému projednání. Krajský úřad zkonstatoval, že nemá připomínky k
částem řešení územně plánovací dokumentace, které byly od společného jednání změněny. Krajský
úřad dále uvedl, že podmínky výše uvedeného souhlasného stanoviska k návrhu územního plánu
Jaroměř byly do projednávané územně plánovací dokumentace zapracovány a odůvodněny.
Z výše uvedeného stanoviska je zřejmé, že podmínkám vyplývajícím ze stanoviska krajského úřadu
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně vyhodnocení vlivů na území soustavy NATURA 2000
bylo v návrhu územního plánu Jaroměř vyhověno v plném rozsahu.

C.5 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
C.5.1 Charakteristika města - Jaroměř město zahrad a parků na soutoku tří řek
Jaroměř - město zahrad a parků na soutoku tří řek (Labe, Metuje, Úpa), královské věnné město a
císařská pevnost Josefov – to jsou základní charakteristiky dvojměstí Jaroměř - Josefov. Místo bohaté
na kulturní památky a tradice. Město leží v Královéhradeckém kraji, 120 km severovýchodně od
Prahy, do 30 km od regionálního centra Hradce Králové. Velmi výhodná poloha z něj učinila dopravní
a železniční uzel, ve výstavbě je dálnice D11, připravováno zdvoukolejnění tratě, nachází se zde
letiště Jaroměř. Jaroměř je významným subregionálním centrem s vybavením veřejným - pro oblast
školství, kultury, sportu a cestovního ruchu a s vybavením komerčním, tvoří významný opěrný bod
osídlení Východočeského kraje.
Nejvýznamnější památkou Jaroměře je gotický chrám sv. Mikuláše s významným hlavním oltářem. Ze
středověkého opevnění města zůstala pouze jediná brána se zvonicí. Historickému náměstí s
podloubím dominuje Mariánský sloup z let 1723-1727 od M. B. Brauna. Výstavné jsou veřejné budovy
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a školy postavené na přelomu 19. a 20. století. K předním památkám moderní české architektury patří
Wenkeův dům postavený v r. 1911 podle J. Gočára.
Od roku 1948 je součástí Jaroměře bývalé pevnostní město Josefov. Mezi další zajímavosti patří
Železniční muzeum v někdejší výtopně ČD, okolí Jaroměře je vhodné pro cykloturistiku.
V nejbližším okolí stojí za zmínku lázně Velichovky, farma Nová Amerika s chovem koní, jízdárnou a
golfovým hřištěm, hospital v Kuksu a Braunův Betlém, safari ve Dvoře Králové, Ratibořice - Babiččino
údolí, vodní nádrž Rozkoš.
Urbanistický koncept města postaveného mezi koncem 19. století a koncem první republiky vyniká
hodnotnou osnovou veřejných budov, veřejných prostorů a parků. Významné jsou zejména školské
budovy, z nichž nejvýznamnější je budova základní školy Na Ostrově a budova Gymnázia, a to nejen
hmotovým řešením, ale i vnitřním dispozičním řešením. Významné jsou také např. solitér vodojemu či
komplex nemocnice s parkovou úpravou. V Josefově je významný parkový okruh kolem fortifikačních
staveb a parková úprava levobřežní části po toku Labe.
Ve městě je (vzhledem k velikosti a váze města) významné vybavení, za posledních dvacet let
dochází k nárůstu ploch individuálního bydlení, město je charakteristické průmyslovou výrobou. Velká
část areálů je konvertována, přestavěna či asanována (areál kasáren Jaroměř, areál Tesco, apod.)
Mezi současné nejvýznamnější a nejúspěšnější jaroměřské firmy patří Karsit - strojírenská výroba pro
automobilový průmysl, Tanex-Plasty - chemická výroba pro automobilový průmysl, Kimberly-Clark výroba hygienického zboží, JUTA - textilní výroba. V současné době má Jaroměř 12 489 obyvatel.

Další demografické údaje jsou v následující tabulce:
Název

rozloha

počet obyvatel

hustota obyvatel

katastrální území

Jaroměř

2 395,26

12 489

521/km2

5

Přehled vývoje počtu obyvatel:
13 500

počet obyvatel

13 000
12 500
12 000
11 500
11 000
10 500
1961 1970 1971 1975 1980 1985 1990 1991 1995 2001 2005 2007 2010 2011 2012 2013
rok

Historie města
Nejstarší část Jaroměře, dnešní historický střed města, je trvale osídlena kolem tisíc let. Ve vývoji od
raně středověkého hradiště z počátku 11. století k vyspělému městu vrcholného pozdního středověku
se odráželo dění v tehdejším českém státě. Název Jaroměř je odvozován od přemyslovského knížete
Jaromíra. Nejstarší písemná zpráva o Jaroměři pochází z roku 1126. Královské město vzniklo zřejmě
za krále Přemysla Otakara II. na místě původního hradiště. První písemný doklad o existenci města je
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z roku 1298. Listinou z roku 1307 byla Jaroměři potvrzena městská práva a zároveň se stala
královským věnným městem českých královen. Měšťané tak byli přímými poddanými české královny.
Husitské období je jednou z nejzajímavějších kapitol v historii Jaroměře. V roce 1421 byla dobyta
husitskými vojsky pod vedením Jana Žižky z Trocnova a stala se na další léta věrným husitským
městem. Jaroměřští se zúčastnili i některých vojenských tažení. Nakonec se však město poddalo králi
Zikmundovi, aby si uchovalo získanou samosprávu.
V následujících dvou stoletích zažila Jaroměř hospodářský rozkvět. Měšťané byli obdařeni četnými
privilegii a úlevami. Bohaté město koupilo i některé okolní vesnice a stalo se jejich vrchností. V roce
1547 se Jaroměř připojila k neúspěšnému povstání českých stavů proti králi Ferdinandovi I.. Vítězný
panovník ji za odboj potrestal finančním postihem a omezením vlastní samosprávy. V roce 1567 byl
prováděn v královských městech soupis domů. V Jaroměři jich tehdy bylo 300. Další úpadek přinesla
městu třicetiletá válka, kdy se ve městě střídaly vojenské posádky a na jejím konci byla Jaroměř
zpustlá a vylidněná.
Na začátku 18. století zažilo Jaroměřsko čilý ruch spojený s výstavbou Šporkova lázeňského
komplexu v Kuksu. Ztráta Slezska a Kladska pak vedla k výstavbě pevnosti na místě vesnice Ples.
Osídlování pevnostního města, přejmenovaného r. 1793 na Pevnost Josefov, postupovalo ovšem jen
zvolna. Mnohonárodnostní posádka josefovské pevnosti tvořila značně výlučnou společnost. Josefov
získal vlastní samosprávu až v roce 1835.
Se stavbou josefovské pevnosti se do města dostává i železnice, která byla důležitým impulsem ke
vzniku průmyslu a dalšímu rozvoji města. Hlavními průmyslovými obory se stává především textilní
výroba a koželužství, později vzniká i několik drobnějších podniků, vyrábějících součásti automobilů.
Město a radnici navštívil v neděli 11. července 1926 oficiálně prezident republiky Tomáš Garrigue
Masaryk. Uvítal jej starosta Karel Višňák. Na výstavišti si prohlédl národopisnou a průmyslovou
výstavu, kde obdržel pískovcovou sochu ponocného s rohem a lucernou, dílo Franty Úprky, kterou dal
Masaryk umístit doprostřed louky v Jelením příkopu na Pražském hradě. Do Jaroměře přijel z blízkého
Josefova, kde ráno provedl spolu s legionářskými generály Stanislavem Čečkem a Janem Syrovým
přehlídku vojenské posádky. Návštěva byla zachycena na filmový pás.
Německé jednotky se před koncem druhé světové války začaly v Jaroměři opevňovat, ale přišla
německá kapitulace. Po ní byla Jaroměř a Jaroměřsko osvobozeno zejména ve čtvrtek 10. května
1945 dopoledne vozatajskými, jízdními a motorizovanými jednotkami I. ukrajinského frontu maršála
Koněva, svazky levokřídelní 59. armády generál-poručíka I. T. Korovnikova, které se pak v Jaroměři
spojily s 21. armádou generál-poručíka D. S. Guseva. Na Jaroměřské radnici byl přijat podplukovník
Fajanc, který byl prvním styčným sovětským důstojníkem, zapsaným v kronice města Jaroměře.
V roce 1948 byl Josefov sloučen s Jaroměří. Protože josefovská pevnost ztratila svůj vojenský
význam, byl Josefov poznamenán stagnací provázenou trvalým úbytkem obyvatel. Po okupaci
Československa sovětskými vojsky v roce 1968 byla zdejší vojenská nemocnice zabrána natrvalo
okupačními vojsky a v Josefově byla ubytována silná vojenská posádka. To vše vedlo k značné
devastaci této místní části a tento neblahý vliv je zde mnohdy patrný dodnes. Dokumentuje to
například skutečnost, že Josefov byl vybrán pro natáčení českého filmu Musíme si pomáhat, který se
odehrává na konci II. světové války.
Geologie a pedologie
Město leží v Úpsko - metujské tabuli na soutoku tří řek - Labe, Úpy a Metuje. Geologický podklad tvoří
křídové usazeniny středního a spodního turonu, kvarterní pokryvy tvoří aluviální náplavy - říční písky a
štěrkopísky a povodňové hlíny. Západně od města jsou spraše. Na těchto podkladech se vytvořily
slabé kyselé až neutrální půdy hnědozemního a nivního typu.
V rámci řešeného území se nenacházejí vyhrazená ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory
ani CHLÚ. Rovněž nejsou známy oblasti poddolovaných a svážných území.
Převažují horniny sedimentů svrchní křídy, mezozoického stáří (pískovce, jílovce). V širokých údolích
řek se vyskytují kvartérní sedimenty (hlíny, spraše, písky, štěrky).
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Z hydrogeologického hlediska leží území na rozhraní hydrogeologických rajonů 4250 – Hořicko –
Miletínská křída, 4222 – Podorlická křída v povodí Orlice a 4221 – Podorlická křída v povodí Úpy a
Metuje.
Klimatologie
Z klimatického hlediska leží řešené území na rozhraní mírně suchého a mírně vlhkého okrsku mírně
teplé oblasti. Průměrná roční teplota je 7 - 8 °C, pr ůměrné roční srážky jsou 650 mm. Území města
Jaroměře leží v území s nadměrným suchem za posledních 5 let v rámci republiky i kraje
Královéhradeckého.

Morfologie terénu
Město Jaroměř leží v Polabské nížině, průměrná nadmořská výška území je 254 m n.m. Terén je
mírně zvlněný. Z hlediska geomorfologického leží území v provincii Česká vysočina, subprovincii
Česká tabule a v oblastech Východočeská labská tabule a Orlická tabule. Nadmořská výška se
pohybuje mezi 250 až 280 m. Terén je mírně zvlněný s plochými nivami řek. Významná terasa se
vytvořila na levém břehu Metuje v blízkosti soutoku s Labem. Tato terénní dispozice byla využita pro
vybudování pevnosti Josefova.
Vodstvo
Řešené území leží v nivách tří řek - Labe, Metuje a Úpy. Vodní toky jsou zastoupeny četnými malými
toky nebo uměle zbudovanými či přírodními kanály a meandry. V rámci řešeného území se nacházejí
rovněž slepá ramena.Vodní toky jsou regulovány od doby založení Josefova. Některé části toků řek
zůstaly přirozenými koridory, které dnes patří mezi ekologicky cenná území - niva Metuje, částečně
Úpy.
Vodní plochy jsou zastoupeny zejména umělými nádržemi, z nichž nejvýznamnější jsou - Jaroměřský
rybník, Staropleský rybník, Dolecký rybník. K přítokům řek náleží Běluňka, Jezbinský potok (Labe) a
Tůně (Úpa).
Vodní toky a vodní plochy jsou ze zákona významnými krajinnými prvky.
Fytocenologie
Původním rostlinným společenstvem v bukovo - dubovém stupni byly dubo - habrové háje,
přecházející ve vyšších polohách k acidofilním doubravám. Nivy řek byly porostlé jasanovou
doubravou. Ve stromovém patře převládal dub zimní se složkou habru a buku, místy s příměsí jeřábu.
Pro keřové patro je charakteristická krušina olšová, vrba jíva, řešetlák počistivý, trnka, hloh obecný,
s místním výskytem zimolezu pýřivého, svídy krvavé a lísky obecné.
V nivách řek převládal dub letní, jasan, střemcha hroznovitá, v keřovém patře jsou typické krušina
olšová, vrba jíva, brslen evropský, svída krvavá kalina obecná a bez černý. V místech dlouhodobých
záplav pak vrby, olše lepkavé, topol a střemcha.
Obyvatelstvo a bydlení
Základní charakteristika území, osídlení, širší vztahy
Ve městě jsou realizována protipovodňová opatření, čímž se eliminuje riziko záplav v zastavěném
území města. Území města Jaroměře je součástí CHOPAV Východočeská křída, na území je řada
významných zdrojů vod vhodných ke spotřebě.
Obě městské části - Jaroměř i Josefov - jsou významně komponovány do krajiny a jsou nositeli
historického odkazu. Pro cestovní ruch jsou významné M. B. Braun a jeho dílo, Prusko – rakouské
války a pevnost Josefov. Významné je také sportovní letiště Jaroměř. Město je dostatečně saturováno
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občanským vybavením – obchodní, sociální, školskou, zdravotnickou, administrativní, zejména
obchodní vybavení je nadstandardní. Jaroměř je dopravním uzlem silniční a železniční dopravy.
Územím prochází hlavní silniční dopravní tah, silnice I/33 (E67) Hradec Králové – Jaroměř – Náchod Wroclaw a silnice I/37 Jaroměř - Hostinné (Krkonoše). Je zde plánovaná výstavba dálničního tahu
Hradec Králové – Trutnov – Královec – Polsko (D11). Silniční síť je hustá a pokrývá rovnoměrně celé
území. Ze železničních tratí prochází územím hlavní trať 030 Pardubice - Jaroměř - Liberec a vedlejší
trať 031 a 032 Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov. Rychlíkové spojení je s Prahou realizováno ve
dvouhodinovém taktu. Dopravní exponovanost daného území v silniční síti je značná a lze očekávat
její další zvyšování v souvislosti s výstavbou dálnice. Již dnes je úsek Hradec Králové – Náchod
rizikový z hlediska četnosti dopravních nehod. Celková výměra území města je 2 395 ha. Hustota
obyvatel na km² dosahuje hodnoty 533 obyv/km², přičemž tato hodnota je největší mezi hodnotami
měst a obcí cca stejné velikostní kategorie v Královéhradeckém kraji.
Město Jaroměř sousedí s obcemi – Rasošky, Nový Ples, Dolany, Šestajovice, Jasenná, Hořenice,
Heřmanice, Zaloňov, Rychnovek, Vlkov, Černožice, Rožnov.
Vývoj počtu obyvatel
K 1.1.2011 žilo na území města 12 770 obyvatel, z čehož 6 549 tvořily ženy a 6 221 muži. Z
celkového počtu obyvatelstva patřilo do věkové kategorie 15 až 64 let (ekonomicky aktivní
obyvatelstvo) 8875 obyvatel. Neméně důležitý je ovšem stav ve věkových kategoriích 0-14 let
(předproduktivní) a 65 a více let (poproduktivní), na základě kterého lze určit typ populace územně
vymezený Jaroměří. Ke srovnání obou kategorií je možné využít index stáří, který dosahuje hodnoty
93,6. Tento výsledek lze interpretovat následovně - na 100 obyvatel ve věku 0 až 14 let připadá cca
94 obyvatel ve věku 65 a více let. Zjištěné hodnoty odpovídají z hlediska demografického pojetí
stacionárnímu až regresnímu typu populace a odpovídají cca stavu, který vykazuje celý kraj.
Vývoj počtu obyvatelstva v Jaroměři byl sledován v časovém úseku let 1971 – 2009. V první dekádě
docházelo k pomalému plynulému růstu, během něhož se celkový počet obyvatel dostal z výchozích
11 364 na 11 498. V druhé dekádě, zejména v její první polovině, došlo k strmému nárůstu
obyvatelstva až na celkových 13 040. V roce 1991 skokově poklesl celkový počet o téměř 450 osob,
ovšem po zbytek 90. let počet obyvatelstva opět narůstal až přes hranici 13 tisíc. Od roku 2000 pak
došlo opakovaně k poklesům počtu obyvatelstva, avšak celkově lze toto období vyhodnotit jako
oscilaci kolem celkového počtu 12 600. Poslední počet z roku 2016 udává 12 489 obyvatel.
Struktura obyvatelstva
V žije v Jaroměři o 1% více obyvatel v předproduktivním věku, tj. do 14 let, než v postproduktivním
věku nad 65 let: 15,8% > 14,8%. Tento stav je sice mírně příznivý, ovšem do budoucna bude
docházet k nárůstu podílu postproduktivní části obyvatelstva – vzhledem k velkému podílu
momentálně produktivních (15-64 let – 69,5%). To následně bude představovat pro město zvýšené
nároky zejména v oblasti sociální a zdravotní péče, ale i dalších oblastí a výdajů. Ve srovnání s
průměry vyšších územních celků (kraj, okres) Jaroměř v tomto ohledu dosahuje nepatrně lepších
výsledků – i když rozdíly jsou velmi malé. Celkově odpovídá věkové složení obyvatelstva současným
poměrům v republice, které však nejsou příliš příznivé.
Podíváme-li se však na věkové složení v časové perspektivě, pak je evidentní, že dochází k
negativnímu vývoji – od roku 2001 došlo k poklesu předproduktivního obyvatelstva z 18,4 % ve
prospěch produktivní složky (původně 64,6 %)4. Pozitivně lze vnímat pokles podílu postproduktivní
generace – z 16,9 % na 14,8%. Ovšem, jak již bylo řečeno, vysoký podíl produktivního obyvatelstva
představuje potenciál pro její opětovný růst do budoucna.
V rámci demografických prognóz bylo uvažováno s počtem obyvatel k roku 2015 13 000 obyvatel
(prognóza z roku 2005). Dle prognózy demografického vývoje v platném ÚPN města bylo uvažováno
s nárůstem na 16 000 obyvatel.
Návrh se pohybuje v rozpětí od 13 000 do 13 500 obyvatel, proto vymezené plochy pro výstavbu
města, zejména pro rozvoj bydlení jsou dostatečně dimenzované. Podmínkou nárůstu počtu obyvatel
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je zejména cena bydlení a pracovní příležitosti. Vzhledem k poloze města lze předpokládat jak nárůst
počtu pracovních příležitostí ve službách (zejména jejich diverzifikací a specializací), tak lze očekávat
nárůst zaměstnanosti v oblasti výroby. Zaměstnanost bude záviset rovněž na nabídce vyššího centra
- v Hradci Králové.
Vzhledem k ceně bydlení lze rozvažovat, že majetnější vrstvy obyvatel se mohou stěhovat do Hradce
Králové nebo jeho přímé atrakční zóny. Hradec Králové nabízí vyšší standart s faktory velkoměstsky
orientovaného způsobu života, avšak za vyšších nákladů. Jaroměř může nabídnout přiměřeně svému
významu jak nadstandartní bydlení v rámci individuální výstavby, tak nižší standart bydlení. Již dnes
se ukazuje nutnost a správnost proporčně řešit výstavbu nejen rodinnými domy, ale je nutné
připravovat rekonstrukci a modernizaci bytových nájemních domů, při dostatečně zajištěných
službách.
Faktorem naplňování (a tím i zvyšování počtu obyvatel) je úbytek obyvatel z venkovského osídlení
(nedostatek pracovních příležitostí, dojížďka za službami) a migrace do vyšších center v rámci
procesů koncentrace osídlení ČR do měst. Zde jsou hnací silou rovněž ekonomické procesy a jejich
dopady (nezaměstnanost, příjmy obyvatelstva).
Vlastní saldo úbytku a přírůstku obyvatel se pohybuje na úrovni republiky. Došlo k zastavení
propopulačních opatření a k nárůstu výdajů na bydlení a děti. U města nelze předpokládat nárůst
počtu obyvatel přirozenou měnou, spíše lze předpokládat úbytek počtu obyvatel a přírůstky zajišťovat
migrací (viz tabulka vývoje počtu obyvatel).
Bydlení
V řešeném území bylo dle předběžných výsledků sčítání k roce 2010 nahlášeno 3 232 domů, z toho
83 % trvale obydlených (2 687 domů), neobydlené domy představovaly 17 % z domů celkem (545
domů). Neobydlenost celého území ORP je mírně nižší než je průměr v Královéhradeckém kraji jako
celek. Bytů bylo nahlášeno 6 911, z toho trvale obydlené byty představovaly 86 % (5 938 bytů) a 14 %
(973 bytů) tvořily byty neobydlené. Plocha obytných místností činila 288 tis. m2 a kuchyní 72 tis. m2.
Průměrný počet bydlících osob na 1 trvale obydlený byt byl 2,77, hodnota odpovídající průměrné
hodnotě v Královéhradeckém kraji. Taktéž další ukazatelé velikosti domovního fondu odpovídají
průměrným hodnotám v kraji bez výrazných odchylek. Při přepočtu osob na 1 obytnou místnost nad 8
m2 je nejvyšší podíl ve městě Jaroměř.
Vývoj rozsahu a územní diferenciace nebydleného bytového fondu je významným ukazatelem stavu
rozvoje v daném území. V řešeném regionu bylo k 1.3.2001 celkem 973 neobydlených bytů, což
přepočteno je 16 neobydlených bytů na 100 trvale obydlených. V porovnání s průměrnou krajskou a
okresní hodnotou je neobydlenost nižší.
Stáří domovního fondu vypovídá o tradičních obytných funkcích řešených obcí a o intenzitě výstavby
nových bytových domů. Obce s relativně starším domovním fondem přitom nelze posuzovat negativně
ve vztahu k regionálnímu rozvoji, resp. k obytné funkci. K tomuto hodnocení je zapotřebí porovnat
stáří domovního fondu s aktuálním stavebně-technickým staveb objektů. Z hlediska rozboru stáří
bytového fondu lze na základě výsledků SLDB 2001 konstatovat, že téměř polovina domů byla
postavena před rokem 1945. Jako problematické lze stavebně-technický stav ve městě Jaroměř –
Josefov, kde převládají neudržované domy ve špatném technickém stavu. Celková zanedbanost
domovního fondu Josefova se neustále zvyšuje. Absolutně nejvíce nových domů bylo postaveno od
roku 1991 v Jaroměři, relativně nejvyšší nová výstavba byla - v rámci ORP i širšího zázemí Jaroměře v obci Vlkov (20 %). V roce 2000 byly dle statistických hlášení dokončeny byty pouze ve městě
Jaroměři (22 bytů ) a v obcích Nový Ples (1 byt) a Vlkov (1 byt). V období od r. 1997 bylo dokončeno v
Jaroměři 110 bytových jednotek. Za posledních 5 let byl v obci Heřmanice dokončen pouze 1 rodinný
dům. Obec Rasošky dokončila výstavbu 10 bytů a v obci Nový Ples byly vystavěny 4 rodinné domy. V
obci Dolany byly v tomto pětiletém období postaveny 4 rodinné domy.
V období 2007 – 2010 bylo dle údajů ČSÚ (Malý lexikon obcí) dokončeno v řešeném regionu ORP
Jaroměř celkem 132 nových bytů, z toho ve městě Jaroměř téměř 80%. Kromě Jaroměře, kde bylo z
celkového počtu 105 bytů 54% bytů v bytových domech, je nová bytová výstavba situována výhradně
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do rodinných domů. Intenzita nové bytové výstavby potvrzuje pozici města Jaroměř jako dominantního
spádového centra pro ostatní uvažované obce v řešeném území. Z uvedených statistik lze konstatovat
výraznou funkční závislost mezi městem Jaroměř a jeho zázemím a silnou pozici Jaroměře v řešeném
území.
Dle posledních dostupných údajů SLDB je v řešeném území ORP Jaroměř a v širším spádovém
území 85 % domů ve vlastnictví soukromých a fyzických osob, v obecním vlastnictví je 5 % domů.
Nejvyšší podíl domů ve vlastnictví obce je v Jaroměři (7 % bytů) a v obci Heřmanice (5 %). Žádné
obytné domy nevlastní obce Rasošky. Družstevní vlastnictví domů je nejčetnější v Jaroměři (4,1 %
bytů) a v Zaloňově (3,8 %). Nejběžnější právní formou užívání bytů jsou byty ve vlastním domě a v
osobním vlastnictví a to téměř polovina bytů. Nájemní byty jsou třetinou zastoupeny v Jaroměři,
relativně častěji se objevují v Rychnovku a v Dolanech. K datu zpracování analýzy původní Strategie
bylo dle evidence Městského úřadu v Jaroměři ve vlastnictví města Jaroměře celkem 1 113 bytů, z
toho bylo 90 % ve stáří více než 20 let. Průměrný roční počet žádostí o městský byt činil 200. Analýza
též konstatovala nízký počet volných bytů. U těchto bytů je konstatována velmi nízká stavebně
technická úroveň. Srovnání bylo provedeno na základě doplnění výsledků SLDB 2011.
Vybavenost bytového fondu byla hodnocena na základě definitivních výsledků SLDB 2001. Z hlediska
napojení domů na vodovodní síť byla kvalita hodnocena jako dobrá - 98,7 % domů má vodovod v
domě (v Královéhradeckém kraji 98,6 %). Obec Heřmanice jsou v rámci sledovaného území
vodovodními sítěmi v domech vybaveny nejhůře. Topení je zajišťováno u 58 % domů kotelnou v domě
a 40 % domů je bez dálkového a ústředního topení. Dálková a bloková kotelna je pouze v domech v
Jaroměři (4 %). Vybavení bytového fondu vodovodem je dobré, 99,1 % bytů má vodovod přímo v bytě
(v Královéhradeckém kraji 98,9 %), pouze 32 bytů v řešeném území (0,5 %) je bez vodovodu. Teplá
voda je ve většině bytů zajišťována bojlerem a průtokovým ohřívačem (v 67 % bytů), v Jaroměři je
26,5 % bytů 29 napojeno na dálkový zdroj teplé vody. Bez napojení bytů na teplou vodu je
procentuálně největší část bytů v obci Heřmanice (13,1 %) a Vlkov (13,0 %). Převažující způsob
vytápění bytů je u více jak 75% bytů ústřední a etážové. Kamna jako způsoby vytápění jsou využívána
(v rámci širšího spádového území) v Jaroměři (24,2 %). V porovnání s vybaveností bytového fondu
Královéhradeckého kraje převyšuje tento způsob vytápění průměr (Královéhradecký kraj 19,5 %,
Jaroměř a zázemí 22,9 %).
Územní plán vychází z relativně příznivé věkové struktury obyvatel Jaroměře:
- Kladný trend vývoje přirozeného přírůstku obyvatel od roku 2007,
- Perspektivní struktura nového bytového fondu (cca 50% bytů v RD),
- Vyvážená vlastnická struktura bytového fondu.
Ekonomická struktura města, podnikání
Tato charakteristika je pozitivní, avšak musí být korigována o statisticky vysoké procento tzv.
neaktivních podnikatelských subjektů, zejména fyzických osob (zřízený živnostenský list - živnost není
provozována nebo je pozastavena; u aktivních, rozvíjejících se fyzických osob podnikatelů také často
dochází ke změně právní formy, resp. k transformaci na některý z typů obchodních společností).
Aktivních subjektů, tzv. statistických podniků – subjektů, u nichž byla zjištěna aktivita, bylo v roce 2010
1.482.
Diverzifikace ekonomické základny se částečně liší od Královéhradeckého kraje i okresu Náchod.
Nejmarkantnější rozdíl je v podílu primárního sektoru – ten je v Jaroměři pouze ca poloviční oproti
krajskému i okresnímu průměru: 2,8% vůči 5,9% (kraj), resp. 6,9% (okres Náchod).
Naproti tomu vyšší aktivita je v Jaroměři zaznamenána v sekundárním sektoru: 34,1% vůči 30,2%
(kraj), resp. 33,2% (okres). Jednoznačně nejdominantnější místo v sekundárním sektoru zaujímá
odvětví Stavebnictví (18,1%). S několikanásobným odstupem za ním je to odvětví Výroba kovových
konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení, 4,0%). Hranici jednoho procenta pak ještě
překročil podíl podniků v odvětví: Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený (j. n.),
Výroba elektrických strojů a zařízení j. n., Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů a
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Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku,
Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin.
Podíl terciéru (61,5%) je mezi krajským (62,2%) a okresním průměrem (58,9%). Nejvýznamněji je
přitom zastoupeno odvětví Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní
potřebu a převážně pro domácnost (11,7%), Ostatní podnikatelské činnosti (10,4%) a Velkoobchod a
zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel, 9%). Významnější podíl má ještě odvětví
Ubytování a stravování (6,1%) a Ostatní činnosti (5,2%). Jiná odvětví nepřekročila hranici 3%.
Další informace a jejich upřesnění poskytla data z Registru ekonomických subjektů k 31. 12. 2010. Na
základě nich lze konstatovat, že: K datu 31.12.2010 bylo v Jaroměři registrováno celkem 1.738
fyzických osob. Ti se na vytváření pracovních míst podíleli následovně: 880 bez zaměstnanců, 125 s
1-5 zaměstnanci a jen 17 s 6 a více zaměstnanci, 716 bylo s neuvedeným počtem zaměstnanců.
Územní vychází z následujících předpokladů ekonomické základny města:
- nižší podíl primárního sektoru ve srovnání s Královéhradeckým krajem
- vysoký podíl terciérního sektoru
- relativně příznivé složení uchazečů o zaměstnání z hlediska délky nezaměstnanosti
Občanské vybavení
Vzdělávací soustavu v Jaroměři tvoří mateřské, základní a střední školy a základní umělecká škola.
Mateřskou školu v Jaroměři představuje jeden právní subjekt se 4 pracovišti a celkovou kapacitou 333
dětí. Všechna pracoviště mají vlastní jídelnu a zajišťují celodenní provoz. Základní školy (ZŠ) jsou v
Jaroměři celkem 3, všechny poskytují výuku pro 1. – 9. ročník. Základní škola Na Ostrově má v
současné době 533 žáků, ZŠ Boženy Němcové 630 žáků a ZŠ Josefov 384 žáků. Z 384 žáků
josefovské základní školy jich 1/3 dojíždí z okolních obcí. Všechny základní školy mají moderní
technické vybavení učeben a zajišťují ranní i odpolední družiny se zájmovými kroužky. Vlastní jídelnu
má pouze ZŠ Josefov s kapacitou 681 obědů. Žáci ZŠ Na Ostrově a B. Němcové využívají jídelnu Na
Karlově, která ve svých zmodernizovaných prostorách zajišťuje stravování také pro studenty zdejšího
gymnázia a střední školy řemeslné. Je schopna zajistit až 1000 obědů denně.
V Jaroměři působí 2 speciální školy – zvláštní škola a speciální škola pro mentálně postižené, která
provozuje pro své žáky i dětský domov a zajišťuje celodenní stravování ve vlastní jídelně. Základní
umělecká škola nabízí v současné době 348 žákům hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické
obory. Střední a učňovské školství zastupuje Gymnázium a střední odborná škola – pedagogické
lyceum s celkovým počtem 466 studentů, a dále Střední škola řemeslná, která nabízí 3leté učební
obory tesař, truhlář, kovář-podkovář, opravář zemědělských strojů a řezník-uzenář. Kromě učebních
oborů pak nabízí 2leté nástavbové studium s maturitou v oboru podnikání. Vysoká škola se v Jaroměři
nenachází. Nejbližší VŠ vzdělání poskytuje Hradec Králové a Dvůr Králové nad Labem. V Jaroměři
působí Soukromá letecká škola, která v rámci dalšího vzdělávání nabízí kurzy létání.
Zdravotnictví
V Jaroměři působí široké spektrum zdravotnických zařízení (61). Průběžně můžeme říci, že
praktických lékařů pro dospělé je 9 a 4 pro děti a dorost. Dále 7 praktických lékařů stomatologů a 3
zubní ordinace, 2 samostatné ordinace gynekologie. Jedna z nejpočetnější skupiny v rámci
zdravotnických služeb je skupina lékařů specialistů, kterých provozuje svou činnost v Jaroměři celkem
16.
Územní plán vychází ze silných stránek města v oblasti občanského vybavení:
- Kvalitní vzdělávací soustava
- Relativně veliká kapacita vzdělávacích zařízení
- Existence nabídky středního vzdělání v různých oborech
- Konání sportovních, kulturních a společenských aktivit
- Široký rozsah zdravotnických služeb pro všechny cílové skupiny
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- Existence občanského života v Jaroměři
- Existence komunitního plánování sociálních služeb
- Široká nabídka kulturní a sportovního vybavení
Životní prostředí
Město Jaroměř lze v současné době označit jako oblast s nižší mírou exponovanosti znečištění
ovzduší, a to jak v rámci Královehradeckého kraje, tak celého území ČR. Na kvalitu ovzduší působí
řada faktoru, které mají prostorový charakter se zdrojovým vymezením. Přímý vliv mají zdroje
znečištění, které jsou často lokalizované ve větší vzdálenosti, čímž dochází k přenosu emisních látek
(dálkové emise). Těmito zdroji jsou především elektrárny a teplárny na území ČR (Opatovice,
Chvaletice, Trutnov-Poříčí) a vzhledem k blízkosti Česko-Polských hranic dochází k dálkovým emisím
i z Polska. Na území města Jaroměř jsou identifikovány velké a střední lokální zdroje znečištění, které
jsou sledovány, měřeny a evidovány ČHMÚ:
- AGRO CS, a.s.
- Agro Jaroměř, spol. s.r.o.
- ASY Model, s.r.o.
- BENZINA, s.r.o.
- Autoprofi & Matějovský, spol. s.r.o.
- CLASIC COTTON, spol. s.r.o.
- Energetika, s.r.o. (ZŠ – Husova, Husovo náměstí, Josefov, Na Ostrově, kotelna Na Zavadilce, školní
jídelna Josefov, gymnázium Lužická, Národní)
- ENIGEN, s.r.o.
- GUMOTEX, a.s.
- JUTA, a.s.
- KARSIT HOLDING, s.r.o.
- Kimberly-Clark, s.r.o.
- Krematorium, a.s.
- MŠ Jaroměř
- ORLOBUS, a.s.
- SŠ - Na Karlově, Studničkova
- TEDOM – CHP, s.r.o.
- TSJ Jaroměř
- VČO - Východočeská obalovna, s.r.o.
- Josefov (Dvojitá kasárna, Novoměstská, Okružní 5, Jízdecká)
Za méně významné zdroje znečištění lze již v současnosti považovat objekty, které jsou vytápěny
pevnými palivy. Tato problematika byla řešena postupnou plynofikací města. Vzhledem k vývoji cen
energií je možné v budoucnu předpokládat opětovné zavádění pevných paliv. Vzhledem k
prokazatelnému vlivu kvality ovzduší (obecně P) na zdraví občanů bylo v roce 2008 provedeno
šetření o zdravotních rizicích imisí ve městě Jaroměř, které provedl Zdravotnický ústav (Pardubice).
Ze závěrů vyplývá, že obyvatelé obytných zón nejsou vystaveni zvýšenému akutnímu zdravotnímu
riziku (chronická rizika hodnocena nebyla).
Územní plán vychází ze stávající charakteristiky životního prostředí a s možností využití příležitostí v
této oblasti:
- Plošná plynofikace území, ušlechtilá paliva jako zdroj pro vytápění
- Malý počet znečišťovatelů území (dle REZZO)
- Malá zátěž území tzv. starými ekologickými zátěžemi
- Fotovoltaické elektrárny
- Bioplynová stanice jako zdroj tepla
- Relativně kvalitní životní prostředí
- Vysoká kvalita života v kraji
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- Systém ÚSES, stabilizace a rozšíření přírodních prvků v krajině
- Využití stávajících fondů a areálů
Vodní hospodářství
V říční síti je nejvýznamnějším tokem ve městě Labe. Zpočátku má jeho tok horský ráz a od Jaroměře,
kdy vstupuje na území České tabule, nabývá rázu nížinného toku. Prvním významnějším přítokem
horního Labe je z levé strany Úpa a ústí do Labe v Jaroměři ve výši 250 m n.m. Průměrný dlouhodobý
průtok u ústí Úpy činí 6,68 m3/s. Dalším přítokem Labe opět z levé strany je Metuje, ústící do něj také
v Jaroměři (248 m n.m.). Její průměrný průtok u ústí činí 6,08 m3/s a patří mezi vodohospodářsky
významné toky. V jejím dolním povodí byla vybudována na potoce Rozkoš vodní nádrž Rozkoš,
sloužící na ochranu před velkými vodami, pro závlahy i rekreaci. Nádrž je poměrně plošně rozsáhlá a
mělká (plocha 1001,3 ha a maximální hloubka 17 m). Pro zlepšení vodohospodářského využití nádrže
byl vystavěn převod vody z řeky Úpy. Dále se zde nacházejí drobnější vodní toky - Jezbinský potok,
Novopleský potok, Jasenná. Jaroměř má dobré podmínky pro vytváření zásob podzemních vod.
Sledované území se nalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V celé oblasti
Východočeské křídy se vytvářejí zásoby kvalitních podzemních vod. Nejvydatnější zdroje jsou v
oblasti Podorlické křídy, zasahující také do povodí Úpy a Metuje. Nalézá se tu prameniště Litá, odkud
je odebírána pitná voda pro Hradec Králové. Významné jsou i odběry pro města Jaroměř, Českou
Skalici, Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Město Jaroměř je zásobováno pitnou vodou ze zdrojů
podzemních vod situovaných na území města. Jedná se o zdroje Horní Dolce, Velichovská, Starý Ples
a vrt „Na Úpě“. Vodovodní sítí je v Jaroměři zásobováno celé zastavěné území. V Jaroměři je
postupně realizováno komplexní odkanalizování a čištění odpadních vod. Vzhledem k rizikům
spojených s blízkostí vodních toků a děl je v rámci rozvoje města řešena zátopová oblast (ÚP- hranice
zastavitelného a nezastavitelného území) a je zpracován „Povodňový plán města“.
Územní plán vychází ze silných stránek města v oblasti vodního hospodářství:
- Ekologicky významná lokalita (EVL) Stará Metuje
- Existence protipovodňových opatření a protipovodňového plánu
- Nivy řek Labe, Úpa a Metuje, včetně slepých ramen a jejich ekostabilizační funkce
- Vymezení památných stromů a významných krajinných prvků (VKP)
- Zdroje vod v místě
- Malé vodní elektrárny na vodních tocích (historické i nově zřízené)
- Existence neodkanalizovaných lokalit a jejich systémové řešení
Přírodní léčivé zdroje
V rámci návrhu územního plánu bylo prověřeno a zapracováno ochranné pásmo II. stupně přírodního
léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky, které se nachází
v severozápadní části řešeného území (na k.ú. Semonice).
V průběhu projednávání návrhu územního plánu dne 1. června 2015 nabyla účinnosti vyhláška
č. 124/2015 Sb., o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky
lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření. Tato nová ochranná
pásma nahrazují původní prozatímní ochranná pásma přírodního léčivého zdroje stanovená výměrem
Ministerstva zdravotnictví č.j. LZ/3-2884-14.4.60 ze dne 26.4.1960. Průběh hranice nového
ochranného pásma II. stupně přírodního léčivého zdroje probíhající řešeným územím nedoznal oproti
původnímu průběhu podstatných změn. Hranice tohoto ochranného pásma byla aktualizována dle
územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Jaroměř (sledovaný jev č. 55 části A
přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) a je vyznačena v koordinačním výkresu.
Ochranná pásma
V ochranném pásmu II. stupně je dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 124/2015 Sb., o stanovení
ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a
vymezení konkrétních ochranných opatření zakázáno: zřizovat veřejná pohřebiště, budovat dálnice
nebo dálkové produktovody, budovat nebo provozovat čerpací stanice pohonných hmot nebo olejové
kotelny, budovat nebo provozovat skládky odpadů nebo skladovací prostory ropných produktů, hnojiv
a chemických prostředků, provádět meliorační práce, umísťovat polní hnojiště nebo zařízení pro
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skladování siláže, aplikovat chemické přípravky na ochranu rostlin, u kterých nelze jednoznačně
vyloučit vliv na kvalitu nebo kvantitu podzemních vod nebo zdroje, vypouštět odpadní vody nebo
závadné látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, do vod povrchových
nebo podzemních nebo do vodního toku včetně jejich aplikace na povrch terénu, provádět práce za
účelem odvodnění nebo úpravy koryt vodních toků, které by mohly ohrozit přirozený režim
podzemních vod, s výjimkou provádění běžné správy vodního toku nebo pozemků při něm ležících v
rámci správy vodního toku, budovat objekty pro zemědělskou výrobu nebo budovat nebo provozovat
objekty průmyslové výroby nebo jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace
se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, vyvážet obsah
bezodtokých jímek, močůvkových jímek nebo kejdy hospodářských zvířat na pozemky, zřizovat
tábory, kempy nebo jiná dočasná ubytovací zařízení bez zajištění likvidace odpadních vod do
bezodtoké jímky nebo veřejné kanalizace, realizovat vrty pro studny nebo tepelná čerpadla nebo
budovat studny, provádět hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem nebo trhací
práce, nebo k údržbě pozemních komunikací používat jiné než inertní posypové materiály.
Odpadové hospodářství
Ve sledovaném území působí firma Marius Pedersen, která sváží vyprodukovaný komunální odpad.
Nerecyklovaný zbytkový odpad je svážen na areál skládky Křovice (u obce Dobruška). Sběru
komunálního odpadu vznikajícího na správním území města organizuje městská organizace
Technické služby města Jaroměř. Na území města je zřízen sběrný dvůr v areálu Na Valech, který je
určen občanům Jaroměře. Dále je v rámci odstranění komunálních odpadů realizován zpětný odběr
elektrozařízení, mobilní sběrna (svoz velkoobjemového odpadu), sběr nebezpečného odpadu. Ve
městě jsou instalovány separační kontejnery určené k sběru recyklovaného komunálního odpadu,
přičemž v rámci výstavby nových komunikací jsou řešena nová místa pro separační kontejnery. I přes
komplexní zajištění komunálního odpadu je aktuálně řešena problematika odpadu vznikajícího
činností menších podnikatelských subjektů. Město se zapojilo do projektu MŽP, které je zaměřeno na
odpady produkované živnostníky a malými podniky.
Územní plán vychází ze silných stránek města v oblasti odpadového hospodářství:
- Kvalitativní rozvoj v oblasti odpadového hospodářství
- Třídění odpadů a jejich následné zpracování
Zemědělství
Spádové území (Jaroměř) náleží k oblastem s vysokým podílem zemědělské půdy – v procentním
vyjádření celkově 70,7%, čímž překračuje hodnoty okresu Náchod (61,7%), ale je o něco nižší než
průměr za celé území ORP (77,2%). Z toho je největší podíl činí orné půdy – 36,6% z celkové výměry
– a trvalé travní porosty, louky, chmelnice, vinice – 25,8%. Podíl zahrad je pouze 6,9% a sadů jen
1,4%. Z nezemědělských ploch zaujímají největší podíl ostatní plochy – 17,1%. Zastavěné plochy činí
6,5%, vodní plochy 4,2% a lesní půda jen 1,5%.
Podíl primárního sektoru v Jaroměři je oproti Královéhradeckému kraji i okresu Náchod nižší - v
Jaroměři je pouze cca poloviční - 2,8% oproti krajskému (5,9%) i okresnímu průměru (6,9%). Podle
členění ekonomických subjektů dle odvětví9 bylo v roce 2010 v Jaroměři celkem 64 registrovaných
subjektů v primárním sektoru, z toho 43 bylo typu statistický podnik10. Zaměříme-li se pouze na
aktivní podniky, pak dle členění NACE působilo:
37 subjektů v odvětví „Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti“ a
6 subjektů v odvětví „Lesnictví a těžba dřeva“.
V členění dle odvětví OKEČ11 působilo:
36 subjektů v odvětví „Zemědělství, myslivost a související činnosti“
6 subjektů v odvětví „Lesnictví a související činnosti“.
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Podíl zemědělského půdního fondu v řešeném území
území
zemědělská
půda
orná půda
Jaroměř
100%

z toho:

zahrady

Celková výměra (ha)

z toho (v ha)

lesní půda

zastavěné
plochy

vodní plochy

trvalé travní porosty,
louky, chmelnice,
vinice

sady

2
1 692,8
875,7
165,7
33,8
617,6
35,1
395,3
70,7%
36,6%
6,9%
1,4%
25,8%
1,5%

ostatní plochy

101,0
4,2%

156,9
6,5%

409,6
17,1%

Registr ekonomických subjektů udává k 31.12.2010 celkem 50 fyzických osob se sídlem v Jaroměři
působících v primárním sektoru, z čehož 41 spadá pod odvětví „Rostlinná a živočišná výroba,
myslivost a související činnosti“ a 9 pod „Lesnictví a těžba dřeva“. Pouze 2 z nich jsou osoby s 6 a
více zaměstnanci:
Územní plán vychází ze silných stránek města v oblasti zemědělství:
- Zvýšení retenční schopnosti krajiny
- Klimaticky příznivá oblast pro zemědělskou výrobu
- Kvalitní zemědělská půda (vysoká bonita)
- Rozvinuté podnikání v primárním sektoru
- Diverzifikovaná struktura zemědělských subjektů
- Využití zemědělských aktivit v cestovním ruchu
- Zvýšená míra originální produkce pro regionální trh (regionální produkty)
- Ovocnářství
Doprava
Město Jaroměř leží v rozvojové ose OS4 (Politika územního rozvoje ČR), která je obsloužena
republikově významnou silniční a železniční dopravou. Význam Jaroměře je podpořen letištěm
Josefov a možností rekreační plavby po Labi (Hradec Králové – Jaroměř). Dopravní infrastruktura je
zastoupena zejména silnicemi I. třídy s republikovým významem (silnice E 67, I/33 a I/37 Jaroměř –
Trutnov (Dvůr Králové nad Labem)), dále silnicemi II. a III. třídy a republikovým železničním koridorem
Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov (Náchod) a Jaroměř – Liberec, označených 031, 032, 030.
Nejvýznamnější silniční dopravní trasou je E 67, která je reprezentována silnicí I/33 v relaci Hradec
Králové – Jaroměř – Náchod. Trasa prochází zastavěným územím města, které tak znehodnocuje
zejména hlukově. V návrhovém období je územně stabilizována trasa D11 do prostoru Jaroměř, jež
zajišťuje západní a následně severní obchvat města trasou I/33. Tím se odlehčí stávající trase a sníží
se výrazně hlukové zatížení. Napojení města bude po stávající trase na západě a východě území.
Trasa I/37 bude nahrazena novou trasou D11 do obce Hořenice. Silnice II. třídy jsou v území č. 299
Třebechovice pod Orebem – Jaroměř a č. 285 Velichovky – Jaroměř – Nové Město nad Metují. Mezi
nejvýznamnější investiční akce patří výstavba úseku D11 Hradec Králové – Jaroměř, přeložka silnice
I/33 na severu území a dále jižní obchvat Josefova s výstavbou nového mostu přes Labe – silnice II.
třídy č.299.
Železniční doprava
Město Jaroměř má velmi dobrou dopravní obslužnost. Ve městě je železniční stanice s křížením
významných tratí Pardubice – Liberec a Jaroměř – Trutnov. Tyto tratě jsou ve smyslu ust. § 3 zákona
č. 266/1994 Sb., o drahách, zařazeny do kategorie drah celostátních. Železniční tratě ve městě jsou:
- trať č. 030 Hradec Králové - Jaroměř - Liberec,
- trať č. 032 Jaroměř - Starkoč – Trutnov.
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Městem prochází jednokolejná celostátní železniční trať č. 030 Hradec Králové - Jaroměř - Liberec s
železniční stanicí Jaroměř a s železniční zastávkou Jaroměř - zastávka. V úseku Hradec Králové Jaroměř je trať elektrifikovaná. Ze železniční stanice Jaroměř pak vychází druhá jednokolejná trať s
motorovým provozem č. 032 Jaroměř - Starkoč - Trutnov, zařazená do sítě celostátních tratí.Stávající
tratě jsou podle současné koncepce přestavby železniční sítě ČD i výhledově stabilizovány. Případné
úpravy, které mohou souviset se zlepšením technicko - provozních podmínek v rámci tzv. optimalizace
traťových úseků na dvojkolejnou elektrifikovanou trať a rekonstrukce železniční stanice by měly podle
současných předpokladů probíhat na pozemcích ČD. Přesto je v návrhu vymezen koridor pro
přestavbu železnice, přesahující tyto pozemky, podle podkladů SŽDC. Koridor je zpřesněn a je
doplněn protihlukovou stěnou, která ochrání již stávající zástavbu Jezbin a Semonic. Koridor zasahuje
rovněž do ochranného pásma silnice I/33. Tyto dvě trasy je nutné v budoucnu pečlivě koordinovat, je
zde nebezpečí vzájemného oslnění. V návrhu přestavby silniční sítě bylo sledováno vyloučení
úrovňového křížení tratě č. 030 se silnicí II/299 (trutnovské zhlaví) a to silničním nadjezdem nad
železniční tratí. Dnes je tato kolize řešena přeložením silnice II/299 jižním obchvatem Josefova.
K železniční dopravě jsou vymezeny plochy dopravy/drážní.
Ochranná pásma
Pro celostátní a regionální dráhy je ochranné pásmo 60 m od osy krajní koleje, min. 30 m od hranice
obvodu dráhy. U vleček je ochranné pásmo v šířce 30 m od osy krajní koleje.
Silniční doprava
Město je křižovatkou silnic I. třídy č. I/33 Hradec Králové - Náchod (Polsko) a č. I/37 Jaroměř –
Trutnov. Na území města je navržena trasa dálnice D11 (E 67) Praha - Hradec Králové - Jaroměř - st.
hranice s Polskem. Z vybrané silniční sítě jsou významné:
- silnice č. 33 Hradec Králové - Jaroměř - Náchod - státní hranice s Polskem
- silnice č. 299 (Třebechovice pod Orebem) – Jaroměř – Hostinné
- silnice č. 285 Nové Město nad Metují - Jaroměř - Velichovky - Vilantice
Ostatní silniční síť:
- silnice č. 2858 Semonice - Rožnov (Habřina)
- silnice č. 2997 Jaroměř/Josefov - Skalice - Hradec Králové
- silnice č. 28512 Rychnovek - Josefov
- silnice č. 29918 Jaroměř - Hořenice
- silnice č. 30815 Josefov - Jasenná - České Meziříčí, 30422 Starý Ples - Šestajovice
- silnice č. 03325 Jaroměř
- silnice č. 30810 Semonice - Smiřice
- silnice č. 29915 Jaroměř - Zaloňov - mimo řešené území, ale navazuje na silnici I/37
Městem prochází silnice I. třídy č. I/33. Silnice prochází uličním koridorem ve směru východ – západ
přes centrální část města, kterou nadměrně dopravně zatěžuje. Rovněž jsou dopravou zatěžovány
prostory okružních křižovatek (zejména na křižovatce se silnicí I/37 a II/299). Tato trasa silnice I/33 je
navržena k přeložení dále - na severu administrativního území, důležitou částí přeložky je přemostění
Labe a Běluňky tak, aby nebyly narušeny stávající vymezené prvky ÚSES (regionální biokoridor a
regionální biocentrum). Rovněž důležitý je detail průjezdu kolem krematoria, kde je prostor dosti zúžen
a mohlo by dojít k negativnímu ovlivnění pietního místa dopravou, zejména hlukem. Zde je nutné
posouzení vybudování protihlukové stěny.
Důležitou úlohu mají komunikace II. třídy č. II/299 Jaroměř – Třebechovice pod Orebem a č. II/285 ve
směru na Nové Město nad Metují a na Velichovky. Tyto silnice jsou stabilizovány, resp. u silnice II/299
je sledován obchvat Josefova, avšak není zpracována navazující dokumentace, ani nejsou finanční
prostředky.
Ochranná pásma
K ochraně státních silnic a místních komunikací a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území
obcí slouží ochranná pásma, jejichž velikost je stanovena zákonem č. 13/1997 Sb., v platném znění.
Velikost ochranného pásma je prostor omezený svislými plochami ve vzdálenosti:
- dálnice a silnice rychlostního typu
100 m od osy vozovky
- silnice I. třídy
50 m od osy vozovky
- silnice II. a III. třídy a místní komunikace
15 m od osy vozovky
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V průběhu zpracování územního plánu Jaroměř došlo k vydání zákona č. 268/2015 Sb., kterým se
mimo jiné mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích o změnách některých zákonů, ve
s účinností od 31.12.2015 (dále jen „novela“). Dle tohoto zákona se ruší pojem „rychlostní silnice“ a
dochází k roztřídění dálnic podle svého určení a dopravního významu na dálnice I. a II. třídy. Článek
II. bod 2 výše uvedené novely stanovuje, že silnice I. třídy, které jsou rychlostními silnicemi podle
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny, se ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona považují za dálnice II. třídy. Veškeré parametry dálnice D11 (dříve R11) na
území Jaroměře zůstávají zachovány a nedochází ke změnám vlivu na území, příp. dalším, (v textu
označeno jako R11*).
Na základě společného stanoviska Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva
životního prostředí k novele bylo mj. dohodnuto, že:
- Pozemní komunikace vymezené v Politice územního rozvoje ČR jako rychlostní silnice budou
považovány za dálnice II. třídy a následně přejmenovány na dálnice II. třídy při nejbližší
aktualizaci PÚR ČR.
- Změna označení rychlostní silnice/dálnice II. třídy bude v územně plánovací dokumentaci
krajů a obcí a dalších strategických dokumentech na národní a regionální úrovni pořizovaných
Ministerstvem dopravy, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí
prováděna postupně v rámci nejbližších pořizovaných aktualizací, resp. změn. Koridory
vymezené v územně plánovacích dokumentacích pro rychlostní silnice se pak považují za
koridory vymezené pro dálnice II. třídy a tak budou i nadále uváděny. V pořizované aktualizaci
či změně územně plánovací dokumentace dojde tedy k prostému přejmenování vymezených
koridorů pro rychlostní silnice na koridory pro dálnice II. třídy tím, že v textové a grafické části
územně plánovací dokumentace se zruší slova „rychlostní silnice“ a indexové označení „R“, a
nahradí se slovy „dálnice II. třídy“ a indexovým označením „D“.
- Prostá změna označení rychlostní silnice/dálnice II. třídy není koncepční změnou, která by
vyžadovala nové posuzování vlivů na životní prostředí, na udržitelný rozvoj území v případě,
kdy dotčená pozemní komunikace splňuje podmínky podle článku II bodu 2 novely.
Doprava v klidu
Odstavování a garážování osobních vozidel trvale žijících obyvatel je v současné době ve značné
míře zajišťováno na vlastních pozemcích, doplňkově v řadových garážích (cca 480 stání), společně s
vozidly návštěvníků pak na parkovištích, veřejných komunikacích a prostranstvích.
S ohledem na rychle rostoucí automobilizaci v ČR je výhledově nezbytné systémové řešení
dopravy v klidu v rámci celého sídla, které pokryje jak současný deficit, tak postupně vzrůstající nároky
na parkování. Podle prognóz nárůstu stupně automobilizace v ČR, který v současné době lze
odhadovat v průměru k = 1:1,8 (tzn. 1 automobil na 1,8 obyvatele), lze k roku 2030 očekávat průměrný
stupeň k = 1:2,5. Řešení dopravy v klidu je nezbytné navrhnout v rámci podrobnějších dokumentací
samostatnou studií či dílčími studiemi v rámci jednotlivých zón. Výhledově doporučujeme řešit
parkovací a odstavná stání u individuální výstavby na vlastních pozemcích, mimo nich hromadnými
garážemi navrhovanými jako polyfunkční objekty, krátkodobé parkování pak řešit vymezenými a
architektonicky upravenými stáními na vybraných veřejných komunikacích a prostranstvích, v
atraktivních částech s případným časovým omezením. U komerčních, hospodářských a
společenských areálů a objektů s nároky na parkování je nezbytné řešit parkování v rámci stavby a na
pozemcích investorů. Doprava v klidu je řešena diferencovaně podle charakteru a potřeb a to na
vlastních pozemcích, krátkodobými vymezenými stáními při komunikacích a na vybraných
prostranstvích, hromadnými garážemi v rámci komerčních polyfunkčních objektů, v místech se
společenskou, komerční a hospodářskou funkcí pak na vlastních pozemcích a uvnitř areálů
jednotlivých investorů.
Hromadná doprava
Hromadnou osobní dopravu zajišťuje doprava železniční a autobusová, kterou je nezbytné systémově
koncipovat jako ucelený, integrovaný systém příměstské a regionální hromadné dopravy.
Linky autobusové dopravy příměstské, regionální a dálkové (celkem 34 linek) jsou koncentrovány do
stávajícího autobusového nádraží Jaroměř, umístěném při silnici I/33 v příznivé docházkové
vzdálenosti od centrální části města. Rozmístění zastávek autobusové dopravy v řešeném území
vesměs vhodně pokrývá nároky a potřeby včetně přijatelné docházkové vzdálenosti do 300 m
(výjimečně 650 m). Autobusové nádraží je i výhledově ponecháno ve stávající lokalitě. Vzhledem k
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trvalému poklesu nároků na autobusovou dopravu je navržena redukce počtu stání a využití části
plochy pro parkování osobních automobilů.
V souvislosti s integrací hromadné dopravy autobusové a železniční je v přednádražním prostoru
navržena úprava na 3 - 4 autobusová stání s přímou vazbou na železniční dopravu a parkoviště pro
osobní automobily; v této souvislosti je sledováno doplnění autobusových stání v přímém kontaktu s
železniční stanicí Jaroměř a s vazbou na hlavní vnitroměstské komunikační osy; stávající poloha
autobusového nádraží při silnici II/285 s přímou vazbou na centrální prostor města je zachována,
plošně redukována ve prospěch parkovacích stání pro osobní automobily; je vymezena plocha pro
městský terminál u nádraží ČD. Návrh doporučujeme řešit v rámci celkové úpravy přednádražního
prostoru Předpokládáme integraci služeb s taxislužbou a s mikrobusy např. ve směru Jasenná,
Velichovky, apod. tak, aby byla návaznost na takt vlaků.
Doprava v klidu
Odstavování a garážování osobních vozidel trvale žijících obyvatel je v současné době ve značné
míře zajišťováno na vlastních pozemcích, doplňkově v řadových garážích (cca 480 stání), společně s
vozidly návštěvníků pak na parkovištích, veřejných komunikacích a prostranstvích.
S ohledem na rychle rostoucí automobilizaci v ČR je výhledově nezbytné systémové řešení
dopravy v klidu v rámci celého sídla, které pokryje jak současný deficit, tak postupně vzrůstající nároky
na parkování. Podle prognóz nárůstu stupně automobilizace v ČR, který v současné době lze
odhadovat v průměru k = 1:1,8 (tzn. 1 automobil na 1,8 obyvatele), lze k roku 2030 očekávat průměrný
stupeň k = 1:2,5. Řešení dopravy v klidu je nezbytné navrhnout v rámci podrobnějších dokumentací
samostatnou studií či dílčími studiemi v rámci jednotlivých zón. Výhledově doporučujeme řešit
parkovací a odstavná stání u individuální výstavby na vlastních pozemcích, mimo nich hromadnými
garážemi navrhovanými jako polyfunkční objekty, krátkodobé parkování pak řešit vymezenými a
architektonicky upravenými stáními na vybraných veřejných komunikacích a prostranstvích, v
atraktivních částech s případným časovým omezením. U komerčních, hospodářských a
společenských areálů a objektů s nároky na parkování je nezbytné řešit parkování v rámci stavby a na
pozemcích investorů. Doprava v klidu je řešena diferencovaně podle charakteru a potřeb a to na
vlastních pozemcích, krátkodobými vymezenými stáními při komunikacích a na vybraných
prostranstvích, hromadnými garážemi v rámci komerčních polyfunkčních objektů, v místech se
společenskou, komerční a hospodářskou funkcí pak na vlastních pozemcích a uvnitř areálů
jednotlivých investorů.
Letecká doprava
Veřejné vnitrostátní letiště Josefov, patřící Aeroklubu Jaroměř, leží na jihovýchodním okraji Jaroměře místní část Josefov.
Letecký provoz na veřejném vnitrostátním letišti Jaroměř je zaměřen na sportovní létání. Rozsah
letiště a letového provozu je i výhledově stabilizovaný s vyhlášenými ochrannými pásmy.
Základní charakteristiky letiště:
Provozovatel: Aeroklub Jaroměř
Vztažný bod: 50°19'54" N - 15°57'20" E
Vzletová a přistávací dráha: travnatá, rozměry 940 x 40 m, únosnost 7 500 kg / 0,35 MPa
Dopravní napojení je prostřednictvím silnice III/30815 směr Jaroměř - Starý Ples.
Letiště má vzletovou a pojížděcí dráhu s travním porostem, asfaltové a travnaté pojížděcí dráhy u
objektu hangárů. Jsou zde 3 hangáry o celkové ploše 1500 m2 a nyní je v záměru hangár nový.
- stávající veřejné vnitrostátní letiště Jaroměř s vyhlášenými ochrannými pásmy zůstává i výhledově
zachováno.
Vodní doprava
Vodní doprava je možná po toku Labe formou rekreační dopravy. Je plánována trasa Hradec Králové
– Jaroměř.
Pěší a turistická doprava
Jaroměří procházejí významné značené turistické trasy:
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Modrá - Přes Chvalkovice údolím potoků do Hořiček
Trasa dlouhá 14 km vede převážně údolími potoků Černého a Válovického. Výchozím bodem je
rozcestí u krematoria. K němu dojdete po červené značce vedoucí do Kuksu. Dále přes obce Běluň,
Krabčice, Chvalkovice. Cílem je obec Hořičky.
Červená - Údolím Labe do Kuksu
Nenáročná trasa dlouhá 9 km začínající u nádraží ČD a dále přes Slotov, Heřmanice, Brod zavede
návštěvníky do známého barokního areálu Kuks.
Žlutá - Do lázní Velichovek
Z Josefova kolem nádraží ČD vede trasa dlouhá 9,5 km kolem bývalé dynamitky ke Rtyni, dále
převážně po silnici do lázeňského komplexu Velichovky.
Červená - Kolem Labe do Hradce Králové
Od nádraží ČD na druhou stranu pokračuje červená trasa přes Jezbiny kolem Labe do Černožic, dále
Smiřic k barokní kapli, dále kolem Labe přes Lochenice do Hradce Králové. Délka trasy 18 km.
Dle také řešeným území prochází naučná stezka "Česká Skalice - Svinišťany - Josefov 1866" Naučná
stezka Pevnost Josefov je vymezena od vojenského hřbitova přes Josefov do České Skalice. Je
doplněna poutači a odpočívkami.
Cyklotrasy:
Z podzemí do zámeckých komnat (délka cca 32 km)
Cyklistická trasa č. 4034, Josefov - Šestajovice - Roztoky - Slavětín n.Met. - Černčice - Krčín - Nové
Město n.Met. – Peklo – Ostrovy - Bražec - Náchod,Staré Město.
Cestou necestou do Babiččina údolí (délka cca 28 km)
Jaroměř - Josefov ( č. 4034) – Starý Ples – Šestajovice (č.4058) – Přehrada Rozkoš – Provodov
(č.4055) - Kleny – Vojenský hřbitov – Ratibořice – Česká Skalice – Zájezd – Větrník (č.4098) –
Chvalkovice (č. 4117) – Heřmanice (č.24) - Jaroměř.
Z Josefova na bojiště Chlum (délka trasy cca 32 km)
Naučná stezka 1866, Josefov (č. 24) – Vlkov – Smiřice – Rodov – Hořiněves – Máslojedy – Les Svíb –
Čistěves – Lípa – Chlum – Rozběřice – Předměřice nad Labem – Rasošky – Josefov.
Po stopách M. B. Brauna (délka trasy cca 17 km)
Jaroměř (č. 24) – Heřmanice – Brod - Kuks – Žireč
( č.4085) - Betlém – Hřibojedy – Litič (č.4116) – Nová Amerika - Vestec – Zaloňov – Jaroměř.
K bráně Orlických hor (délka trasy cca 27 km)
Jaroměř – Josefov – Jasenná – České Meziříčí – Opočno – Dobruška – Pohoří – Bohuslavice –
Slavětín (č.4034) – Roztoky – Šestajovice – Starý Ples – Josefov.
Pro cyklodopravu je jako cyklostezka je vymezena tzv. Labská trasa, Hradec Králové – Smiřice –
Jaroměř – Kuks. Vnitřní pěší a cyklistické cesty maximálně využívají přírodní fenomény a jsou řešeny
jako součást komunikačního systému města, v dílčích směrech se napojují na značené pěší a
cyklistické trasy širší oblasti. Podporují tzv. Okruh kolem Jaroměře.
Účelové komunikace, cesty v krajině
Krajina je prostupná díky síti cest v krajině, tyto cesty jsou územním plánem stabilizovány. Cesty
slouží zejména ke zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků, ale jsou využívány i jako turistické a
vycházkové trasy, eventuelně jako cyklistické trasy.
Síť stávajících komunikací je doplněna o řadu chybějících cest a propojení. Často jsou pro jejich
vedení využity historické trasy již zaniklých cest.
Územní plán vychází ze silných stránek města v oblasti dopravy:
- Obsluha území automobilovou a železniční dopravou republikového významu,
- Pokrytá obslužnost celého ORP veřejnou dopravou krajským dopravcem,
- Dobrá dostupnost krajského města z Jaroměře (vlak, autobus, osobní automobil, chybí úplná
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cyklostezka),
- Pěší a cyklotrasy, cyklostezka podél Labe,
- Průtah městem silnic I. a II. třídy ,
- Zpoždění výkupu pozemků a stavebních prací na D11 a ostatních navazujících investicích
- Cyklotrasy jsou vedeny pouze po silnicích,
- Špatné možnosti napojení plánovaných komerčních ploch na severozápadě území města,
- Dostavba trasy (D11 a I/11) mimo zastavěné území města,
- Vznik terminálu u vlakového nádraží ,
- Doplnění tras pro pěší a cyklotras a cyklostezek.

Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Město Jaroměř je zásobováno pitnou vodou ze zdrojů podzemních vod situovaných v řešeném území
města. Jedná se o zdroje Horní Dolce (vrty J6 a J6a), Velichovská, Starý Ples a vrt „Na Úpě“. Zdroj
Horní Dolce se nachází na severozápadním okraji města při silnici na Velichovky. Zdroj je tvořen
dvěma vrty. Voda z prvního vrtu je upravována v úpravně vody a je čerpána vodovodním řadem DN
250 vedoucím na severovýchod do vodojemu Zaloňov o objemu 2 x 750 m3. Z druhého vrtu je
čerpána kvalitní voda bez úpravy rovnou do spotřebiště řadem DN 250 vedoucím jihovýchodním
směrem. Vydatnost vodního zdroje Horní Dolce je 28 l/s. Na ochranu vodního zdroje bylo vyhlášeno
pásmo hygienické ochrany I. stupně rozhodnutím odboru VLHZ ONV Náchod dne 25.9.1990 pod č.j.
2623/90-Z.
Zdroj Velichovská se nachází rovněž na severozápadním okraji města při silnici na Velichovky, blíže k
Jaroměři. Voda ze zdroje je čerpána přímo do spotřebiště řadem DN 200 vedoucím podél velichovské
silnice. Zdroj je tvořen dvěma vrty s celkovou kapacitou 11 l/s. Na ochranu vodního zdroje bylo
vyhlášeno pásmo hygienické ochrany I. stupně rozhodnutím odboru VLHZ ONV Náchod dne
28.12.1985 pod č.j. 3591/85-41.
Zdroj Starý Ples se nachází v nivě Metuje na jihovýchodním okraji řešeného území. Voda ze zdroje je
upravována a čerpána řadem DN 200 přímo do spotřebiště. Do vodovodního systému města se
přívodní řad ze zdroje Starý Ples napojuje na jižním okraji Josefova. Vydatnost vodního zdroje je 20
l/s. Na ochranu vodního zdroje Starý ples bylo vyhlášeno pásmo hygienické ochrany I. stupně
rozhodnutím odboru VLHZ ONV Náchod dne 21.11.1988 pod č.j. 2762/86-vod.
Zdroj „Na Úpě“ je tvořen jedním vrtem a úpravnou vody. Vrt se nachází na levém břehu Úpy cca 300
m před ústím do Labe. Upravená voda je čerpána přímo do spotřebiště, vodovodním řadem
přicházejícím v komunikaci od východu do centrální části města. Vydatnost vodního zdroje „Na Úpě“
je 20 l/s. Na ochranu vodního zdroje bylo vyhlášeno pásmo hygienické ochrany I. stupně rozhodnutím
odboru VLHZ ONV Náchod dne 21.11.1988 pod č.j. 2767/86-vod.
Vodovodní sítí je v Jaroměři zásobováno prakticky celé zastavěné území. Delší vodovodní přípojky
mají zpravidla vybudovány i objekty v řídčeji zastavěných okrajových částech města. Na vodovodní síť
města Jaroměře (z jihozápadního okraje Josefova) je napojen řad DN 125 vedoucí do vodojemu
Rasošky (zásobuje Rasošky a Vlkov). V roce 2000 bylo ve zdrojích vodovodní sítě města Jaroměře
vyrobeno celkem cca 1,2 mil. m3/rok vody k realizaci, z toho tvořila voda fakturovaná cca 0,82 mil.
m3/rok. Uvedené množství vody vyrobené k realizaci v roce 2000 tvoří cca 54 % kapacity popsaných
vodních zdrojů. Lze předpokládat, že k bilančním deficitům ve vodovodní síti nebude docházet ani ve
výhledu. Nové vodovodní sítě spočívají zejména v prodloužení vodovodních řadů k zásobování ploch
určených územním plánem k zástavbě.
Ochranná pásma
K bezprostřední ochraně vodovodních stok před poškozením se dle ust. § 23 zákona č. 274/2001 Sb.,
zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném
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znění vymezují ochranná pásma vodovodních řadů. Ta jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od
vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu a to:
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm
2,5 m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo
b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Odkanalizování a čištění odpadních vod
V Jaroměři byla vybudována kanalizační síť jednotné stokové soustavy. Čistírna odpadních vod se
nachází na pravém břehu Labe pod soutokem s Metují. Jednotlivé hlavní stoky byly propojeny do
fungujícího systému teprve v nedávné době, stávající stokovou síť bude ještě nutné doplnit v
okrajových částech města (vyřešeno např. není připojení stoky z jižní a východní části Josefova na
ČOV). Kanalizační systém města tvoří tři hlavní kmenové stoky:
- Sběrač A byl vybudován k odkanalizování centrální části města. Sběrač začíná na Jakubském
předměstí, vede po východním okraji centra, odkud jsou odpadní vody sbírány dvěma dílčími
větvemi kanalizace. Dále pokračuje sběrač přes Labe, ulicí Na skluzavce a dále v údolní nivě
podél řeky. Před železničním mostem je na sběrači A dešťový oddělovač, do něhož je
zaústěna rozvětvená stoka odvodňující zástavbu vymezenou železničními tratěmi a zákrutem
Labe. Za železniční tratí pokračuje sběrač A ulicí Polskou a dále podél řeky na ČOV.
- Sběrač B odvodňuje levobřežní část města. Sběrač podél Labe není dosud vybudován, stoky
ve východní části Josefova jsou zaústěny přímo do Metuje. Stávající část sběrače tvoří
kanalizace ze severozápadního okraje Josefova s čerpací stanicí na břehu Metuje, odkud jsou
odpadní vody čerpány do kmenové stoky A. Výtlačné potrubí vede pod koryty Metuje a Labe.
- Sběrač C vede v západní části zastavěného území ulicemi Na cihelnách, Hradecká, Na
Zavadilce, Žižkova a dále pokračuje pod tělesem nádraží ČD, u něhož je umístěn dešťový
oddělovač, do ČOV.
Kromě hlavní městské ČOV funguje pro trojúhelníkovou plochu novější zástavby v Josefově stará
ČOV Dolní Ples na levém břehu Labe, která je umístěna mimo řešené území. V návrhu lze doporučit
napojení kanalizace z této lokality na městskou ČOV. Kanalizační síť včetně hlavních objektů a
navrhovaných úseků je zakreslena v grafické příloze "Vodohospodářské sítě". Městská ČOV je
mechanicko-biologická čistírna vybavená moderní technologií s účinností 94 - 98 % (v ukazateli
BSK5) a strojním zahušťováním kalu na pásových lisech. Kal je vyvážen na kalová pole Tonusu. ČOV
má kapacitu 35 000 EO, průměrný denní průtok odpadních vod je 6 - 8 tis. m3/den, průměrná roční
objemová zátěž činí 1,5 mil. m3/rok. Míra znečištění odpadních vod na přítoku je cca 350 mg BSK5/l,
na výtoku z ČOV se pohybuje mezi 8 - 20 mg BSK5/l.
Ochranná pásma
k bezprostřední ochraně kanalizačních stok před poškozením se dle ust. § 23 zákona č. 274/2001 Sb.,
zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném
znění vymezují ochranná pásma kanalizačních stok. Ta jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od
vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu a to:
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm
2,5 m
Pro snížení deficitů v technické infrastruktuře vznikl projekt „Čisté Labe z Jaroměřska“. Jedná se o
výstavbu vodovodních řadů v Semonicích a Hořenicích a výstavbu kanalizačních řadů zakončených
čistírnou odpadních vod v Hořenicích, Semonicích – Jezbinách, Dolanech – Čáslavkách, Jaroměři Na
Vrších, Rychnovku – Zvoli, Josefově – Starém Plesu – Jasenné – Šestajovicích, v Novém Plese
s ukončením v Josefově.
Energetické sítě
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Do energetické sítě řadíme zásobování plynem, teplem a elektřinou. Rozvoj energetických sítí je
navrhován tak, aby na všech stávajících zastavěných plochách i v rozvojových územích bylo v návrhu
k dispozici ekologicky přijatelné energetické médium a aby byly investice vložené do výstavby sítí
pokud možno optimálně využity.
Zásobování plynem
Síť rozvodu zemního plynu je v Jaroměři rozšířena na většině zastavěného území. V současné době
je za rok spotřebováno plynovodní sítí města cca 3,2 mil. m3 plynu . Na plynovodní síť je napojeno cca
4 500 odběratelů. Město Jaroměř je připojeno na nadřazenou plynovodní síť z vysokotlakého
plynovodu DN 250 Zaloňov - Jaroměř zásobovaného z regionálního plynovodu DN 350 Hradec
Králové - Dvůr Králové, který prochází po západním okraji řešeného území. Distribuční plynovody jsou
vyvedeny ze dvou regulačních stanic VTL/STL,NTL (RS I a RS II) a z jedné regulační stanice VTL/STL
(RS III):
-

RS I se nachází u Hradecké ulice na jihozápadním okraji zastavěného území. Z regulační
stanice RS I bylo v období 03/96 - 03/97 dodáno do městské plynovodní sítě cca 1,3016 mil.
m3 zemního plynu. Regulační stanice se tak podílí na celkovém zásobování města 46 %.

-

RS II je umístěna na západním okraji zastavěného území města v Trinnerově ulici. Z regulační
stanice RS II bylo v období 03/96 - 03/97 dodáno do městské plynovodní sítě cca 1,244 mil.
m3 zemního plynu. Regulační stanice se tak podílí na celkovém zásobování města 44 %.

-

RS III je na vysokotlaký plynovod připojena od severu a je umístěna u silnice vedoucí po
severovýchodním okraji Jaroměřského rybníka. Z regulační stanice RS III bylo v období 03/96
- 03/97 dodáno do městské plynovodní sítě cca 0,2944 mil. m3 zemního plynu. Regulační
stanice se tak podílí na celkovém zásobování města 10 %.

Regulační stanice RS I a RS II jsou propojeny středotlakým plynovodem DN 200 vedoucím po hranici
zástavby. Páteřní středotlaký rozvod vede od RS II k RS III ulicemi Na Zavadilce, Máchova, Jiráskova,
Maroldova, Hrubínova, Na Ptákách, Na Matysáku, Na skluzavce, V zahradách, Novoměstská a Na
záchraně. Středotlaký plynovod je rovněž přiveden k objektu školy pod náměstím, do lokality Na
Valech a dále z RS II do ulic Česká, Na cihelnách a Národní. Středotlakými plynovodními rozvody jsou
zásobováni všichni střední a velcí odběratelé (např. Tonus, městská výtopna Zavadilka, nemocnice,
areály armády a další výrobní a komerční aktivity). Nízkotlaká plynovodní síť je rozšířena na větší
části zastavěného území města. Je napájena z popsaných regulačních stanic, kromě toho je na
několika místech posilována přímo ze středotlakého rozvodu prostřednictvím dvouřadých regulátorů.
Plošná plynofikace je navržena v celém kompaktně zastavěném území města, kde dnes není
vyřešeno energetické zásobování pro potřeby vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Rozvoj
plynofikace byl proveden ze středotlakých rozvodů v lokalitách : zástavba mezi ulicemi Na vrších a
Obránců míru, prodloužení STL plynovodu do oblasti Jezbiny a Semonice (s případným pokračováním
do Rožnova a Neznášova), prodloužení STL plynovodu do prostoru Nový Ples, prodloužení STL
plynovodu vedoucího z RS III ke krematoriu do Heřmanic (plynofikace Heřmanic je připravena),
zokruhování středotlakého plynovodu z Heřmanic do navrženého řadu v ulici Na vrších. Nízkotlaká
plynovodní síť je rozšířena na větší části zastavěného historického území města. Je napájena z
popsaných regulačních stanic, kromě toho je na několika místech posilována přímo ze středotlakého
rozvodu prostřednictvím dvouřadých regulátorů.
Ochranná pásma
Na plynárenská zařízení se vztahují podle zákona č. 458/200 Sb., energetický zákon a zákona
č. 670/2004 Sb., změna energetického zákona ochranná a bezpečnostní pásma.
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu
Bezpečnostní pásma (BP)
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Bezpečnostní pásmo (BP) je určeno k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárii plynových
zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Velikost tohoto pásma je měřena od obrysu
potrubí na každou stranu VTL plynovodu a činí DN 300 40 m, u DN 200 a u DN 150 20 m.
Zásobování teplem
Zdrojem SCZT je městská výtopna Zavadilka. Je umístěna u Hradecké ulice v bývalém areálu VD
Snaha. Výtopna byla plynofikována, nacházelo se zde 5 plynových kotlů, 3 pro výtop a 2 pro výrobu
teplé užitkové vody. V současné době je výtopna napojena na bioplynovou stanici AGRA Jaroměř a
pouze v zimních měsících je výkon špičkován plynovými kotli. Z výtopny je zásobováno cca 700
bytových jednotek v sídlišti Zavadilka. Dalším zdrojem je kotelna Tonus, z níž je kromě vlastního
areálu zásobován areál nemocnice, sídliště u Nábřeží 17. listopadu (včetně lékárny, velkoprodejny
Labe a knihovny) a bytové domy mezi ulicemi Na obci, Albieriho a Karla Lánského (včetně divadla).
Jedná se celkem o cca 580 bytů. V kotelně byly instalovány 2 kotle na hnědé uhlí jeden o výkonu 20 t
páry/hod, druhý o výkonu 30 t páry/hod. Kotle na pevná paliva byly zcela nahrazeny plynovými o
výkonu 5 t páry/hod.
Ochranná pásma
Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu teplovodního zařízení a je
vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m.
Zásobování elektrickou energií
Město Jaroměř je napájeno elektrickou energií ze systému 35 kV, a to z kmenového vedení VN 470 z
rozvodny Všestary 110/35 kV, z kmenového vedení VN 454 z rozvodny Náchod 110/35 kV a z
kmenového vedení VN 383 z rozvodny Lipnice. Všechna tři popsaná vedení jsou zaústěna do
rozvodny Jaroměř 35/10 kV. V rozvodně jsou instalovány transformátory 35/10 kV o výkonu 1 x 6,3
MVA a 1 x 4 MVA. Město je zásobováno elektrickou energií prostřednictvím trafostanic 35/0,4 kV a
10/0,4 kV. Trafostanice jsou buď zděné, kabelové nebo stožárové. Okrajové části města jsou
připojeny z vrchního vedení 35 kV, a to z napaječů VN 470, VN 454 a okružního vedení. Území sídla
Starý Ples je napájeno z vedení VN 35 kV č. 363. Pro zajištění části velkoodběrů elektrické energie je
městem (ulicemi Husovou a Svatopluka Čecha) proveden kabel VN 35 kV. Stávající nadzemní okružní
vedení VN 35 kV vedoucí po východním okraji města bylo posíleno napojením ve směru Česká
Skalice. V návrhu územního plánu je ponechán prostor pro novou rozvodnu Jaroměř 110/35 kV.
Rozvodna by byla napojena z koridoru VN 110 kV vedoucího do rozvodny Náchod za severozápadní
hranicí řešeného území.
Ochranná pásma
Dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákona, v platném znění je nutno respektovat ochranná
pásma elektrických vedení. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení,
elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační
a telekomunikační techniky.
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního
vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
1.1 pro vedení postavené do 31.12. 1994
1.2 pro vedení postavené po 1.1.1995
1.3 pro vedení postavená po roce 2000
a) pro vodiče bez izolace
b) pro vodiče s izolací základní
c) pro závěsná kabelová vedení

7m
2m
1m

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
1.1 pro vedení postavené do 31.12. 1994
1.2 pro vedení postavené po 1.1.1995
1.3.1 pro vedení postavené po roce 2000

15 m
12 m
12 m

10 m
7m
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1.3.2 u závěsného kabelového vedení 110 kV
1.3.3 u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence

2m
1m

1.4 pro vedení postavená po roce 2004
a) pro vodiče bez izolace
b) pro vodiče s izolací základní

12 m
5m

V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční
soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů
nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a e), pokud je takový volný
pruh třeba.
(Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou
stranách krajního kabelu.
(6) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti
U všech stanic postavených do roku 1994 je ochranné pásmo 30 m.
U všech stanic postavených od 1995 do roku 2000 je ochranné pásmo 20 m.
U stanic postavených po roce 2000 je rozlišení ochranných pásem následující:
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na
úroveň nízkého napětí 7 m,
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52
kV na úroveň nízkého napětí 2 m,
d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.
U stanic věžových s venkovním přívodem postavených po roce 2004 s převodem napětí z úrovně nad
1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,
U stanic, kde nelze rozlišit rok výstavby se určuje ochranné pásmo 30m.
U stanic, kde nelze rozlišit druh se určuje ochranné pásmo vyšší.
Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti
20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.
Spoje a telekomunikace
Jaroměř je sídlem uzlového telefonního obvodu Jaroměř, spadajícího do TTO Hradec Králové.
Řešeným územím města Jaroměře prochází několik tras dálkových kabelů, které se spojují u budovy
pošty. Trasy dálkových kabelů jsou zakresleny v grafické příloze a jsou v územním plánu
respektovány. Nová výstavba musí respektovat stávající telekomunikační zařízení a jejich ochranná
pásma, stejně tak trasy radioreléových spojů, které jsou včetně jejich ochranných pásem územním
plánem respektovány.
Místní telefonní síť je kabelizována z větší zemním kabelovým rozvodem. Kompletní kabelizace byla
provedena v lokalitách Josefov, Starý Ples, Jezbiny a Semonice. V Jaroměři byl proveden kabelovod
na Valech a kabelizace Jakubského předměstí a lokality Na Cihelnách. V letech 1997 - 1998 byla
kabelizace Jaroměře ukončena lokalitou Pražské předměstí.
V území je rozmístěno několik základnových stanic mobilních operátorů. Morfologie terénu
nezpůsobuje žádné problémy s dostupností telekomunikačních služeb. Telekomunikační sít vykrývá
současné i budoucí požadavky.
Ochranná pásma
Ochranné pásmo pro telekomunikační kabelová vedení je 1,5 m na každou stranu od krajního vedení.
Územní plán vychází ze silných stránek města v oblasti technické infrastruktury:
- plná plynofikace území,
- bioplynová stanice jako zdroj tepla,
- plná elektrizace území,
- místní zdroje pitné vody,
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- kapacitní vodovodní síť,
- kapacitní kanalizační síť,
- zateplování budov a energetické úspory,
- rozšiřování alternativních zdrojů tepla a energie,
- ekologizace provozů veřejných budov,
- pasivní systémy budov.

C.5.2 Koncepce rozvoje města
Základním koncepčním záměrem je urbanistické provázání zastavěných částí Jaroměře a Josefova
(viz preambule územního plánu), což neznamená srůstání struktury, ale intenzifikaci vazeb a
provazování obou struktur.
Sídlo Jaroměř je nadále rozvíjeno v prostorech mimo nivní (záplavová) území řek, na plochách dobře
dostupných a s možností obsluhy inženýrskými sítěmi.
Urbanistická koncepce rozvoje
Průjezdné komunikace postupně ustoupily z centrální zóny města na severní okraj centra a dnes jsou
převáděny úplně mimo strukturu města (D11, I/33). Silnice I/33 bude po dobudování dálnice a
navazujících úseků plně vedena mimo město.
Okrajové části města se za posledních 20 let naplňují zejména bydlením individuálním a to
v prostorách kolem Jaroměřského rybníka a dále kolem silnice I/37 (na severu území, u nemocnice).
V zóně V Hruštičkách zbývá pouze jedna volná rozvojová lokalita.
Území Jezbin a Semonic postupně srůstají s vlastním městem Jaroměř. Volné plochy pro výstavbu
zde již nejsou, urbanistická struktura těchto aglomerovaných sídel je naplněna. Sídlo Semonice je
rozvíjeno jako dvojosé ulicové uspořádání, ve kterém převažuje individuální bydlení a je zde řada
usedlostí a statků se smíšeným využitím. Limitem pro další rozvoj je jednak geografická poloha na
hraně terénní vlny, jednak ochrana zemědělské půdy (zemědělského půdního fondu). Rozvojovými
plochami jsou ZSEMO_01, ZSEMO_02 jako plochy SN (smíšené neobytné), protože jsou v blízkosti
provozu železniční tratě, pozemky jsou narušeny hlukem a ochranným pásmem železnice. Plochy pro
bydlení jsou ZSemo_06 - bydlení venkovského bydlení.
Ostatní rozvojové plochy jsou plochy dopravní infrastruktury silniční.
Sídlo Jezbiny navazuje na prostor Semonic, které je rozvíjeno kolem ulice Hradecká a Na Škvárovně.
V sídle jsou využity dostupné plochy, rozvojová plocha je pouze ZJEZ_01, která je podmíněna
prokázáním splnění hygienických požadavků (ochrana před hlukem, ochranné pásmo železnice).
Urbanistická struktura Starého plesu je již několik desetiletí stabilizována. Sídlo není přímo navázáno
na urbanizovaný celek Jaroměř - Josefov, sídlo nevyužívá takovou prostorovou blízkost jako ostatní
aglomerovaná sídla tohoto souměstí. Proto není v sídle vymezena plocha rozvojová ani přestavbová.
Sídlo není vybaveno dostatečně veřejným vybavením a je limitováno rozvojem záplavovým územím či
ochranou přírody. Sídlo si udržuje charakter ulicového uspořádání a je napojeno na silnici III. třídy
(III/30442), sídlem prochází cyklotrasa 4034.
Sídlištní zástavba Jaroměře není územním plánem ani zvlášť ani detailně řešena, problémy
s parkováním a úpravou veřejných prostranství zůstávají. Hustota zástavby (a tím nároky na dopravu
v klidu) je tak vysoká, že bude třeba dopravu v klidu řešit mimo lokalitu sídliště. Pokud by se
saturovaly nároky na dopravu v rámci sídlišť, bude to na úkor kvality veřejných prostorů a veřejné
zeleně. Tyto nároky mohou být řešeny pro Zavadilku na plochách smíšených neobytných nebo na
plochách dopravního terminálu hromadným parkováním. Výstavba individuálních garáží není
doporučena. Problematika dopravy v klidu na sídlišti Na Obci musí být řešena zcela mimo tuto lokalitu
a to rovněž velkoplošnými zařízeními pro dopravu v klidu. Plochy sídlišť jsou definovány jako plochy
BH a SM (bydlení hromadné a smíšené městské).
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Prostorem bez regulace a bez výrazné a dlouhodobé kultivace je východní oblast u ulice Na
Cihelnách, která představuje vnitřní, zatím nevyužitou rezervu města. Je třeba vytvořit návrh regulace
funkcí i prostorů. Proto je prostor navržen k prověření územní studii. Území je vymezeno jako smíšené
obytné/ komerční, které nemá takové nároky na hlukové podmínky jako plochy pro bydlení. Naopak
navazující území Na Cihelnách západně od lokality ulice Na Cihelnách má velký rozvojový potenciál
pro výstavbu bydlení. Tato oblast by měla v budoucnu vytvořit protiváhu lokality Na Ptákách a
velkorysou regulací připomenout výhody a kvality zahradního města ve 21. století. Důležité je dodržení
parametrů veřejných prostorů a ploch s veřejnou zelení. Rovněž je vhodné uvažovat o umístění
místního občanského vybavení (školka, obchod, sportoviště, apod.).
Urbanisticky problematické jsou prostory dolního Josefova, kde zůstává urbanistická struktura na
úrovni periferie (výroba a sklady, smíšené neobytné území). Návrh využívá prostory a veřejná
prostranství pro doplnění zejména parkových ploch a uvolnění jižní nábřežní zdi vymezením
regionálního biokoridoru. Dolní Josefov, tím, že neobsahuje funkce bydlení, neplní dobře provazující
prvek celého souměstí, ale vzhledem k charakteru zástavby a vzhledem k zájmům památkové péče
nelze charakter, tedy strukturu ani funkci měnit.
Území vlastního pevnostního města Josefova se daří postupně oživovat a zapojovat do jednoho celku
s Jaroměří, při zachování morfologického předělu volnou krajinou a při zachování jeho předpolí.
Územní plán navrhuje vypracovat pro Josefov územní studii, protože regulační plán Josefova nemá
dosud jasné zadání, jasnou formulaci cílů dalšího rozvoje. Návrh územního plánu navrhuje uvolnění
ploch armády, které by prospěly k další kultivaci památkové rezervace. Část plochy areálu je navržena
pro přestavbu s doplňujícími regulativy. Josefov s přilehlým územím je tvořen převážně
stabilizovanými plochami. Koncepce zachovává strukturu vlastního blokového uspořádání, strukturu
opevnění i navazující plochy - tak jak jsou vymezeny městskou památkovou rezervací.
Městská památková rezervace Josefov
V letech 1780 - 1789 byla vybudována rozsáhlá vojenská pevnost a město, které odpovídalo do
značné míry klasicistním představám o ideálním městě. Rozsáhlý areál horní a dolní pevnosti a tvrze
Brodce s promyšleným obranným systémem chránilo vnitřní vojenské město, které bylo postaveno na
pravidelném geometrickém půdorysu a zahrnuje především vojenské a správní budovy. Dominantou
města je kostel Nanebevstoupení Páně, vystavěný z počátku 19. století. V hloubce 23 metrů pod zemí
se nacházejí 60 km dlouhé kasematy a naslouchací chodby do předpolí. Systém byl spojen se
systémem vodních příkopů. V roce 1971 byla vyhlášena městská památková rezervace Josefov.
Občanské vybavení města
Významné jsou veřejné i komerční
vybavení města, jež je centrem
správy, školství i zdravotnictví. Ve
městě vznikla za posledních 20 let
řada obchodních a sportovních
staveb. Naplnění prostoru kolem
ulice Lužická je správným krokem,
avšak dochází k vyčerpání ploch a
stavby
občanského
vybavení
(koupaliště, zimní stadion, hala a
sportoviště) nemají další územní
rezervu. Do těchto ploch je vklíněno
bydlení i výrobní plocha. Jako
dlouhodobá rezerva pro vybavení se
jeví plocha parku u ulice Ot.
Španiela.
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Přestavbové lokality jsou navrženy Na Valech, kde je rovněž navrženo vypracování
územní studie a přestavbové plochy jsou vymezeny v lokalitě Na Cihelnách.
Území vymezená k další zástavbě pro bydlení zůstávají na západním okraji města (Na Cihelnách) a
na severním okraji (Na Vrších). Jiné rozvojové plochy pro bydlení se, vyjma dostavby volných parcel a
proluk, na území města nevymezují. Lokalita Na Cihelnách se postupně přibližuje výrobním plochám,
proto je nutné ji oddělit od výrobních ploch ochranou zelení. Plochy jsou dlouhodobě dostupné a
dostatečné. Struktura je navržena s posílenou veřejnou zelení, podobně jako u lokality Na Ptákách.
Charakterem by se měla přiblížit zahradnímu městu s dostatečně velkými veřejnými prostory a
s městskou zelení.

Území přestavby na dopravní terminál u vlakového nádraží má dostatečnou plošnou výměru a může
být vhodným funkčním využitím za přispění vhodné volby urbanistických vazeb a architektonického
ztvárnění.
Významné jsou ve městě plochy výroby (Karsit, Tanex, Kimberly – Clark, Juta), i když dosud nejsou
naplněny prostory pro výrobu a sklady u silnice I/33. Je možné, že v budoucnu budou plochy
přehodnoceny ve prospěch smíšených obytných funkcí. Rozvojové plochy a plochy územních rezerv
pro výrobu a sklady (VL) a pro logistické centrum (DK) je navrženo u dálničního přivaděče u dálnice
D11. Možné budoucí využití v uvedených plochách územních rezerv bude prověřeno do 4 let od
nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává tento Územní plán Jaroměř. Výsledky
prověření budou promítnuty do Zprávy o uplatňování územního plánu Jaroměř.
Rozvojové plochy a plochy rezerv - plochy RSemo_01 a RSemo_02 - plochy pro výrobu a sklady
(VL) a pro logistické centrum (DK) je navrženo u dálničního přivaděče u dálnice D11. Posouzení vlivů
na životní prostředí také nedoporučilo území k využití, doporučilo převést do rezervy z důvodů
ochrany zemědělského půdního fondu. Možné budoucí využití v uvedených plochách územních rezerv
bude prověřeno do 4 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává tento Územní
plán Jaroměř. Výsledky prověření budou promítnuty do Zprávy o uplatňování územního plánu
Jaroměř.
Soulad návrhu územního plánu se Strategickým plánem města:
Cíle strategického plánu města Jaroměř jsou zohledněny v návrhu územního plánu:
1) Cestovní ruch
Cestovní ruch má v Jaroměři značný potenciál, který není efektivně využíván, ekonomizován a
prezentován. Jde zejména o kulturně-historické hodnoty (památková zóna Jaroměř, památková
rezervace Josefov), či přírodní atraktivity (komponovaný Josefov, parky ve městě, nábřeží, Stará
Metuje,ornitologický park, tok Labe, apod.) a vazby na okolní turistické destinace (Kuks, Velichovky).
Zcela stranou zájmu jsou ubytovací a stravovací kapacity nebo doplňkové služby cestovního ruchu.
2) Kvalitativní rozvoj vnitřní dopravy města - opravy a rekonstrukce zastávek veřejné dopravy
Dořešení vnějšího dopravního napojení města - výstavba přeložky silnice i/33, dostavba dálnice D11,
I/33, jižní obchvat Josefova
3) Integrované řešení vlakového a autobusového nádraží – „Terminál Zavadilka“
Studie stanoví odhad finančních a společenských nákladů a přínosů realizace dopravního terminálu.
Z hlediska společenských nákladů a přínosů se jedná zejména o zajištění dostupnosti terminálu ze
vzdálenějších částí města, doplnění systému průjezdních zastávek autobusové dopravy, náročnost
koordinace dopravních spojů a jejich návazností u všech dopravců zajišťujících dopravní obslužnost
města (např. koordinace vlakových a autobusových spojů v terminálu, koordinace vlakových spojů do
a ze stanice Jaroměř – zastávka do terminálu). Důležitým aspektem studie je též shromáždění názorů
dopravců, zejména Český drah, a.s. a projednání možného finančního zapojení do výstavby terminálu.
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Rozvoj bydlení - s ohledem na výrazné sociální a volnočasové zázemí města Jaroměř a na kvalitní
životní prostředí jeho intravilánu a bezprostředního okolí je město perspektivní pro kvalitní rodinné
bydlení. Aktivita je zaměřena na pokračování vyhledávání a připrav ploch pro individuální rodinnou
výstavbu.
4) Doplnění ploch pro volnočasové aktivity
Zázemí pro organizované sportovní a volnočasové aktivity je ve městě Jaroměř velmi dobré.
Identifikovaným problémem je absence volně přístupných upravených ploch pro neorganizované
sportování se zaměřením na alternativní aktivity.
Rozvoj ekonomických aktivit a pracovních příležitostí - cílem aktivity je provedení monitoringu
nevyužívaných (zejména hospodářských) objektů ve městě, zahájení komunikace s vlastníky
(zjišťování záměrů s daným objektem, pomoc při hledání náplně pro tyto objekty), podpora využívání
těchto objektů (např. nabídka k využití na webu města, cílené směrování investorů), podpora projektů
k revitalizaci těchto objektů (např. dotační poradenství, administrativní procesy).
Zajištění podmínek pro koncepční rozvoj cestovního ruchu - Nastavení organizačního schématu a
definování rolí jednotlivých aktérů v oblasti řízení cestovního ruchu ve městě Jaroměř je stěžejní pro
efektivní rozvoj této ekonomické oblasti. V případě města Jaroměř se jedná o specifikaci aktivit odboru
městského úřadu a spolupracujícího soukromého informačního centra.
5) Revitalizace a stabilizace městské části Josefov
Podzemí pevnosti Josefov je aktuálně nejvýraznější turistická atraktivita této městské části. Vstup do
ní je však až za branou pevnosti a esteticky ani funkčně není odpovídající významu tohoto
vyhledávaného turistického cíle. Vchod z objektu Bastionu I zajistí důstojné prostředí vstupu do
podzemí s perspektivou rozvoje dalších souvisejících aktivit a služeb pro návštěvníky.
V Josefově, jakožto sociálně vyloučené oblasti, jsou realizovány aktivity určené pro ohrožené skupiny
dětí. Tato aktivita by měla být dovršena zařízením nízkoprahového centra, které by služby pro děti
nabízelo kontinuálně, nejen v určitých dnech v týdnu.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (podle zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách) poskytují
služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je
zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se
způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky
k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Sociální problémovost a situace v sociálně vyloučené lokalitě je motivem pro aktivitu, jejímž cílem je
aktivizovat a motivovat romské obyvatele ke konkrétním činnostem, které budou mít pozitivní dopad
na celou lokalitu. Aktivita předpokládá vytvoření prostoru pro prezentaci romských zvyků, tradic,
romské kultury, řemesel, jídla, apod. Jde o vytvoření lokality označené např. jako „Romano pjacos“
(romské náměstí/trh), na kterém by samotní romové realizovali ucelenou nabídku služeb v oblasti
cestovního ruchu. Tato aktivita předpokládá zejména realizaci následujících dílčích kroků:
- vytvoření skupiny pro přípravu tohoto projektu (s účastí uznávaných romských autorit z řešeného
území, zástupců města a aktivních neziskových organizací) → tato fáze je klíčová, protože se od ní
bude odvíjet proveditelnost a vůle k realizaci projektu
- vytipování vhodného objektu v Josefově – ideálním objektem by mohl být např. vojenská nemocnice
- zpracování podrobného projektového záměru, včetně definování organizační struktury z velké části
závislé na aktivitě romských občanů
- postupná realizace zpracovaného projektového záměru
- zajištění financování projektu (vícezdrojové)
V městské části Josefov je značná část nemovitého majetku ve vlastnictví města. Tyto nemovitosti
jsou ve výrazně špatném technickém stavu, některé z nich jsou zcela devastované. Josefov je též
městskou památkovou rezervací, což podstatně ztěžuje jakékoliv investiční aktivity. Městské objekty
v Josefově jsou navíc značně rozsáhlé a jejich rekonstrukce tak není v ekonomických silách ani
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silnějších investorů. Východiskem z této patové situace je nalezení perspektivního využití těchto
objektů a následná realizace či nabídka investorům s touto ideovou přidanou hodnotou. Nápady by
mohly být shromažďovány na základě vyhlášené soutěže, kterou by bylo vhodné zaměřit na více
skupin tvůrců – urbanisty, architekty, regionalisty, studenty architektury, kulturní sféru, apod.
6) Revitalizace historického centra Jaroměře
Cílem programového úkolu je řešení znovuoživení náměstí a bezprostředního historického okolí, a to
ve smyslu jak funkce přirozeného centra, tj. jako centra každodenního setkávání občanů, tak ve
smyslu vnímání tohoto veřejného prostranství jakožto unikátního, atraktivního a jedinečného místa.
K dosažení cíle je proto navržena především změna podoby současného náměstí včetně dopravního
řešení. V rámci revitalizace náměstí je nezbytné propojení nejen samotné podoby, ale také
každodenních aktivit a služeb, které jsou součástí tohoto náměstí.
Současný konzumní způsob života přispěl k novému prostorovému uspořádání města z hlediska
koncentrace a pohybu obyvatel, kteří uspokojují své životní potřeby. V případě města Jaroměř lze
definovat dvě taková nová centra:
- Zavadilka (nákupní centrum)
- Pražské předměstí (nákupní centrum)
Tradičním místem pohybu a setkávání obyvatel města zůstala lokalita Na Ostrově a Masarykovy sady.
Centrální náměstí tak zaznamenává pokles obchodních i občanských aktivit. Výrazně problematicky
v tomto směru též působí určitá prostorová „oddělenost“ způsobená frekventovanými dopravními tahy
v ulicích Husova a Na Valech. Negativně též působí neprůjezdnost náměstí z části Ptáky do nákupní
oblasti v lokalitě Pražské předměstí. Pozitivem lokalizace je naopak to, že je umístěné v klidové
(odpočinkové) zóně v návaznosti na řeku Labe, Masarykovy sady, „duchovní centrum“ města Jaroměř
tvořené zejména školskými zařízeními, divadlem, loutkovým divadlem a sportovní centrum (plavecký
bazén, sportovní stadion, areál sportovních a volnočasových aktivit).
Proces revitalizace náměstí obsahuje následující kroky:
- identifikace možností využití náměstí,
- lokalizace kulturních, společenských a zábavních akcí na náměstí,
- vyřešení dopravy v klidu,
- komunikace s majiteli nemovitostí či provozovateli objektů na náměstí (společná realizace projektů,
marketing),
- vypsání veřejné urbanistické soutěže k podobě náměstí,
- zpracování koncepce revitalizace náměstí,
- zajištění financování realizace koncepce revitalizace náměstí.
Odůvodnění koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů byl v rámci územně plánovacích
podkladů - územně analytických podkladů pro ORP Jaroměř zjišťován a posuzován stav území, jeho
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. V rámci zpracovávání návrhu územního plánu Jaroměř byly
zjištění z územně analytických podkladů (2010, 2012, 2014, 2016) doplněny v rámci fáze doplňujících
Průzkumů a rozborů.
Návrh územního plánu stanovil v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů koncepci
rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území.
V rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot území města Jaroměře byly na základě hodnot
identifikovaných v rámci územně analytických podkladů a doplňujících Průzkumů a rozborů expertně
vymezeny hodnoty území.
Z urbanistických hodnot - charakteristické veřejné prostory v sídlech a významné nebo
charakteristické urbanistické uspořádání struktury sídel (dle ÚAP) byly zpřesněně vymezeny:
•
prostor náměstí Československé armády s navazující zástavbou, včetně Tyršova mostu
•
prostor ulic Havlíčkova – Jaromírova s navazující zástavbou
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prostor kolem kostela sv. Jakuba, včetně školy a uličních koridorů Jaromírova, Palackého
prostor Kostelní ulice a levý břeh Labe
pravý břeh Labe od Tyršova mostu ke splavu a průmyslovému areálu, včetně parků a solitérů
knihovny, základní školy Na Ostrově, mateřské školy a základní školy v ulici Ot. Španiela
prostor náměstí Dukelských hrdinů a Husova náměstí a jejich okolí
zástavba Ptáky mezi ulicemi Ot. Španiela, Na Ptákách a Bavlnářská
Sokolovna, zimní stadion a gymnázium a jejich okolí
okolí významné stavební dominanty divadla
zástavba ulice Husova
dolní Josefov, včetně soutoku řek a Korunních hradeb
celý prostor Josefova v hradbách a za nimi do okružní Klofáčovy stezky a sady Míru
zástavba Nového Josefova, ulice Rasošská, Rudé armády, Hofmeisterova
zástavba Starý Ples v okolí čp.1
Starý Ples Kopeček
hřbitov Jezbiny
hřbitov Semonice
okolí významné stavební dominanty evangelického kostela, Semonice
okolí významné stavební dominanty kostela sv. Markéty, Semonice
Z historicky významných staveb (dle ÚAP) dále vymezeny:
železniční výtopna a její okolí, železniční stanice
průmyslový areál V Lužinách
průmyslový areál v ulici Průmyslová a 5. května
budova parní vodárny u soutoku Labe a Metuje u železného mostu
průmyslové objekty a stromořadí v ulici Průmyslová

Z architektonicky cenných staveb (dle ÚAP) byly dále zpřesněně vymezeny:
•
Wenkeův dům
•
areál Juta s vilou
•
vily čp. 314 a čp. 555 v ulici Nádražní
•
vilová zástavba ulice Svat. Čecha, Orlická, Máchova
Z významných stavebních dominant (dle ÚAP) dále vymezeny:
•
vodárenská věž a areál nemocnice
Dále vymezeny hodnoty:
•
Jaroměřský rybník a jeho břehy, území Metuje, Stará Metuje, údolí Běluňky stanoveny s
ohledem na místa krajinného rázu dle ÚAP (údolí Labe - Kuks - Heřmanice - Jaroměřský
rybník) a Stará Metuje, údolí Běluňky
Podrobněji viz kapitola B.2 Odůvodnění

C.5.3 Odůvodnění urbanistické koncepce
Urbanistická koncepce vychází ze zásad celkové koncepce rozvoje města a z hlavních cílů rozvoje
města Jaroměř. Urbanistická koncepce je založena na vymezení a rozvíjení základních částí
zastavěného území města (bydlení, veřejné i komerční vybavení, výroba, doprava a technická
infrastruktura).
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Urbanistická koncepce jednotlivých částí
Město Jaroměř je koncepcí dvou jádrových sídel - Jaroměře a Josefova, doplňovaných rezidenčními
čtvrtěmi polabských zahradních měst s pravidelnou blokovou osnovou individuálního bydlení,
plochami sídlišť, plochami výroby a skladů a plochami rekreace. K jádrovým sídlům se přidávají
aglomerované historické obce Jezbiny a Semonice a další části nesouvisle zastavěného území - Starý
Ples, Brdce, Prachárny, Velichovská, Na Vrších a další.
Na území města Jaroměř jsou územním plánem vymezeny (definovány) následující oblasti:
Centrální zóna města
Historicky celistvá a komponovaná struktura od jezu malé vodní elektrárny a transformovny u toku
Labe s přilehlým zastavěným územím severně od ulice Na Valech až k soutoku Labe s Úpou;
od Tyršova mostu a prostoru kolem silnice I/33 přes centrální náměstí Československé armády a dále
kolem chrámu sv. Mikuláše ke kostelu sv. Jakuba s přilehlou zástavbou k toku Úpy (Havlíčkova ulice,
Jaromírova ulice);
dominantní prostory Jaroměře náměstí s chrámem sv. Mikuláše a s kostelem sv. Jakuba a
s Havlíčkovou (Jaromírovou) ulicí jako kompoziční spojnicí obou těchto těžišť vnitřního města;
k toku Labe vytvářející kompoziční osu drobných parkových úprav (u pošty, Na Valech), s potenciálem
pro novou strukturu v oblasti Na Valech;
rozvíjet centrální zónu města v jižní části - kolem toku Labe kvalitní strukturou města, např. revitalizací
historických výrobních a skladových struktur a fondů (Havlíčkova, Kostelní, V zahradách) nebo na tok
Úpy navazujících struktur a fondů;
zástavbu na severním okraji oblasti kultivovat (ulice Růžová, okolí budovy čp. 405 - bývalého
kina, apod.), severní část centrální zóny "za silnicí I/33" využít ve prospěch stabilizace bydlení
a smíšených funkcí s cílem budoucí průchodnosti území do prostoru sportovního vybavení Na
Vrších – Jakubské Předměstí.
Na Obci a prostor pravobřežní části města (Pražské předměstí)
Historicky významná část města s parkovou úpravou a promenádou kolem řeky, od Tyršova mostu
k Husově a podél toku Labe až k prostoru zahrádek, na jihu k terénní hraně, jež volně kopíruje ulice
Lužická – Ot. Španiela – Studničkova;
Husova ulice s blokovou zástavbou s potenciálem pro dostavbu proluk se vznikem kvalitnější
struktury města, v ulici Nábřeží 17. listopadu kultivovat panelové domy, ochránit veřejný
prostor Na Obci a vymezit jej urbanistickými prostředky, kultivovat okolní panelovou výstavbu,
doplnit detail parteru;
zachovat rozsah veřejné zeleně a akcentovat veškeré solitéry nacházející se v této oblasti;
připravit přestavbu panelového domu ve Studničkově ulici, dále kultivovat prostor Na
Matysáku;
je třeba vymezit veřejná prostranství a cesty, zatím stabilizovaný prostor areálu provozovny
(mezi ulici Lužická a Karla Lánského) je třeba kultivovat s ohledem na rezidenční území a
historickou stopu tohoto prostoru.
Jakubské předměstí
Plochy zastavěného území severně od ulice Náchodská a jižně od ulice Náchodská, prostory
smíšeného využití území s transformací areálů, s výstavbou individuálního bydlení (V Hruštičkách) a
se stabilizovanou strukturou individuálního bydlení ukončenou krematoriem;
území má potenciál v přeměně zahrádkářských kolonií na plochy s individuálním bydlením;
významný areál městského hřbitova Jaroměř, významný areál revitalizovaného bloku kasáren AČR a
ostatních areálů bývalé výroby;
volné plochy budou postupně dostavovány a bude využit potenciál zahrádek k přestavbě a
přeparcelaci území.
Na Vrších
Prostor na severu zastavěného území Jaroměře od silnice I/33 ulice Náchodské a Palackého k Labi,
prostor určený k zastavění individuální zástavbou s vymezeným potenciálem ploch pro výstavbu, jako
hodnoty je nutné chránit VKP písník u Labe a prostor Olšina, určený k funkci biocentra;
území je třeba vhodně strukturovat a umožnit jeho průchodnost k Labi a do prostoru Olšina.
Ptáky
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Kvalitní struktura vilové zástavby s kvalitním urbanistickým konceptem, doplněná strukturou
nízkopodlažního kolektivního bydlení, vytvářející charakteristický prvek města Jaroměře;
doplněná významným občanským vybavením (gymnázium, hřiště a sportovní hala, Sokol, zimní
stadion);
dostavby a přestavby v oblasti je nutné provádět citlivě v souladu s charakterem vilové
zástavby a koncepcí zahradního města.
Národní
Údolní část města od ulice Husova západním směrem, vyplněná areálem Juty a dalšími průmyslovými
areály, které jsou postupně opouštěny, s částmi města s charakterem městského založení, které je
postupně obsazováno neměstotvornými funkcemi (TESCO, Penny, apod.);
je třeba připravit územní podmínky pro vyšší hustotu osídlení v této oblasti a vnášení
městotvorných funkcí do oblasti, při využití potenciálu území a při záměrech přestavby území,
zamezit další periferizaci území.
Na Studánkách
Smíšená zástavba individuální zástavby a panelového sídliště; individuální zástavba v pravoúhlé
šachovnici přechází postupně do charakteru sídliště; v sídlišti významné veřejné vybavení (obchody,
služby);
plochy sídliště mají vnitřní rezervy pro využití mezi ulicemi Josefa Šímy a Nádražní;
cílem je nerozšiřovat plošně plochy pro dopravu v klidu v sídlištní zástavbě, vybudovat kvalitní
parter sídliště a doplnit plochy terminálu mezi ulicemi Nádražní a Josefa Šímy.
Svatopluka Čecha
Struktura mezi ulicí Svat. Čecha a železniční tratí se smíšeným využitím, navazující na prostor
ulicového založení (Svat. Čecha, Husova) a propisující se návazností do struktury Na Cihelnách,
stabilizované plochy s individuální vilovou zástavbou;
cílem je udržet charakter s městotvornými funkcemi s minimalizací provozoven bez funkce
bydlení.
Na Cihelnách
Smíšená zástavba individuální zástavby, vybavení a provozoven podél silnice I/37 (Na Cihelnách), jež
je osou urbanistického rozvoje; významný areál nemocnice, dominanta vodárenská věž;
kolem této osy rozvoj zejména individuálního bydlení v lokalitách ulic Slezská, Slovenská, Moravská;
oblast s velkým územním potenciálem;
cílem je další kultivovaný rozvoj oblasti pro bydlení formou blokové individuální zástavby
s vloženými vnitřními plochami zeleně a veřejných prostorů.
Dolecká a Hradecká
Oblast přiléhá k ulici Hradecké, potenciál ploch pro výstavbu výrobních a skladových ploch je
dostatečný;
doplňovat areály výroby a skladování na stávající osnově území.
Opevnění Josefova s letištěm
Celistvá struktura s jasně vymezeným centrem gradovaná kostelem a dalšími objekty v centrální
šachovnicové struktuře;
navazující městská struktura v hranicích opevnění i za branami v ose ulic Guldova – Zdeňka
Němečka;
plocha letiště stabilizována, předpolí Josefova nemá kvality památkové rezervace;
cílem je využít jednak armádní registrované brownfieldy (nemocnice, kasárna) a další
obvodové objekty se smíšenou funkcí bydlení a veřejného i komerčního vybavení, s možností
využití opevnění pro občanské vybavení, cestovní ruch, kulturní využití, pro využití jako skladů
nebo ploch řemeslné výroby. Předpolí je návrhem uvolněno pro pohledy z jihu, na jižním okraji
navrženy plochy pro bydlení v kontextu a v pokračování stávající struktury pro bydlení, plocha
letiště stabilizována, je třeba citlivě řešit obchvat silnice II/299.
Dolní Josefov
Smíšené území s areály výroby a skladů, parků a veřejných prostor se šachovnicovou strukturou
ploch individuálního bydlení;
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plochy dolního Josefova jsou stabilizované.
Nový Josefov
Bloková struktura individuálního bydlení navazující na Rasošky, s významnou parkovou plochou nad
tokem Labe s umístěním sportovních funkcí a s armádním areálem brownfields, který se postupně
revitalizuje, stabilizovaný areál školy s parkovou úpravou;
Cílem je revitalizace ploch po armádě ČR a využití ploch pro funkce bydlení;
významný nástup do prohlídkového okruhu Josefského podzemí - je třeba jej kultivovat.
Ochrana veduty Josefova
- cílem je revitalizace ploch po armádě ČR a využití ploch pro funkce bydlení;
významný nástup do prohlídkového okruhu Josefského podzemí - je třeba jej kultivovat. Je třeba
zachovat pohledový horizont (vedutu sídla), s dominantou kostela Nanebevstoupení Páně
- viz obrázek - Schéma vedut Josefov.

Veduta Josefova od Pracháren

Pro ochranu veduty je vymezena plocha omezení výšky staveb P ve Schématu plánu charakterů
je maximální výšková hladina zástavby omezena maximální výškou objektů 18 m nad kótou terénu
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272 m n.m. Maximální výška objektů 18 m nad kótou terénu 272 m n.m. odpovídá výšce zástavby
stávajících historických objektů v pevnosti Josefov, plocha odpovídá ploše památkové rezervace a
jejího předpolí.)

Jezbiny a Semonice
Pás zastavěného území srostlých sídel, ulicové zastavění podél silnice, mezi areálem nádraží a
areálem zemědělské provozovny na západním okraji Semonic, oblast s minimálním potenciálem ploch
k zastavění (pouze doplnění struktury) mezi limitem železnice a silnice I/33 a zónou Q 100 Labe;
charakter zástavby předměstský, spíše venkovský;
cílem je zachovat strukturu venkovského osídlení s akcentací prostorů u obou kostelů a
hřbitovů, maximálním využitím fondů v území k bydlení, areály živočišné výroby zapojit do
struktury výrobních činností.
Nesouvisle zastavěné území:
Provozovny Slovenská
Provozovny v krajině, jež jsou pozůstatkem těžby cihlářské hlíny a využívané jako zemědělské nebo
výrobní areály, přístupné ze strany od ulice Velichovské, dnes zde umístěna bioplynová stanice a
ostatní zemědělská výroba, prozatím plochy stabilizovány.
Dolní Dolce
Enkláva individuálního bydlení kolem Doleckého rybníka.
Na Brdcích
Součást opevnění Josefova se zbytky valů původní fortifikační struktury, využito pro bydlení a pro
výrobní funkce, prostor stabilizován, vyjma návrhu fotovoltaické elektrárny.
K Velichovkám
Enkláva rodinného bydlení v krajině na silnici ve směru na Velichovky.
Popis i rozvoj struktury města Jaroměř – Josefov jsou navrženy jednak výkresem, který definuje
jednotlivé charaktery území (Schéma plánu charakterů) a jednak výkresem ploch s rozdílným využitím
území (Hlavní výkres). K oběma přináleží Výkres základního členění území s vymezením zastavěného
území, zastavitelných ploch, ploch přestavby a s vymezením ploch územních rezerv, s vymezením
ploch s dohodou o parcelaci a s vymezením ploch s prověřením územní studií, ploch asanace.
Plán charakterů
Územní plán Jaroměř vymezuje jednotlivé charaktery městské struktury a to stávající nebo
navrhované. Kombinací ploch s rozdílným způsobem využití území a ploch jednotlivých charakterů je
možné v území rozhodovat o velikosti, míře a velikosti zástavby. Plán charakterů vychází z popisu,
kontextu místa a charakteru ploch stavových i navrhovaných tímto územním plánem. Územní plán
vymezuje následující charaktery území, které jsou vymezeny na základě znalosti území expertním
způsobem:
Smíšený městský
Individuální smíšený
Individuální rodinný
Otevřený areál
Izolovaný vilový
Blokový otevřený
Blokový intenzivní
Významný soliter
Uzavřený areál
Extenzivní
Kolektivní sídlištní

(SM)
(IS)
(IR)
(OA)
(VI)
(BO)
(BI)
(SO)
(UA)
(EX)
(KS)
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SMÍŠENÝ MĚSTSKÝ (SM)
Popis charakteru:
Plochy se zástavbou uličního charakteru nebo polouzavřeného blokového charakteru, kdy je uliční
čára zpravidla totožná se stavební čárou, výška zástavby od 2NP+P do 4NP+P, zástavba je
plnohodnotně využita pro bydlení a občanské vybavení lokálního nebo městského významu, ev. pro
funkce administrativní apod. Plocha má přímou vazbu na veřejný prostor, vytváří přímo obraz města.
Podmínky prostorového uspořádání:
Území má nároky na dopravu v klidu na vlastním pozemku v počtu minimálně jedno odstavné stání na
jeden byt. U nových objektů řešit odstavná stání přednostně v suterénu nebo v parteru objektů na
vlastním pozemku.
Území má nároky na dopravu v klidu na parkovací stání na veřejném prostranství.
Koeficient zastavění max. 80%
INDIVIDUÁLNÍ SMÍŠENÝ (IS)
Popis charakteru:
Plochy s převahou bydlení v rodinných domech v různých typologických formách, doplněné místním
občanským vybavením, s doplňkovými stavbami na stavebních pozemcích. Území s charakterem
nízkopodlažní zástavby 1NP+P nebo 2NP, objekty pro rodinné bydlení jsou ustoupeny za uliční čáru
do stavební parcely, stavební čára definuje charakter profilu ulice. Plocha může a nemusí mít přímou
vazbu na tvorbu a působení veřejného prostoru, svou obsluhou však vytváří strukturu veřejných
prostranství s minimální šíří 8,00 m a vjezdy a přístupy je přímo ovlivňuje.
Podmínky prostorového uspořádání:
Umísťování všech typologických forem zástavby RD je možné pouze v kontextu s okolní zástavbou a
u nově zakládaných ulic v tomto charakteru je podmínkou založení stavební čáry obdobně jako je u
stávajících ulic s tímto charakterem, tj. prostorové podmínky umístění hlavních objektů typické pro
tento charakter.
Území má nároky na dopravu v klidu na vlastním pozemku v počtu minimálně dvou odstavných stání.
Území má nároky na dopravu v klidu na parkovací stání na veřejném prostranství.
Typ zástavby
rodinného
bydlení
Izolované RD
Dvojdomy
Řadové RD

Výšková regulace
zástavby
max. 1NP+P nebo
2NP
max. 1NP+P nebo
2NP
max. 1NP+P nebo
2NP

Výměra pro
vymezování stavebníc
h pozemků (m2)

Intenzita využití (max.
koeficient zastavění)

650 - 2000

40 %

500 - 1000

45 %

300 - 600

55 %

Ostatní požadavky:
Je třeba vymezit uspořádání veřejných prostranství, vjezdů a přístupů zajišťujících odpovídající
dopravní obsluhu a napojení pozemků zástavby a průchodnost územím.
INDIVIDUÁLNÍ RODINNÝ (IR)
Popis charakteru:
Plochy s převahou bydlení ve formě izolovaných rodinných domů, doplněné místním vybavením,
s doplňkovými stavbami na stavebních pozemcích. Území s charakterem nízkopodlažní zástavby
1NP+P nebo 2NP, zástavba pro rodinné bydlení je ustoupena za uliční čáru do stavební parcely,
stavební čára definuje charakter profilu ulice. Plocha může a nemusí mít přímou vazbu na tvorbu
a působení veřejného prostoru, svou obsluhou však vytváří strukturu veřejných prostranství
s minimální šíří 8,00 m a vjezdy a přístupy na pozemky je přímo ovlivňuje.
Podmínky prostorového uspořádání:
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Umísťování jiných typologických forem zástavby RD než izolovaných je dovoleno pouze do 30%
lokality (urbanistického bloku).
Území má nároky na dopravu v klidu na vlastním pozemku v počtu minimálně dvou odstavných stání.
Území má nároky na dopravu v klidu na parkovací stání na veřejném prostranství.

Typ zástavby
rodinného
bydlení
Izolované RD
Dvojdomy
Řadové RD

Výšková regulace
zástavby
max. 1NP+P nebo
2NP
max. 1NP+P nebo
2NP
max. 1NP+P nebo
2NP

Výměra pro
vymezování stavebníc
h pozemků (m2)

Intenzita využití (max.
koeficient zastavění)

700 - 2000

35 %

500 - 1000

40 %

300 - 600

50 %

Ostatní požadavky:
Je třeba vymezit uspořádání veřejných prostranství, vjezdů a přístupů zajišťujících odpovídající
dopravní obsluhu a napojení pozemků zástavby a průchodnost územím.
OTEVŘENÝ AREÁL (OA)
Popis charakteru:
Plochy areálů permanentně přístupné veřejnosti nebo s režimem pro veřejnost. Území sloužící
převážně jako veřejné vybavení v oblasti zdravotnictví, školství, sportu apod. Jedná se o oplocené
areály s budovami, jež vytvářejí jeden funkční celek.
Podmínky prostorového uspořádání:
Výška zástavby: neuvedena
Koeficient zastavění: neuveden
Požadavky na parkování uvnitř areálů. Je možné doplňovat dalšími objekty.
Ostatní požadavky:
Je třeba řešit navazující uspořádání veřejných prostranství, vjezdů a vstupů, na veřejném prostranství
požadavky na dopravu v klidu.
IZOLOVANÝ VILOVÝ (VI)
Popis charakteru:
Plochy s objemově a kompozičně výraznými objekty, zpravidla s definovanou uliční a stavební čárou.
Zeleň na pozemcích zde hraje významnou městotvornou funkci. Území má historicky přímou vazbu na
tvorbu veřejného prostoru, svým charakterem naplňuje koncepci zahradního města, jež je mimo
historická jádra sídel Jaroměř a Josefov (MPZ, MPR) a se solitéry města stěžejní hodnotou struktury
města. Je proto vyloučené umísťovat hlavní stavby mimo stávající stavební čáru, v tzv. druhém
pořadí.
Podmínky prostorového uspořádání:
Uliční a stavební čáry budou respektovány dle stávající zástavby.
Výška zástavby 2NP až 3NP+P
Území má nároky na dopravu v klidu na vlastním pozemku v počtu minimálně jedno odstavné stání na
jeden byt.
Území má nároky na dopravu v klidu na parkovací stání na veřejném prostranství.
Koeficient zastavění max. 45%
Ostatní požadavky:
Je třeba vymezit uspořádání veřejných prostranství a veřejné zeleně, vjezdů a přístupů zajišťujících
odpovídající dopravní obsluhu a napojení pozemků a průchodnost územím.
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BLOKOVÝ OTEVŘENÝ (BO)
Popis charakteru:
Charakter zástavby v podobě historických otevřených bloků až po modernu (vyjma sídlišť od
šedesátých let), se střední a vysokopodlažní zástavbou 4NP až 6 NP, s objekty umísťovanými na
hranici uliční čáry nebo s uliční čárou posunutou do stavební parcely. Plocha má přímý vliv na
utváření veřejného prostranství, včetně veřejné zeleně uličního prostoru.
Podmínky prostorového uspořádání:
Uliční a stavební čáry budou respektovány dle stávající zástavby.
Výška zástavby 4NP až 6NP+P
Koeficient zastavění max. 80%
Parkování formou podzemních parkovišť nebo parkovišť v úrovni parteru na soukromých pozemcích,
plošných parkovišť, pokud budou doplňována plošná zařízení pro dopravu v klidu je povoleno přidat
max. 5% stávajících ploch parkovišť. Plochy pro dopravu v klidu je možné doplnit objekty hromadných
garáží a následně revitalizovat rozsáhlé plochy pro dopravu v klidu.
BLOKOVÝ INTENZIVNÍ (BI)
Popis charakteru:
Zástavba charakterizovaná uzavřenými bloky a plošnou zástavbou. Patří mezi nejintenzivněji
využívané urbanizované území, většinou historické zástavby do 19. století, patří sem jádro města
Jaroměř a Josefov. Vyznačuje se smíšenými funkcemi s bydlením, výška zástavby se pohybuje
zpravidla mezi 2NP až 4NP, resp. 3NP+P. Má přímý vliv na utváření veřejného prostranství a vytváří
přímo obraz města. Patří sem převážná část území MPR a MPZ.
Podmínky prostorového uspořádání:
Výška zástavby od 2NP+P do 4NP+P.
Koeficient zastavění: není stanoven.
VÝZNAMNÝ SOLITER (SO)
Popis charakteru:
Plochy a objekty významných staveb či dominant ve městě, jež se přímo podílejí na vytváření obrazu
města. Jsou k nim vztahovány důležité veduty či průhledy a projevují se také v krajinném rázu. Mimo
historických staveb sem patří též moderní stavby.
Jsou to:
- vodárenská věž
k.ú. Jaroměř p.p.č. 3023
- budova základní školy Boženy Němcové
k.ú. Jaroměř p.p.č. 1529
- budova základní školy Na Ostrově
k.ú. Jaroměř p.p.č. 932/1
- budova divadla
k.ú. Jaroměř p.p.č. 940
- budova Boučkova divadla
k.ú. Jaroměř p.p.č. 942/1
- budova gymnázia
k.ú. Jaroměř p.p.č.1534
- mateřská škola v ulici Lužická
k.ú. Jaroměř p.p.č. 1532
- Střední škola řemeslná v ulici Studničkova, včetně ubytovny k.ú. Jaroměř p.p.č. 1483/1, 1483/2
- chrám sv. Mikuláše v Jaroměři
k.ú. Jaroměř p.p.č. 1
- kostel sv. Jakuba v Jaroměři
k.ú. Jaroměř p.p.č. 808
- Husův sbor Jaroměř
k.ú. Jaroměř p.p.č. 1527
- evangelický kostel Semonice
k.ú. Semonice st.p.61
- katolický kostel Semonice
k.ú. Semonice st.p. 47
- kostel Nanebevstoupení Páně v Josefově
k.ú. Josefov u Jaroměře p.p.č. 1
- kaple sv. Huberta ve Starém Plese
k.ú. Starý Ples st.p.č. 249
- soustava Pracháren Na Libinách
k.ú. Jaroměř p.p.č. 2240, 2310, 2315,
2341,
k.ú. Jezbiny st.p.č. 638, 754, 755
- budova nádraží a přednádražní prostor
k.ú. Jaroměř p.p.č. 4348, 4341/1,
(budoucí dopravní terminál)
2070/2
- Etrichova vila v Jutě
k.ú. Jaroměř p.p.č.1124

UZAVŘENÝ AREÁL (UA)
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Popis charakteru:
Plochy nemají vazbu k veřejným prostranstvím, uzavřené areály slouží většinou k výrobě, výrobním či
nevýrobním službám. Jedná se o oplocené areály s budovami, jež vytvářejí jeden funkční celek.
Plochy mají významné nároky na připojení na silniční síť.
Podmínky prostorového uspořádání:
Plocha nesmí mít nároky na odstavná stání na veřejných prostranstvích.
Výška zástavby: neuvedena
Koeficient zastavění: neuveden
Požadavky na parkování uvnitř areálů. Je možné doplňovat dalšími objekty.
EXTENZIVNÍ (EX)
Popis charakteru:
Plochy s extenzivní zástavbou, území slouží převážně k rekreaci, zřídka bydlení nebo je území
s charakterem smíšeným rekreačně obytným. Zeleň na pozemcích zde hraje významnou
prostorotvornou funkci. Plocha nemá přímou vazbu na veřejný prostor města, vytváří však zelené
enklávy ve městě nebo na jeho okraji.
Podmínky prostorového uspořádání:
Území má nároky na dopravu v klidu v potřebě minimálně jednoho odstavného stání na vlastním
pozemku. Území má nároky na dopravu v klidu na parkovací stání na veřejném prostranství.
Koeficient zastavění max. 20 %.
Ostatní požadavky:
Je třeba vymezit uspořádání veřejných prostranství, vjezdů a přístupů zajišťujících odpovídající
dopravní obsluhu a napojení pozemků zástavby a průchodnost územím.
KOLEKTIVNÍ SÍDLIŠTNÍ (KS)
Popis charakteru:
Plochy s polouzavřenými bloky nebo řadami deskových a bodových domů, převážně panelového
charakteru, se středněpodlažní a vysokopodlažní zástavbou, od 4NP do 8 NP, objekty s možností
úpravy sklonu střech, avšak mimo viditelnou rovinu se záměrem zachovat funkcionalistický charakter
objektů. Plochy doplněny občanským vybavením ve formě solitérů nebo integrované v bytových
domech. V plochách této zástavby ponechat kolem bytových domů veřejně přístupná prostranství s
veřejnou zelení. Plocha sídliště má přímou vazbu na tvorbu veřejného prostoru, prostor kolem objektů
nekopíruje uliční síť.
Podmínky prostorového uspořádání:
Parkování formou plošných parkovišť, pokud budou doplňována plošná zařízení pro dopravu v klidu je
povoleno přidat max. 5% stávajících ploch parkovišť.
Koeficient zastavění: neuveden
Výška zástavby od 4NP do 8NP.
Ostatní požadavky:
Plochy pro dopravu v klidu je možné doplnit objekty hromadných garáží a revitalizovat tak rozsáhlé
plochy pro dopravu v klidu. Plochy KS mohou být nově doplněny hřišti, která musí být oplocena.
Plochy s rozdílným způsobem využití
V sídle Jaroměř (k.ú. Jaroměř) jsou navrženy následující zastavitelné plochy:
ZJARO_01, ZJARO_02, ZJARO_03, ZJARO_04, ZJARO_05, ZJARO_06,
ZJARO_09, ZJARO_10, ZJARO_11, ZJARO_13, ZJARO_14, ZJARO_15,
ZJARO_18, ZJARO_19, ZJARO_20, ZJARO_21, ZJARO_22, ZJARO_23,
ZJARO_26, ZJARO_27, ZJARO_28, ZJARO_29, ZJARO_30, ZJARO_31,
ZJARO_34, ZJARO_35, ZJARO_36, ZJARO_37, ZJARO_38, ZJARO_39,
ZJARO_43, ZJARO_45, ZJARO_49, ZJARO_50, ZJARO_51,
plochy přestavby:

ZJARO_07,
ZJARO_16,
ZJARO_24,
ZJARO_32,
ZJARO_41,

ZJARO_08,
ZJARO_17,
ZJARO_25,
ZJARO_33,
ZJARO_42,
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PJARO_01, PJARO_02, PJARO_03, PJARO_04, PJARO_05, PJARO_06, PJARO_07, PJARO_08,
PJARO_09, PJARO_10, PJARO_11, PJARO_12, PJARO_13, PJARO_14, PJARO_15, PJARO_16,
PJARO_17, PJARO_18, PJARO_19, PJARO_20, PJARO_21, PJARO_22,
a územní rezervy:
RJARO_01.
V urbanistické koncepci je akcentováno širší centrum města Jaroměře, jako hlavní hodnota sídla
Jaroměř, s hlavním náměstím, chrámem sv. Mikuláše a s kostelem sv. Jakuba, s celkovým
uspořádáním historického centra kolem náměstí, s nábřežím Labe a navazujícími prostory – struktura
ulice Sladovny a Na Ostrově. Urbanistickou a architektonickou hodnotou jsou objekty v centru města,
zástavba kolem ulic Havlíčkova – Jaromírova, včetně historických průmyslových staveb u Labe.
Další urbanistickou a architektonickou hodnotou je návrh částí města kolem Husova náměstí a v části
Ptáky, jež má velmi kvalitní urbanistické založení, které musí být v budoucnu chráněno.
V k.ú. Jaroměř je urbanisticky významná osa Průmyslové ulice s řadou platanů a s probíhající
revitalizací historických průmyslových fondů. Je stabilizována zástavba v severní části území, mezi
silnicí I/33 a tokem Labe. Hodnotou je individuální a částečně bloková zástavba v lokalitě Na Vrších a
historické fondy areálu (bývalý majetek armády), které jsou v současné době již revitalizovány.
Další významnou urbanistickou osu tvoří ulice Na Ptákách, Dr. Paula, Pionýrská, ve směru k ZŠ Na
Ostrově a na náměstí.
Územní plán v kapitole c.3 Využití území podle Hlavního výkresu návrhové části vymezil zastavitelné
plochy, plochy přestavby a plochy územních rezerv, jejichž vymezení je níže odůvodněno:
Číselné řady vymezených ploch nejsou kompletní, neboť v průběhu projednávání byly některé plochy
z návrhu na základě pokynů pořizovatele s ohledem na připomínky či námitky vypuštěny.
ZJARO_01 – plocha silničního obchvatu silnice I/33 dotýkající se zastavěného území v lokalitě
krematoria, zpřesněný koridor dle ZÚR, podmínkou výstavby obchvatu je protihluková ochrana areálu
krematoria, pokud by byl překročen stanovený limit hygienických požadavků,
ZJARO_02 – plocha pro individuální zástavbu navazuje na zastavěné území a způsobem využití
odpovídá okolnímu charakteru zástavby V hruštičkách, využití je podmíněno nepřekročením
stanoveného limitu hygienických požadavků, navržený charakter zástavby je IR, pokud by byla
navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout obratiště pro obsluhu svozu komunálního
odpadu a hasičského záchranného sboru,
ZJARO_03 – plocha pro individuální zástavbu navazuje na zastavěné území a způsobem využití
odpovídá okolnímu charakteru zástavby, charakter zástavby IR, je navržen způsob dopravní obsluhy
z jižní hrany plochy, pokud by byla navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout
obratiště pro obsluhu svozu komunálního odpadu a hasičského záchranného sboru,
ZJARO_04 – plocha pro individuální zástavbu navazuje na zastavěné území a způsobem využití
odpovídá okolnímu charakteru zástavby, charakter zástavby IR, je navržen způsob dopravní obsluhy
z jihozápadní strany,
ZJARO_05 - plocha pro individuální zástavbu navazuje na zastavěné území a způsobem využití
odpovídá okolnímu charakteru zástavby, navržený charakter zástavby IR, dopravní napojení je
naznačeno veřejným prostranstvím, při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a
obsloužení dopravou, pokud by byla navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout
obratiště pro obsluhu svozu komunálního odpadu a hasičského záchranného sboru,
ZJARO_06 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru
zástavby, navržený charakter zástavby IR, plocha mezi dvěma veřejnými prostranstvími, při dělení
pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pozemky jsou dostupné ze
silnice III. třídy, využití je podmíněno nepřekročením stanoveného limitu hygienických požadavků, je
třeba zajistit prostupnost pro pěší na břeh Labe,
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ZJARO_07 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru,
navržený charakter zástavby IR, při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a
obsloužení dopravou, pokud by byla navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout
obratiště pro obsluhu svozu komunálního odpadu a hasičského záchranného sboru, pozemky jsou
dostupné ze silnice III. třídy, využití je podmíněno nepřekročením stanoveného limitu hygienických
požadavků,je třeba zajisti prostupnost pro pěší na břeh Labe,
ZJARO_08 – plocha pro technickou infrastrukturu, bez požadavků,
ZJARO_09 – plocha navazuje na zastavěné území, způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru,
navržené zástavby IR, plocha na jihovýchodním okraji vymezena jako plocha zeleně soukromé a
vyhrazené, zbytek plochy záplavové území, dopravní napojení na stávající veřejná prostranství ,
ZJARO_10 – plocha navazuje na plochu smíšené neobytné území, charakter zástavby navazuje na
areál - navržený charakter UA, navazuje na zastavěné území, navazuje na dopravu a veřejná
prostranství, jihovýchodní část plochy záplavové území, vymezena jako plocha zeleně soukromé a
vyhrazené,
ZJARO_11 - plochy rekreace / zahrádkové osady, na hraně plochy biokoridor, záplavové území,
aktivní zóna, navržený charakter EX
ZJARO_13 - plocha městského a příměstského bydlení – navazuje na zastavěné území a způsobem
využití odpovídá okolnímu charakteru zástavby, navržený charakter zástavby IR, je navržen způsob
dopravní obsluhy,
ZJARO_14 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru
zástavby, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena s navrženého veřejného prostranství,
při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pozemky jsou
dostupné ze silnice I. třídy, využití je podmíněno nepřekročením stanoveného limitu hygienických
požadavků, je třeba zajistit prostupnost pro pěší,
ZJARO_15 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru
zástavby, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena s navrženého veřejného prostranství,
při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pozemky jsou
dostupné ze silnice I. třídy, využití je podmíněno nepřekročením stanoveného limitu hygienických
požadavků, je třeba zajistit prostupnost pro pěší,
ZJARO_16 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru
zástavby, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého veřejného prostranství,
při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pozemky jsou
dostupné ze silnice II. třídy, využití je podmíněno nepřekročením stanoveného limitu hygienických
požadavků, je třeba zajistit prostupnost pro pěší,
ZJARO_17 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru
zástavby, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého veřejného prostranství,
při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pozemky jsou
dostupné ze silnice I. třídy, využití je podmíněno nepřekročením stanoveného limitu hygienických
požadavků, je třeba zajistit prostupnost pro pěší,
ZJARO_18 - dopravní plocha pro dálnici D11, plocha součástí vymezeného dopravního koridoru,
ZJARO_19 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru
zástavby, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého veřejného prostranství,
ZJARO_20 - plocha volné krajiny, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého
veřejného prostranství, blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům
bydlení, koncepce podporuje šachovnicový systém navazující na započatou strukturu východní části,
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při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pokud by byla
navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout obratiště pro obsluhu svozu komunálního
odpadu a hasičského záchranného sboru,
ZJARO_21 - plocha volné krajiny, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého
veřejného prostranství, blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům
bydlení, koncepce podporuje šachovnicový systém navazující na započatou strukturu východní části,
při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pokud by byla
navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout obratiště pro obsluhu svozu komunálního
odpadu a hasičského záchranného sboru,
ZJARO_22 - plocha volné krajiny, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého
veřejného prostranství, blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům
bydlení, koncepce podporuje šachovnicový systém navazující na započatou strukturu východní části,
při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pokud by byla
navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout obratiště pro obsluhu svozu komunálního
odpadu a hasičského záchranného sboru,
ZJARO_23 - plocha volné krajiny, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého
veřejného prostranství, blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům
bydlení, koncepce podporuje šachovnicový systém navazující na započatou strukturu východní části,
při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pokud by byla
navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout obratiště pro obsluhu svozu komunálního
odpadu a hasičského záchranného sboru,
ZJARO_24 - plocha volné krajiny, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého
veřejného prostranství, blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům
bydlení, koncepce podporuje šachovnicový systém navazující na započatou strukturu východní části,
při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pokud by byla
navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout obratiště pro obsluhu svozu komunálního
odpadu a hasičského záchranného sboru,
ZJARO_25 - plocha volné krajiny, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého
veřejného prostranství, blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům
bydlení, koncepce podporuje šachovnicový systém navazující na započatou strukturu východní části,
při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pokud by byla
navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout obratiště pro obsluhu svozu komunálního
odpadu a hasičského záchranného sboru,
ZJARO_26 - plocha veřejného prostranství / veřejná zeleň, plocha je součástí Okruhu kolem
Jaroměře,
ZJARO_27 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru
zástavby, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého veřejného prostranství,
blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům bydlení, při dělení pozemků je
třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pokud by byla navržena koncová větev
uličního profilu, je třeba navrhnout obratiště pro obsluhu svozu komunálního odpadu a hasičského
záchranného sboru,
ZJARO_28 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru
zástavby, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého veřejného prostranství,
ZJARO_29 - plocha volné krajiny, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého
veřejného prostranství, blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům
bydlení, koncepce podporuje šachovnicový systém navazující na započatou strukturu východní části,
při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pokud by byla
109

navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout obratiště pro obsluhu svozu komunálního
odpadu a hasičského záchranného sboru,
ZJARO_30 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru
zástavby, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého veřejného prostranství,
blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům bydlení, při dělení pozemků je
třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pokud by byla navržena koncová větev
uličního profilu, je třeba navrhnout obratiště pro obsluhu svozu komunálního odpadu a hasičského
záchranného sboru,
ZJARO_31 - plocha volné krajiny, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého
veřejného prostranství, blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům
bydlení, koncepce podporuje šachovnicový systém navazující na započatou strukturu východní části,
při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pokud by byla
navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout obratiště pro obsluhu svozu komunálního
odpadu a hasičského záchranného sboru,
ZJARO_32 - plocha volné krajiny, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého
veřejného prostranství, blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům
bydlení, koncepce podporuje šachovnicový systém navazující na započatou strukturu východní části,
ZJARO_33 - plocha volné krajiny, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého
veřejného prostranství, blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům
bydlení, koncepce podporuje šachovnicový systém navazující na započatou strukturu východní části,
při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pokud by byla
navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout obratiště pro obsluhu svozu komunálního
odpadu a hasičského záchranného sboru,
ZJARO_34 - plocha volné krajiny, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého
veřejného prostranství, blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům
bydlení, koncepce podporuje šachovnicový systém navazující na započatou strukturu východní části,
při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pokud by byla
navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout obratiště pro obsluhu svozu komunálního
odpadu a hasičského záchranného sboru,
ZJARO_35 - plocha volné krajiny, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého
veřejného prostranství, blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům
bydlení, koncepce podporuje šachovnicový systém navazující na započatou strukturu východní části,
při dělení pozemků je třeba dbát na snadnou dostupnost a obsloužení dopravou, pokud by byla
navržena koncová větev uličního profilu, je třeba navrhnout obratiště pro obsluhu svozu komunálního
odpadu a hasičského záchranného sboru,
ZJARO_36 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru
zástavby, navržený charakter UA, blok pro smíšené neobytné území je vymezen na ploše vhodné k
tomuto využití, plocha je obsloužena ze stávajícího veřejného prostranství,
ZJARO_37 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru
zástavby, navržený charakter UA, blok pro výrobu a skladování/ lehký průmysl je vymezen na ploše
vhodné k tomuto využití, plocha je obsloužena ze stávajícího veřejného prostranství,
ZJARO_38 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru
zástavby, navržený charakter UA, blok pro výrobu a skladování/ lehký průmysl je vymezen na ploše
vhodné k tomuto využití, plocha je obsloužena ze stávajícího veřejného prostranství,
ZJARO_39 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru
zástavby, navržený charakter UA, blok pro výrobu a skladování/ lehký průmysl je vymezen na ploše
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vhodné k tomuto využití, plocha je obsloužena ze stávajícího veřejného prostranství, oddělení od
ploch bydlení výraznou ochranou zelení,
ZJARO_41 - plocha veřejného prostranství / veřejná zeleň, plocha je součástí Okruhu kolem
Jaroměře,
ZJARO_42 - plocha výroby a skladování / energetická zařízení - plocha pro umístění fotovoltaických
panelů, plocha prověřena na ochranu krajinného rázu, plocha památkově sledována (souhlas
památkové péče),
ZJARO_43 - plochy veřejných prostranství, všechny plochy mají stejný index, minimální šíře veřejného
prostranství pro rodinné bydlení je 8 m, u kolektivního bydlení je 12 m.
ZJARO_45 - plochy technické infrastruktury/ koridor - zpřesněný koridor dle ZÚR k umístění tělesa
dálnice D11,
ZJARO_49 - plocha navazuje na zastavěné území a způsobem využití odpovídá okolnímu charakteru
zástavby, navržený charakter zástavby IR, plocha obsloužena z navrženého veřejného prostranství,
blok pro bydlení je navržen tak, aby odpovídal měřítku okolním blokům bydlení,
ZJARO_50 - plocha výroby a skladování/ energetická zařízení, plocha pro umístění fotovoltaických
panelů, plocha prověřena na ochranu krajinného rázu - plocha navazuje na jižní hranu železniční
stanice, nenarušuje jiné využití
ZJARO_51 - plocha dopravní infrastruktury/ silniční, doplnění komunikační sítě města
PJARO_01 - plochy zahrádek určené k transformaci na rodinné bydlení, navržený charakter zástavby
IR,
PJARO_02 - plochy zahrádek určené k transformaci na rodinné bydlení, navržený charakter zástavby
IR,
PJARO_03 - plochy zahrádek určené k transformaci na rodinné bydlení, navržený charakter zástavby
IR, plocha záplavového území vymezena jako zeleň soukromá a vyhrazená
PJARO_04 - Plocha určená k přestavbě území bývalého stavebního bloku v bezprostřední blízkosti
historického jádra města, v přímé vazbě na bloky obklopující náměstí Československé armády.
Vymezená plocha přestavby tak vytváří územní podmínky pro obnovení původní urbanistické struktury
stavebního bloku a přispívá k doplnění kompaktní struktury zástavby v centrální části města, typické
pro historické jádro v městské památkové zóně. Prostorové uspořádání je voleno ve formě otevřeného
bloku jako postupný přechod struktury od intenzivních bloků soustředěných kolem náměstí
Československé armády. Určení plochy z hlediska jejího žádoucího využití odpovídá smíšenému
charakteru funkcí v centrální části města s integrací bydlení a širokého spektra občanského vybavení
a služeb a jejich vhodné promísení v kompaktním městě (plocha s využitím smíšené obytné /
městské). Návrh z hlediska stanovených podmínek funkčního a prostorového uspořádání přihlédl k
výstupům z architektonické soutěže, které zpevňovaly kompaktní strukturu směrem k jádru města.
Řešení předpokládá zajištění prostupnosti sousedního stabilizovaného stavebního bloku kolem
náměstí realizací průchodu.
PJARO_05 - Plocha přestavby určená k dotvoření a zkompaktnění stavebního bloku v centrální části
města. Potřeba doplnit a zároveň zkompaktnit urbanistickou strukturu je zvláště významná s ohledem
na přítomnost hmot nákupních center v bezprostředním sousedství plochy z obou stran. Plocha
navazuje na prostor kruhového objezdu, z něhož je přes Tyršův most napojeno historické jádro města.
PJARO_06 - Plocha přestavby určená k dotvoření stavebního bloku v centrální části města, podél
Husovy ulice. Tímto urbanistickým záměrem se navazuje na plochu přestavby PJARO_05. Funkční
využití se nicméně liší, s ohledem na převahu stávajících ploch smíšeného neobytného území a
území zatížené hlukem ze silnice I. třídy.
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PJARO_07 - Plocha určená k přestavbě území v centrální části města přiléhající k Husově ulici plocha
smíšená obytná / městská s cílem zkompaktnění urbanistické struktury.
PJARO_ 08 - Plocha určená k přestavbě území v kompaktní části města při ulici Husova s cílem
doplnění a zkompaktnění struktury zástavby (charakter smíšený městský) a posílení tak čitelnosti
hlavní dopravně urbanistické osy procházející městem (silnice I/33). Plocha navíc reaguje na
nevhodnou formu prostorové struktury stavebního bloku s obchodním centrem v sousední ploše.
Určení plochy jako plocha smíšená obytná / komerční navazuje na převažující charakter využití
okolních ploch.
PJARO_09 - Plocha proluky mezi ulicemi Na Zavadilce a Kapitána Nálepky určená k dostavbě
stavebního bloku. Plocha smíšená obytná / městská navazuje na okolní charakter zástavby.
PJARO_10 - Plocha proluky v nárožní poloze ve vztahu k přiléhajícím veřejným prostranstvím (ulice
Na Zavadilce, Bořkova) s potenciálem dotvoření urbanistické struktury a zvýšení čitelnosti uliční sítě.
Plocha soustředěna ve stavebním bloku s převažujícím občanským vybavením (pošta, obchod).
PJARO_11 - Plocha určená k zastavění na místě stávající proluky zástavby města, při ulici I/37 (ulice
Na Cihelnách), navazuje na plochy zástavby individuálního rodinného bydlení, řešení předpokládá
propojení stávajících místních komunikací z protějších konců plochy (ulice Národní a ulice Na
Cihelnách).
PJARO_12 - Plocha stávajících zahrádek určená k přestavbě podél silnice I/37 (ulice Na Cihelnách).
Ve vazbě na záměr dálnice D 11 východně od zastavěného území Jaroměře je předpokládáno, že se
po realizaci dálnice sníží intenzita osobní a nákladní dopravy na silnici I/37 (ulice Na Cihelnách). Proto
územní plán vymezuje plochu smíšené obytné funkce (smíšené obytné / komerční).
PJARO_13 - Plocha stávajících zahrádek určená k přestavbě podél silnice I/37 (ulice Na Cihelnách).
Ve vazbě na záměr dálnice D 11 východně od zastavěného území Jaroměře je předpokládáno, že se
po realizaci dálnice sníží intenzita osobní a nákladní dopravy na silnici I/37 (ulice Na Cihelnách). Proto
územní plán vymezuje plochu smíšené obytné funkce (smíšené obytné / komerční).
PJARO_14 - jedná se o plochu veřejného prostranství (sportovní hřiště), je možné uvažovat o
vymezení plochy přestavby s využitím smíšené obytné městské (celý stavební blok by měl
upřednostnit rozvoj stávajícího areálu zařízení mateřské školy).
PJARO_15 - Plocha určená k zastavění stávající proluky a přestavbě individuálních řadových garáží v
předprostoru železniční stanice Jaroměř s cílem vytvoření územních podmínek pro realizaci
dopravního terminálu a integraci jaroměřského dopravního uzlu.
PJARO_16 - Plocha navazující na stávající železniční stanici v Jaroměři a určená k přestavbě s cílem
vytvoření územních podmínek pro realizaci dopravního terminálu a integraci jaroměřského dopravního
uzlu.
PJARO_17 - Plocha určená k zastavění volných proluk v západní, okrajové části zastavěného území
Jaroměře a dotvoření stavebního bloku podél silnice I/33 v poloze při vstupu do města. Využití plochy
je určeno pro bydlení s charakterem individuálním rodinným v souladu se stávající navazující
zástavbou.
PJARO_18 - Plocha určená k zastavění okrajové parcely na bydlení městského a příměstského v
lokalitě Ptáky, resp. Pražské předměstí, podél ulice Na Ptákách.
PJARO_19 - Plocha určená k dostavbě pásu vysokopodlažní obytné zástavby (v bytových domech)
podél ulice Josefa Šímy s cílem dotvoření urbanistické struktury až k Žižkově ulici (předpokládá se
umístění obytného domu, a hromadných garáží sloužících pro obsluhu sídliště.
PJARO_20 - Plocha určená k přestavbě plošně významné lokality původních průmyslových areálů ve
smíšené neobytné území v charakteru otevřených areálů
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PJARO_21 - Plocha určená k přestavbě původního areálu ve smíšené neobytné území v charakteru
otevřených areálů.
PJARO_22 - Plocha určená k přestavbě části uzavřeného výrobního areálu na smíšený městský
charakter s určením využití smíšeného neobytného území v centru města, v blízkosti historického
jádra.
V sídle Jezbiny (k.ú. Jezbiny) jsou navrženy plochy zastavitelné (ZJEZ_01) pro venkovskou zástavbu
a plocha přestavby (PJEZ_01) pro vedení koridoru pro zdvojkolejnění železniční trasy Jaroměř Hradec Králové. V k.ú. Jezbiny se při vstupní partii do Jaroměře podél silnice I/33 nachází významná
urbanistická struktura tzv. Pracháren lokalita Na Libinách. Její potenciál by neměl být budoucím
rozvojem v oblasti znehodnocen. Stávající fondy (objekty) v území Na Libinách je možné využít.
ZJEZ_01 - Zastavitelná plocha určená k doplnění urbanistické struktury venkovského bydlení v sídle
Jezbin, podél ulice Na Škvárovně.
PJEZ_01 - Zpřesnění koridoru optimalizace a zdvoukolejnění tratě č. 031 Jaroměř - Hradec Králové hl.
n. - Pardubice hl. n. se zvýšením traťové rychlosti na min. 120 km/hod, včetně odstranění míst s
omezenou propustností v uzlu Hradec Králové, vymezený v ZÚR KHK jako návrhový koridor označený
DZ2.
V sídle Semonice (k.ú. Semonice) jsou navrženy plochy zastavitelné (ZSEMO _01, ZSEMO_02,
ZSEMO_03, ZSEMO_04, ZSEMO_05, ZSEMO_06), plocha přestavby (PSEMO_01) a vymezeny dvě
plochy územních rezerv (RSEMO_01, RSEMO_02). V k.ú. Semonice je největší hodnotou kostel sv.
Markéty, jež je dominantou sídla a prostor hřbitova kolem něj. Další hodnotou je evangelický kostel
Českobratrské církve.
ZSEMO_01 - S ohledem na záměr zdvojkolejnění železniční tratě č. 031 byla vymezena plocha k
zastavění pro smíšené neobytné území.
ZSEMO_02 - S ohledem na záměr zdvojkolejnění železniční tratě č. 031 byla vymezena plocha k
zastavění pro smíšené neobytné území.
ZSEMO_03 - Zpřesněný koridor pro umístění dálnice D11 - úsek (Vlčkovice) Hradec Králové -Smiřice
- Jaroměř, vymezený v ZÚR KHK jako návrhový koridor označený DS1.
ZSEMO_04 - Zpřesněný koridor pro umístění (přeložky) silnice II/299 - v prostoru Jaroměře a
Josefova, vymezený v ZÚR KHK jako návrhový koridor označený DS27.
ZSEMO_05 - Zpřesněný koridor pro umístění nadřazené technické infrastruktury - koridor nadzemního
vedení 2x110 kV TR Neznášov - Jaroměř - Česká Skalice - TR Náchod vymezený v ZÚR KHK jako
návrhový koridor označený TE3p.
ZSEMO_06 - Plocha určená k zastavění stávající proluky v sídle Semonice, s cílem doplnění struktury
zástavby podél ulice Hradecká. Funkčně i prostorově navazuje na okolní zástavbu
PSEMO_01 - Zpřesnění koridoru optimalizace a zdvoukolejnění tratě č. 031 Jaroměř - Hradec Králové
hl. n. - Pardubice hl. n. se zvýšením traťové rychlosti na min. 120 km/hod, včetně odstranění míst s
omezenou propustností v uzlu Hradec Králové, vymezený v ZÚR KHK jako návrhový koridor označený
DZ2.
RSEMO_01, RSEMO_02 - Vymezené plochy územních rezerv přiléhající k plánovanému sjezdu z
dálnice D11 navazujícího na prostor mimoúrovňové křižovatky silnic I/33 se silnicí III/2858 (odbočkou
ze Semonic na Rožnov)
V sídle Josefov (k.ú. Josefov u Jaroměře) je navržena zastavitelná plocha (ZJOS_01), plochy
přestavby (PJOS_01, PJOS_02, PJOS_03, PJOS_04, PJOS_05) . Uzavřená kompozice opevnění
s úpravami z 19. a 20. století tvoří Městskou památkovou rezervaci Josefov. Koncepce územního
plánu spočívá v dalším otevření struktury zejména z hlediska funkčního využití Josefova, zatraktivnění
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tzv. dolního Josefova s tím, že se omezí charakter periferie města v této části, doplní se parková a
veřejná zeleň spolu s vazbami na systém ÚSES, usnadní se průchodnost a vazby v území, uvolní se,
zpřístupní a opticky se propojí prostory opevnění Josefova. Dalším koncepčním cílem je asanace
areálu v jižním předpolí Josefova a zapojení do krajinné kompozice tohoto předpolí.
ZJOS_01 - Zpřesněný koridor pro umístění (přeložky) silnice II/299 - v prostoru Jaroměře a Josefova,
vymezený v ZÚR KHK jako návrhový koridor označený DS27.
PJOS_01 - Plocha veřejného prostranství/ veřejná zeleň. Je podpořena prostorová oddělenost obou
částí Josefova, zároveň je podpořeno propojení obou částí - Josefova a Jaroměře - systémem sídelní
zeleně.
PJOS_02 - Část asanovaného území přiléhající k původní kompaktní zástavbě vilového charakteru v
předpolí pevnosti Josefova. Plocha je určena k zástavbě smíšenou městskou zástavbou, s
prostorovými parametry navazující na sousední zastavěné plochy.
PJOS_03 - Doplnění ploch bydlení o pozemky sloužící k rozšíření zahrad stávajících stavebních
pozemků určených k bydlení.
PJOS_04, PJOS_05 - stavební bloky uvnitř pevnosti Josefov registrované a vymezené jako
brownfields (čtvercové kasárny, nemocnice Josefov) vymezené územním plánem jako plochy
přestavby s cílem znovuvyužití historického stavebního fondu s rozšířeným spektrem přípustného
využití, umožňující flexibilnější zapojení do městské struktury a její funkční oživení.
V sídle Starý Ples jsou navrženy plochy zastavitelné (ZSP_01, ZSP_02). Hodnotami v sídle Starý Ples
jsou statky a vily u rybníka a prostor kolem hřbitova.

ZSP_01 – výroba lehká, areál s vydaným ÚR, rozhodnutí jako podklad pro zákres do návrhu
územního plánu.
ZSP_02 - Zastavitelná plocha navazující na zastavěné území sídla Starý Ples na východním okraji
určená k rozšíření nabídky ploch pro venkovské bydlení (charakteru individuálního rodinného bydlení),
které je v kontextu navazující zástavby.
Přeložka silnice II/299 je zpřesněna navrženým koridorem o průměrné šíři 100 m, protíná k.ú.
Semonice a k.ú. Josefov u Jaroměře. Trasa dálnice D11 je přejata z nadřazené dokumentace, v k.ú.
Semonice a k.ú. Jaroměř je již stabilizována, plochy pro výstavbu jsou pozemkově odděleny, stavba
má připravené stavební povolení.
Trasa přeložky I/33 je převzata z nadřazené dokumentace, koridor je zpřesněn podle dokumentace k
ÚR.
Trasa železniční tratě je převzata z nadřazené dokumentace, koridor je zpřesněn podle podkladů
SŽDC a podle stanoviska MD ČR na 20 m.
Urbanisticky nebo architektonicky významné stavby
Územní plán Jaroměř vymezil následující architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro
které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt:
-

-

stavba nemovité kulturní památky – bývalá kasárna jízdecká (později dělostřelecká) – budova
s č.p. 3, Masarykovo nám., Josefov, Jaroměř, na pozemku p.č. 48 v k.ú. Josefov u Jaroměře,
stavba nemovité kulturní památky – bývalá nemocnice vojenská – budova č.p. 4 vč. souboru
souvisejících staveb (budov bez čísla popisného nebo evidenčního), náměstí Boženy Němcové,
Josefov, Jaroměř, na pozemku p.č. 54/1, 54/2, 51, 52, 53, 49, 50, 54/3 a 54/4 v k.ú. Josefov
u Jaroměře
potenciální navrhované nadzemní stavby prostorově soustředěné jako budovy ve vymezené ploše
přestavby PJARO_04 v bezprostřední kompoziční vazbě na historické jádro města – nám.
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Československé armády, na pozemcích p.č. 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197, 198, 199, 200/1,
200/2, 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6 a 4116 v k.ú. Jaroměř.
Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt (dále také
Stavby pro architekta):
Jako architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt byly vymezeny ty
architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, které se nacházejí na území MPR Josefov nebo
MPZ Jaroměř a které se zároveň nacházejí v plochách změn v území, u nichž se proto ve zvýšené
míře předpokládá změna jejich funkčního nebo prostorového uspořádání, a je proto potřebné klást na
kvalitu těchto změn zvýšené požadavky při následné projektové přípravě stavebních záměrů, zvláště
ve vztahu k zajištění ochrany a rozvoje hodnot v daném území a jejich okolí. Z uvedeného kritéria byla
vyčleněna plocha přestavby PJOS_01, jež je svým využitím určena pro zřízení veřejné zeleně na
veřejných prostranstvích, která jako součást systému sídelní zeleně přispěje k prostorové oddělenosti
obou sídelních částí Josefova, resp. Jaroměře, v této ploše se tedy očekávají parkové či krajinářské
úpravy, nikoliv zástavba budov.
Stavby pro architekta
bývalá kasárna jízdecká
(později dělostřelecká)

bývalá nemocnice vojenská

budovy na ploše PJARO_04

Odůvodnění vymezení
významná historická budova s významným umístěním na centrálním
náměstí v Josefově ve struktuře sídla Josefov
Nachází se v MPR Josefov a zároveň ve vymezené ploše přestavby
PJOS_05.
Bývalá kasárna jízdecká (později dělostřelecká) je registrovaným
brownfieldem, u něhož je nutné vhodným architektonickým řešením
skloubit zdánlivě protichůdné požadavky - jednak na architektonickou
a urbanistickou ochranu stávajících objektů (individuálně památkově
chráněných a zároveň umístěných v městské památkové rezervaci
Josefov), tak na zajištění přijatelných podmínek jejich znovuvyužití,
regenerace, nebo dokonce přestavby na nové funkční využití
odpovídající požadavkům a nárokům dnešní společnosti. Cílem je
dosáhnout takového kvalitního architektonického řešení, které bude
respektovat význam stávajících objektů v kontextu okolní urbanistické
struktury.
významná historická budova s významným umístěním na centrálním
náměstí v Josefově ve struktuře sídla Josefov
Nachází se v MPR Josefov a zároveň ve vymezené ploše přestavby
PJOS_04.
Bývalá nemocnice vojenská je registrovaným brownfieldem, u něhož je
nutné vhodným architektonickým řešením skloubit zdánlivě
protichůdné požadavky - jednak na architektonickou a urbanistickou
ochranu stávajících objektů (individuálně památkově chráněných a
zároveň umístěných v městské památkové rezervaci Josefov), tak na
zajištění přijatelných podmínek jejich znovuvyužití, regenerace, nebo
dokonce přestavby na nové funkční využití odpovídající požadavkům a
nárokům dnešní společnosti. Cílem je dosáhnout takového kvalitního
architektonického řešení, které bude respektovat význam stávajících
objektů v kontextu okolní urbanistické struktury.
významná lokalita s významným umístěním na hranici městské
památkové zóny, s přímou vazbou na náměstí Československé
armády
Nachází se v MPZ Jaroměř a zároveň ve vymezené ploše přestavby
PJARO_04.

Tyto stavby byly vymezeny z důvodů příslušnosti k MPR Josefov a MPZ Jaroměř, aby byly
architektonickými návrhy prokázány kvality prostoru i staveb. V MPR Josefov půjde o témata využití
historických objektů, jejich revitalizaci novou náplní, u MPZ Jaroměř půjde o témata veřejných
prostranství kolem Labe a o způsob, intenzitu a kvalitu novostaveb.
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Výčet kulturních nemovitých památek řešeného území

Nemovitá
kulturní
památka
socha sv. Jana
Nepomuckého
muniční sklady mírový muniční
sklad

Parcelní
číslo

Katastrální
území

číslo
popisné

Jaroměř
1231

Cihelny
Jaroměř

2239,
2240

Dolní
Dolce
Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí

Jaroměř
kostel sv. Jakuba
Wenkeova
hrobka

část
obce

808
Jaroměř

polní opevnění zemní luneta
Brdce

3251
3957,
3958/1,
3958/2,
3959

boží muka

693/1

Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí

4111
Jaroměř
3251

silniční most s
kaplí P. Marie
měšťanský dům

99
Jaroměř
101
Jaroměř
109
Jaroměř

měšťanský dům

112
Jaroměř

měšťanský dům

115
Jaroměř

měšťanský dům

116
Jaroměř

měšťanský dům

118
Jaroměř

měšťanský dům

119
Jaroměř

měšťanský dům

138
Jaroměř

měšťanský dům

138
Jaroměř

měšťanský dům

139
Jaroměř

měšťanský dům

140
Jaroměř

městský dům

146
Jaroměř

měšťanský dům

Na Brdcích

11159 / 65912
33961 / 61651

Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí

hřbitov, Náchodská

25070 / 65209

Jakubské
Předměstí

městský hřbitov,
Náchodská ul.

23212 / 61660

Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí
Jakubské
Předměstí

Havlíčkova ul., vedle
domů čp. 20 a 21

38012 / 61650
46957 / 64495
15929 / 64481
21575 / 64482
22304 / 64483
24701 / 64484
17841 / 64485
24726 / 64486
14287 / 64487
35012 / 64490
14670 / 64491
23820 / 64492
37794 / 64493
38498 / 64494
32263 / 64496

29872 / 61645

Jaroměř

Jaroměř

měšťanský dům

104017

Jaroměř
3251
123,
4111,
4120/8,
4120/9

měšťanský dům

hřbitov

11062 / 65895
41572 / 61646

Palackého ul.
sokl s kopií sochy Havlíčkova, socha
přemístěna do lapidária
Horní pevnosti

Jaroměř

pomník Hrob v
dáli
sochy hřbitovní soubor včetně
náhrobků

Na Cihelnách, u čp. 16
nad hřbitovem, vlevo od
silnice Hradec Králové Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

socha sv. Jana
Nepomuckého

Umístění

Číslo rejstříku
Ústředního
seznamu
kulturních
památek
21319 / 61663
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čp.5
čp.6
čp.12
čp.14
čp.15
čp.16
čp.17
čp.18
čp.27
čp.28
čp.29
čp.30
čp.35
čp.207

Havlíčkova
Havlíčkova
Havlíčkova ul.
Havlíčkova
Havlíčkova,
Havlíčkova
Havlíčkova
Havlíčkova
Havlíčkova
Havlíčkova
Havlíčkova
Havlíčkova
Kostelní
Havlíčkova
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kostel sv.
Mikuláše

1, 4112,
4121

Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř

sousoší P. Marie
meteorologický
sloup

4112

Jaroměř
Jaroměř

4112
Jaroměř

děkanství

93
Jaroměř

Stará škola

2
Jaroměř

měšťanský dům

4
Jaroměř

měšťanský dům

5
Jaroměř

měšťanský dům

6
Jaroměř
Jaroměř

měšťanský dům

7

měšťanský dům

8

Jaroměř
Jaroměř
měšťanský dům

9
Jaroměř

měšťanský dům

10
Jaroměř

městský dům

11
Jaroměř

měšťanský dům

12
Jaroměř

měšťanský dům

13
Jaroměř

měšťanský dům

14
Jaroměř

měšťanský dům

15
Jaroměř

radnice

16
Jaroměř

městský dům

17
Jaroměř

městský dům

45
Jaroměř

městský dům

20
Jaroměř

měšťanský dům

21
Jaroměř

měšťanský dům

24
Jaroměř

měšťanský dům

25
Jaroměř

měšťanský dům

30
Jaroměř

měšťanský dům

30
Jaroměř

měšťanský dům

31
Jaroměř

měšťanský dům

34
Jaroměř

měšťanský dům

35
Jaroměř

měšťanský dům

36
Jaroměř

měšťanský dům
měšťanský dům

37
38

Jaroměř

čp.1

Jaroměř
Jaroměř

čp.3

Jaroměř

čp.4

Jaroměř

čp.5

Jaroměř

čp.6

Jaroměř

čp.7

Jaroměř

čp.8

Jaroměř

čp.9

Jaroměř

čp.10

Jaroměř

čp.11

Jaroměř

čp.12

Jaroměř

čp.13

Jaroměř

čp.14

Jaroměř

čp.15

Jaroměř

čp.16

Jaroměř

čp.17

Jaroměř

čp.18

Jaroměř

čp.21

Jaroměř

čp.22

Jaroměř

čp.23

Jaroměř

čp.24

Jaroměř

čp.25

Jaroměř

čp.26

Jaroměř

čp.27

Jaroměř

čp.28

Jaroměř

čp.29

Jaroměř

čp.30

Jaroměř

čp.31
čp.32

Jaroměř
Jaroměř

nám. Československé
armády
nám. Československé
armády, 2011 doč.
přemíst. do kostela sv.
Josefa v Chrudimi
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády

38142 / 61644
35791 / 61643
22242 / 61641
22136 / 61630
37434 / 64452
14268 / 64453
47078 / 64454

nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády, U pošty
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé

24244 / 64455
24654 / 61667
14698 / 64456
33186 / 64457
19967 / 64458
45475 / 64459
18377 / 64460
37875 / 64461
34691 / 64462
21902 / 61642
24359 / 64463
17906 / 64451
29873 / 64464
25716 / 64465
25746 / 64466
37348 / 64467
41894 / 64468
21629 / 64469
28442 / 64470
45558 / 64471
24605 / 64472
27560 / 64473
41120 / 64474
46780 / 6-

22105 / 61628
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Jaroměř
měšťanský dům

39

měšťanský dům

40

městský dům

41

Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř
spořitelna

44
Jaroměř

měšťanský dům

46
Jaroměř

městský dům

47
Jaroměř

měšťanský dům

50
Jaroměř

měšťanský dům

51
Jaroměř

měšťanský dům

54
Jaroměř

měšťanský dům

55
Jaroměř

měšťanský dům

56
Jaroměř

měšťanský dům

58/1
Jaroměř

měšťanský dům

60
Jaroměř

měšťanský dům

61/1
Jaroměř

městský dům

st. 62
Jaroměř

měšťanský dům

65/1
Jaroměř

měšťanský dům

66
Jaroměř

měšťanský dům

67
Jaroměř

měšťanský dům

70
Jaroměř

měšťanský dům

71
Jaroměř

měšťanský dům

72
Jaroměř

měšťanský dům

75
Jaroměř

měšťanský dům

76
Jaroměř

měšťanský dům

79
Jaroměř

měšťanský dům

80
Jaroměř

měšťanský dům

82

měšťanský dům

83

měšťanský dům

87

Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř
měšťanský dům

88
Jaroměř

měšťanský dům

89
Jaroměř

měšťanský dům

90

čp.33

Jaroměř

čp.34

Jaroměř

čp.35

Jaroměř

čp.38

Jaroměř

čp.39

Jaroměř

čp.40

Jaroměř

čp.41

Jaroměř

čp.42

Jaroměř

čp.43

Jaroměř

čp.44

Jaroměř

čp.45

Jaroměř

čp.46

Jaroměř

čp.47

Jaroměř

čp.48

Jaroměř

čp.49

Jaroměř

čp.50

Jaroměř

čp.51

Jaroměř

čp.52

Jaroměř

čp.53

Jaroměř

čp.54

Jaroměř

čp.55

Jaroměř

čp.56

Jaroměř

čp.57

Jaroměř

čp.58

Jaroměř

čp.59

Jaroměř

čp.60

Jaroměř

čp.61

Jaroměř

čp.62

Jaroměř

čp.63

Jaroměř

čp.64

Jaroměř

čp.65

Jaroměř

armády
nám. Československé
armády, Ve Sladovně

4475
46082 / 64476

nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády

20923 / 64477
13915 / 64478
15023 / 64479
16587 / 64450
47281 / 64449
31345 / 61664
14457 / 61666
14521 / 61665
41013 / 64448
26762 / 64447
14397 / 64446
20680 / 64445
28739 / 64444
33864 / 64443
34320 / 64442
26398 / 64441
25014 / 64440
14215 / 61662
18837 / 64480
34383 / 64439
24929 / 64438
30968 / 64437
40109 / 64436
21828 / 64435
14416 / 64434

nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády
nám. Československé
armády

20389 / 64433
39552 / 64432
41512 / 64431
31174 / 64430
38813 / 64429
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Jaroměř
kaple sv. Anny
Lužická boží
muka

1268

Jaroměř

ul. U sv. Anny

Jaroměř

ul. Ot. Španiela
ul. Národní, při domě čp.
108

Jaroměř
4183/2
Jaroměř

kříž

1197/2

Jaroměř
Jaroměř

socha Pastýře
socha - busta
Boženy Němcové

923/1

Jaroměř
Jaroměř

Masarykovy sady
Husovo nám., při škole
B. Němcové

Jaroměř

U nemocnice

Jaroměř

přes Labe

čp.4

Jaroměř

Komenského

čp.27
čp.105

Jaroměř
Jaroměř

Na Kameni
Husova

čp.180

Jaroměř

ul. Vojtěcha Probošta

čp.191

Jaroměř

Pionýrská

26984 / 64668
35590 / 64660
24545 / 64667
101719
10230 / 65781
16553 / 64661

čp.222

Jaroměř

Nádražní

11374 / 65945

čp.238

Jaroměř

Albieriho

čp.240

Jaroměř

nám. Dukelských hrdinů

čp.250

Jaroměř

Průmyslová

čp.260

Jaroměř

Studničkova

30189 / 64662
44860 / 65474
15720 / 64666

čp.295

Jaroměř

Husova ul.

35252 / 61656

čp.321

Jaroměř

Lužická

čp.352

Jaroměř

Ot. Španiela

41723 / 64600
16314 / 64663

čp.423

Pražské
Předměstí

Lužická

24789 / 64664

Jaroměř
1528/1
Jaroměř

vodárna
silniční most
Tyršův
základní škola
Na Ostrově

3023
4155/1,
4163/4,
4322/37

Jaroměř
Jaroměř

932/1
Jaroměř

Ettrichova vila
městský dům
vila - Městská
knihovna
nemocnice poliklinika

železniční
stanice, z toho
jen: výpravní
budova, nákladní
nádraží, pošta,
vodárna, výtopna
s točnou a
kolejištěm,
přiléhající
činžovní dům
čp.255
Boučkovo
loutkové divadlo
divadlo
parní staniční
vodárna
učňovská škola
muzeum městské
(Wenkeův dům)

1124
1050

Jaroměř
Jaroměř

937
Jaroměř
1400
4341/1,
4341/8,
4341/9,
4341/15,
4341/16,
4341/18,
4341/19,
4341/20,
4341/21,
4341/22,
4341/23,
4341/24,
4341/25,
4341/28,
4341/29,
4341/30,
4341/32,
4341/33,
4347,
4348,
4350,
4352

Jaroměř

Jaroměř
942/1
940,
941/1,
4145/2
2114/2,
2115
1483/1,
1483/2

Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř

vila továrníka
Polického
škola Boženy
Němcové

1008
1531/1,
1531/2,
1532
1529,
1530

střední škola gymnasium V.

1533,
1534

21036 / 61649
36212 / 61654
36379 / 61658
16069 / 61657
29283 / 61655
38050 / 64669

Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř

100807
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Lindy
sbor Husův
Církve
československé
husitské
kostel
Nanebevstoupení
Páně
hrob Katinky
Betsageové

Jaroměř
1526,
1527
Josefov u
Jaroměře
1, 701
167/1

sklad vojenský

492

jízdárna

163/2

jízdárna

městské
opevnění opevnění břehů
Labe a Metuje
městské
opevnění I.,
Korunní pevnost
městské
opevnění II.,
Horní pevnost

47/13
84/1,
84/2,
84/3,
84/4
411/1,
412,
413,
415/1,
422/1,
422/2,
422/7,
423/2,
424/1,
424/8,
425,
426/5,
426/6,
426/7,
426/8,
483/48,
483/50,
483/51,
483/52,
483/53,
483/54,
483/55,
483/57,
484,
489,
646,
760,
761,
775,
776,
777,
783, 788
viz
záznam
dle NPÚ
viz
záznam
dle NPÚ

kříž

2

kříž

167/1

socha sv. Matěje
obelisk knížete
De Ligne

104

zbrojnice

167/1

čp.424

Pražské
Předměstí

Husovo nám.

Josefov
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře

Josefov

Masarykovy sady

Josefov
Josefov

jízdárna v městských
kasárnách

Josefov

Josefov

B. Němcové

26658 / 64665
27613 / 61740
17947 / 61766
44902 / 61689
101655
47741 / 64364
38870 / 61677

Josefov u
Jaroměře

Josefov

17691 / 61692

Josefov

25897 / 61683

Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře

Josefov

Masarykovo nám., park
u kostela

Josefov

Masarykovy sady

Josefov

podloubí domu čp. 2

Josefov

Masarykovy sady

30086 / 61671
41280 / 61768
45348 / 61767
100983
21403 / 61765
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pomník - obelisk,
fortifikační
kameny
socha - busta
Boženy Němcové
socha - váza
empirová
studna
studna - čtyři
kašna z roku
1817
kasárna velitelství
strážnice - hlavní
kasárna jezdecká
(pozd.
dělostřelecká)

nemocnice
vojenská
kasárna
důstojnický
pavilon
(rotmistrovský)
jiná správní
stavba - býv.
vojenský
stavební úřad
kasárna zásobovací úřad
kasárna důstojnický
pavilon tzv. Starý

Josefov u
Jaroměře
Josefov

Masarykovo nám. před
kostelem

Josefov

B. Němcové

Josefov

Masarykovy sady

Josefov
Josefov

nám. B. Němcové
nám. Masarykovo, v
rozích náměstí

Josefov

nám. Masarykovo

čp.1

Josefov

Masarykovo nám.

čp.2

Josefov

Masarykovo nám.

28726 / 64362
32523 / 61769
33204 / 61764
28178 / 64361
20658 / 64363
32663 / 61739
24428 / 61673
29425 / 61674

čp.3

Josefov

Masarykovo nám.

33430 / 61675

čp.4

B. Němcové

27578 / 61676

čp.6

Josefov

Lidická, Engeho,
Riegrovo náměstí,
Okružní

36512 / 61678

čp.7

Josefov

Riegrovo nám. čp. 7 a
350

čp.8

Josefov

čp.9

Josefov

Riegrovo náměstí
Lidická, Engeho,
Komenského, Riegrovo
náměstí

čp.10

Josefov

Komenského

čp.11

Josefov

Palackého

čp.12

Josefov

Palackého

čp.13

Josefov

Engeho

čp.14

Josefov

Engeho

čp.17

Josefov

Palackého

čp.19

Josefov

Zmítkova

čp.20

Josefov

Palackého

čp.21

Josefov

Lidická

čp.22

Josefov

čp.23

Josefov

Arnošta Heidricha

čp.24
čp.25

Josefov
Josefov

Zmítkova
Emila Janko

2
60
167/1
72/1
701,
720
4
103
104

Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře

48
49, 50,
51, 52,
53, 54/1,
54/2,
54/3,
54/4

Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře

Josefov u
Jaroměře
127
Josefov u
Jaroměře
128/1,
128/2
133
126/1,
126/2

městský dům

124

městský dům

101

městský dům

102

městský dům

92

městský dům

93

městský dům

89

městský dům

83

městský dům

82

městský dům

81

městský dům

80

městský dům

77

městský dům
městský dům

78
76

Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u

Josefov

27292 / 61679
42037 / 61680
27115 / 61681
36976 / 61693
37093 / 61694
45132 / 61695
34129 / 61696
32617 / 61697
19139 / 61698
26397 / 61741
15677 / 61699
35460 / 61700
33723 / 61701
24378 / 61702
32362 / 61703
22635 / 6-

121

městský dům

75

městský dům

59

městský dům

57

městský dům

55

vodní mlýn

421

strážnice - 32/XIII

430
445/2,
446/1,
446/2

kasárna dvojitá I
(I/34)
kasárna dvojitá II
(II/35) tzv.
Turecká
kasárna dvojitá
XI (XI/36)

303

městský dům

94

městský dům

73

městský dům
tělocvična sokolovna

5

městský dům

100

městský dům

99

městský dům

98

městský dům

112

městský dům

7

městský dům

6

městský dům

113

městský dům

95

městský dům

105

městský dům

74

městský dům

88

městský dům

11

městský dům

10

městský dům

115

městský dům

114

městský dům

33

městský dům
městský dům

58
96

444/1,
444/2

8

Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u

čp.26

Josefov

Zdeňka Němečka

čp.27

Josefov

Zdeňka Němečka

čp.28

Josefov

čp.29

Josefov

čp.30

Josefov

čp.33

Josefov

Zdeňka Němečka

čp.34

Josefov

Okružní

Nemocniční

1704
30229 / 61705
40958 / 61706
35170 / 61707
40685 / 61742
23023 / 61761
21839 / 61690
22022 / 61672
27578 / 61676

Josefov
čp.35

Okružní

čp.36

Josefov

Okružní

čp.37

Josefov

Engeho

čp.38

Josefov

Emila Janko

čp.40

Josefov

Masarykovo nám.

čp.41

Josefov

Jiráskova

čp.44

Josefov

Palackého

čp.45

Josefov

Palackého

čp.46

Josefov

Palackého

čp.47

Josefov

Komenského

čp.48

Josefov

Školní

čp.49

Josefov

Masarykovo nám.

čp.50

Josefov

Komenského

čp.51

Josefov

Engeho

čp.52

Josefov

Jiráskova

čp.53

Josefov

Arnošta Heidricha

čp.54

Josefov

Dr. Reyla

čp.56

Josefov

Školní

čp.57

Josefov

Školní

čp.59

Josefov

Komenského

čp.60

Josefov

Komenského

čp.63

Josefov

Duškova

čp.64
čp.65

Josefov
Josefov

nám. Boženy Němcové
Engeho

16356 / 61672
40334 / 61672
20258 / 61708
32705 / 61709
28955 / 61710
21873 / 61771
17870 / 61711
45231 / 61743
14213 / 61712
29498 / 61713
13880 / 61714
22531 / 61715
15309 / 61716
45967 / 61717
47273 / 61718
18658 / 61719
45515 / 61720
22751 / 61721
23407 / 61722
27119 / 61723
28849 / 61724
20731 / 61744
45947 / 61725
40073 / 6-
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městský dům

36

městský dům

32

městský dům

86

městský dům

23

městský dům

24

městský dům

35

městský dům

116

fara

28

městský dům

43

městský dům

42

městský dům

22

městský dům

27

městský dům

111

městský dům

85

městský dům

41
117/1,
117/2,
117/3

pivovar
městský dům
městský dům
pivovarský

118

městský dům

120

městský dům

21

městský dům

79

městský dům

29

městský dům

38

městský dům

30

městský dům

109

sýpka

37

městský dům

108

městský dům

39

radnice nová

26/1

městský dům
kasárna
jednoduchá a
torzo Jaroměřské
brány

56

119

71/1

Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře

čp.68
čp.69

Josefov
Josefov

Husova
Duškova

čp.70

Josefov

čp.73

Josefov

čp.74

Josefov

čp.75

Josefov

čp.76

Josefov

Palackého

čp.77

Josefov

Duškova

čp.79

Josefov

Duškova

čp.80

Josefov

Jungmannova

čp.81

Josefov

Školní

čp.82

Josefov

Duškova

čp.83

Josefov

Ivanova

čp.84

Josefov

Dr. Reyla

čp.85

Josefov

Jungmannova

čp.86

Josefov

čp.87

Josefov

Komenského

čp.88

Josefov

Komenského

čp.89

Josefov

Komenského

čp.92

Josefov

čp.98

Josefov

Zmítkova

čp.99

Josefov

Jungmannova

čp.100

Josefov

Jízdecká

čp.102

Josefov

Jungmannova

čp.104

Josefov

Ivanovova

čp.105

Josefov
Josefov

Husova

Palackého

Školní

1726
35326 / 61745
37566 / 61746
15579 / 61727
21252 / 61728
41892 / 61729
29924 / 61747
30816 / 61748
24063 / 61749
28730 / 61750
17917 / 61730
19535 / 61731
15912 / 61732
31307 / 61733
17742 / 61734
33325 / 64367

čp.107

Josefov

Jízdecká

čp.110

Josefov

Masarykovo nám.

čp.112

Josefov

Nemocniční

27581 / 61751
30497 / 61735
29633 / 61736
19723 / 61737
29141 / 64368
29755 / 61754
45148 / 61755
25794 / 61756
19026 / 61757
18140 / 61758
21425 / 61759
47033 / 61760
14123 / 64366
22382 / 61738
46925 / 64359

čp.220

Josefov

nám. Boženy Němcové

17888 / 61672

čp.106

Ivanovova
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kasárna
jednoduchá
kasárna
jednoduchá a
torzo
Novoměstské
brány
věznice vojenská
(33/XIII)

kasárna
jednoduchá
kasárna
jednoduchá a
torzo Hradecké
brány
kasárna
jednoduchá
kasárna dvojitá III
(III/240)
kasárna
jednoduchá
kasárna dvojitá
IV (IV/242)
kasárna
jednoduchá věznice
kasárna
jednoduchá
kasárna dvojitá X
(X/245)
kasárna
jednoduchá
kasárna
jednoduchá a
torzo Hradecké
brány
kaple sv. Jiljí,
pravoslavná
kasárna
jednoduchá
kasárna
jednoduchá
kasárna
jednoduchá
smírčí kříž

355
312,
313/1,
355,
751,
752, 796

Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře

Josefov u
Jaroměře
419, 420
62/1,
62/2,
62/3,
62/4,
62/5,
62/6,
62/7

Josefov u
Jaroměře

Josefov u
Jaroměře
447
445/1,
445/2
361/1,
361/4
360
359

Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře

358/2
357/1
356
302/6,
302/7,
302/8

Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře

301/1,
301/2
394
71/2
71/4,
71/5
358/1
746/10

Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Josefov u
Jaroměře
Semonice

17807 / 61672

čp.221

Josefov

Okružní

čp.222

Josefov

čp.228

Josefov

Okružní
v dolní části opevnění
mezi řekami Labe a
Metuje

čp.229

Josefov

nám. Boženy Němcové,
Okružní

46327 / 61672

čp.238

Josefov

Okružní, Riegrovo
náměstí

čp.239

Josefov

Okružní

čp.240

Josefov

Okružní

čp.241

Josefov

Okružní

čp.242

Josefov

Okružní

45555 / 61672
35316 / 61672
19918 / 61672
37412 / 61672
19054 / 61672

čp.243

Josefov

Okružní

čp.244

Josefov

Okružní

čp.245

Josefov

Okružní

20066 / 61672
30032 / 61672
31437 / 61672

čp.246

Josefov

Okružní čp. 246 a 462

34999 / 61672

čp.247

Josefov

Okružní, Riegrovo nám.

čp.266

Josefov

čp.279

Josefov

Okružní

čp.303

Josefov

nám. Boženy Němcové

čp.313

Josefov
Semonice

Okružní
místní trať Na Libinách

14357 / 61672
27576 / 61691

68627 / 61672
45492 / 61763
21540 / 61672
38425 / 61672
17214 / 61672
26659 / 61653

Zdroj: MonumNet (Národní památkový ústav, monumnet.npu.cz, ze dne 13.10.2016)
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Historická mapa s vyznačením obou sídel (II. vojenské mapování)
Ostatní regulativy vyplývající z projednání:
V řešeném území se nachází vodovodní síť s OP v šířce 10 m na obě strany od vedení ve vlastnictví
MO ČR, dále kanalizační síť s OP 10 m na každou stranu od vedení ve vlastnictví MO ČR, v řešeném
území se nachází nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy s OP v šířce 12 m od vedení na
každou stranu ve vlastnictví MO ČR, v řešeném území se nachází vedení plynovodu s OP o šířce 10
m na každou stranu od vedení, v řešeném území se nachází ochranné pásmo komunikačního vedení
s OP, veškeré zemní práce v těchto lokalitách podléhají vydání závazného stanoviska.
V k.ú. Josefov u Jaroměře se nachází vojenský objekt včetně OP o šířce 50 m od hranice vojenského
objektu.Ve vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany je pro celé území pro tuto výstavbu:
- stavby vyšší než 15 m nad terénem
- výstavba nebytových objektů
- stavby vyzařující elektromagnetickou energii
- stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN
- změny využití území
- nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení
objektů na nich, včetně silničních mostů, čerpacích stanic PHM
- nové dobývací prostory, včetně rozšiřování původních
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity
- zřizování vodních děl (přehrady, rybníky)
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku, ostatní stavby, jejichž
výstavbou může dojít ke změnám poměrů vodní hladiny
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení
- železniční tratě - jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO
Veškeré vyjádřitelné limity území jsou zobrazeny v Koordinačním výkrese.
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Celé předmětné území je územím s archeologickými nálezy, před zahájením jakýchkoliv zemních
zásahů je nutno v předstihu zajistit záchranný archeologický výzkum, se všemi náležitostmi podle
ustanovení §21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a konkrétní
realizace konzultovat s Archeologickým ústavem AV ČR, apod.
V řešeném území se rozlišují následující kategorie vymezených území s archeologickými nálezy:
•
území s archeologickými nálezy I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně
předpokládaným výskytem archeologických nálezů;
•
území s archeologickými nálezy II – území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt
archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu
archeologických nálezů 51-100%;
•
území s archeologickými nálezy III – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně
doložen výskyt arch. nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné
území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50% pravděpodobnost
výskytu archeologických nálezů;
•
území s archeologickými nálezy IV – území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu arch.
nálezů – veškerá vytěžená území – lomy, cihelny, pískovny apod.
Výpis ze státního archeologického seznamu ČR:
Poř. č. SAS

Název ÚAN

13-22-04/2
13-22-04/3
13-22-04/4
13-22-04/5
13-22-05/10
13-22-05/15
13-22-05/7
13-22-05/9
13-22-09/1
13-22-09/11
13-22-09/15
13-22-09/16
13-22-09/17
13-22-09/23
13-22-09/3
13-22-09/4
13-22-09/5
13-22-09/6
13-22-09/7
13-22-09/8
13-22-09/9
13-22-10/4

Jaroměř – Pražské Předměstí
Jakubské předměstí – „Hořenický Budín“
Jaroměř – „Vinice“
Jakubské předměstí – „Olšiny“
Jakubské předměstí – u hřbitova
Jakubské předměstí – Matuškovo pole
Jaroměř – Čáslavky, „Tomanův písník“
Jaroměřský rybník
Jaroměř – jádro města
Dolní Dolce – Fejtkova cihelna
Jaroměř – návrší Libiny
Dolní Dolce – Autobazar
Jaroměř - nádraží
Jaroměř – barevna
Jaroměř – „Ptáky“, „Valáškův kopec“, „Sv. Anna“
Jaroměř – „Na Špici“
Jaroměř – „Cihelny“
Dolní Dolce – továrna Bobi
Dolní Dolce – továrna Bobi, pokračování
Dolní Dolce - cihelny
Dolní Dolce parc.č. 2640
Jaroměř - Brdce

Kategorie
ÚAN
I
I
I
I
I
I
IV
I
I
IV
I
I
I
IV
I
I
I
IV
I
I
I
I

Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost vyplývající z §
21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To znamená, že je nutné v
prostoru UAN I, UAN II i UAN III respektovat § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v
platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při
nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu, nebo organizaci oprávněné k archeologickým
výzkumům, provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
V koordinačním výkrese jsou zobrazena území s archeologickými nálezy I (ÚAN I.), území s
archeologickými nálezy II (ÚAN II.)

126

U nově navrhovaných lokalit bude zajištěno zásobování požární vodou. Pro uvažovanou zástavbu
bude zajištěno zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873 (Požární bezpečnost staveb, zásobování
požární vodou) a ČSN 73 6639 (Zdroje požární vody a příjezdové komunikace pro požární vozidla
v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a dopravní
napojení umožňující přístup požární techniky).
Okruh kolem Jaroměře
Systém sídelní zeleně je v územním plánu navržen tak, aby vznikl zelený okruh mezi oběma jádry Jaroměří a Josefovem. Z okružního zeleného prstence kolem Josefova (Klofáčova stezka), který je
doplněn dalšími plochami - parkovou zelení a asanační plochou jižního předpolí, lze projít k Dolnímu
Josefovu a přes prostor soutoku do aleje v Tovární ulici a dále k tělesu železniční tratě pod nádražím.
Kolem tělesa tratě jsou vymezeny nové parkové plochy a napojují se na vnitřní uliční koridor Jezbin.
Jezbinami se lze dostat pod těleso železniční tratě a přes silnici I/33 podél Jezbinského potoka. Odtud
pak kolem Doleckého rybníka do prostoru Na Cihelnách. Tudy vede okruh uličními koridory (ulice
Moravská) a vnitřními volnými prostory bloků k prostoru nemocnice a vodárny. Odtud pokračuje po
svahu Labe do centra města a přes lávku pokračuje do navržené parkové plochy Olšina, odtud zpátky
podél Labe do prostoru centra a náměstí. Z náměstí je okruh veden podél Labe do prostoru soutoku
Úpy a Labe a spolu s cyklostezkou (trasa 24) do dolního Josefova. Okruh je doplněn novými lávkami
pro pěší přes Labe (viz Schéma uspořádání zeleně a veřejných prostranství, Hlavní výkres).
Registrované a vymezené brownfields jsou vymezeny následující:
- čtvercové kasárny Josefov, k.ú. Josefov u Jaroměře
- nemocnice Josefov, k.ú. Josefov u Jaroměře
- areál průmyslových budov, ulice Husova, k.ú. Jaroměř

C.5.5 Odůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření
Územním plánem Jaroměř jsou stanoveny následující veřejně prospěšné stavby (VPS) pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Tyto stavby vyplývají zejména ze zpřesnění (kapitola B.1.2)
dle nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR) přebírány následující veřejně prospěšné stavby
dopravní a technické infrastruktury:
Označení dle textové
části Návrhu
územního plánu - kap.
g)

Označení
dle
Výkresu
č. 3

V1

stavba dálnice
D11

V1

V2.1

stavba
optimalizace a
zdvoukolejnění
železniční
tratě č. 031
stavba
protihlukové
zdi

V2.1

pro dopravní
infrastrukturu

V2.2

pro dopravní
infrastrukturu

stavba silnice
I/33

V3

pro dopravní
infrastrukturu

V2.2

V3

Typ / účel
vymezení
veřejně
prospěšné
stavby
pro dopravní
infrastrukturu

Odůvodnění vymezení

určená k rozvoji území státu, vymezena a
zpřesněna dle platné dokumentace ZÚR
Královéhradeckého kraje (označena DS1),
vymezena jako VPS v ZÚR.
určená k rozvoji území kraje, vymezena a
zpřesněna dle platné dokumentace ZÚR
(označena DZ2), v rámci přípravy
územního plánu prověřena územní studií
určená k ochraně území města, stavba je
součástí koridoru zdvoukolejnění tratě DZ2
dle ZÚR, určena k ochraně zastavěného
území sídla Semonice
určená k rozvoji území státu a kraje,
vymezena a zpřesněna dle platné
dokumentace ZÚR Královéhradeckého
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V4

stavba vedení
VVN

V4

pro technickou
infrastrukturu

V5

stavba silnice
II/299

V5

pro dopravní
infrastrukturu

V6

stavba
transformovny

V6

pro technickou
infrastrukturu

PPO2

stavba
protipovodňov
ých opatření –
realizovaná.

PPO2

pro technickou
infrastrukturu

kraje (označena DS6p), vymezena jako
VPS v ZÚR.
určená k rozvoji území kraje, vymezena a
zpřesněna dle platné dokumentace ZÚR
Královéhradeckého kraje (označena TE3p),
vymezeno jako VPS v ZÚR.
určená k rozvoji území kraje a města,
vymezena a zpřesněna dle platné
dokumentace ZÚR Královéhradeckého
kraje (označena DS27), vymezena jako
VPS v ZÚR, zpřesněno dle podkladu
Variantní studie obchvatu Josefova
Transconsult, s.r.o., 2004
určená k rozvoji území kraje a města,
vymezena a zpřesněna dle platné
dokumentace ZÚR Královéhradeckého
kraje (označena TT3), vymezena jako VPS
v ZÚR.
určená k ochraně území města před
povodněmi, vymezena a zpřesněna dle
platné dokumentace ZÚR
Královéhradeckého kraje (označena
PPO2), vymezena jako VPS v ZÚR.

Jedná se o VPS, které jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby nadmístního významu s
možností vyvlastnění dle § 170 stavebního zákona.
Územním plánem Jaroměř jsou stanoveny následující veřejně prospěšná opatření (VPO), pro které lze
práva k pozemkům vyvlastnit. Dle ZÚR jsou jako veřejně prospěšná opatření vymezeny veškeré prvky
regionálního a nadregionálního ÚSES. Prvky ÚSES byly v rámci zpracování ÚP posouzeny a
zpřesněny.
Jako veřejně prospěšné opatření je vymezen systém ÚSES:
Označení a číslo prvku

Název / typ prvku

Poznámky

Regionální prvky
ÚSES
RBC 986

Regionální biocentrum Jaroměřská Úpa

Zvolská stráň

RBC 985

Regionální biocentrum Černožická niva

RBC H083

Regionální biocentrum Jaroměřská
Metuje

RBC H065

Regionální biocentrum Jaroměř - Poříč

RBC 1633

Regionální biocentrum Stará Metuje

RBC H089

Regionální biocentrum Novopleské

Leží po zpřesnění mimo administrativní
území

RK 1262

Regionální biokoridor podél Labe

mezi RBC 1639 Heřmanice a RC H065
Jaroměř - Poříč

RK 1263

Regionální biokoridor podél Labe

mezi RBC 985 Černožická niva a RBC
H065 Jaroměř - Poříč

RK H044

Regionální biokoridor kolem Úpy

mezi RBC 986 Jaroměřská Úpa a RBC
H065 Jaroměř - Poříč

RK 1267/1

Regionální biokoridor kolem Metuje

mezi RK 1263 a RBC H083 Jaroměřská
Metuje
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Označení a číslo prvku

Název / typ prvku

Poznámky

RK 1267/2

Regionální biokoridor kolem Metuje

mezi RBC 1633 Stará Metuje a RBC H083
Jaroměřská Metuje

RK H052

Regionální biokoridor

mezi RBC H089 Novopleské a RBC 517
Tuří

RK 771/2

Regionální biokoridor podél Úpy

mezi RBC Jaroměřská Úpa 986 a RBC
Zvolská Úpa H079

LC 01

Lokální biocentrum Polcovský dvůr

stav, funkční

LC 02

Lokální biocentrum Jezbiny

návrh, nefunkční

LC 03

Lokální biocentrum Na soutoku

stav+návrh, částečně funkční

LC 04

Lokální biocentrum Za silnicí

stav, částečně funkční

LC 05

Lokální biocentrum Park Na Ostrově

stav, funkční

LC 06

Lokální biocentrum Olšina

návrh, částečně funkční, 4 ha

LC07

Lokální biocentrum V Labi

částečně funkční

LC 08

Lokální biocentrum Hořenický Budín

stav, funkční

LC 09

Lokální biocentrum Pod Trojicí

návrh, částečně funkční

LC 10

Lokální biocentrum Dolecký potok

stav, částečně funkční

LC 11

Lokální biocentrum Zálabí

stav, částečně funkční

LK 4

Lokální biokoridor Běluňka

stav, funkční

LK 11a

Lokální biokoridor Dolecký potok

stav+návrh, částečně funkční

LK 11b

Lokální biokoridor Dolecký potok

návrh, částečně funkční

LK 12a

Lokální biokoridor Bezejmenný potok

návrh, nefunkční

LK 12b

Lokální biokoridor Bezejmenný potok

návrh, nefunkční

LK 13

Lokální biokoridor U tratě

stav, funkční

Lokální prvky ÚSES

C.5.6 Odůvodnění vymezení územních rezerv
Návrh územního plánu Jaroměř vymezil jako územní rezervy jednu plochu pro prověření
umístění městského a příměstského bydlení (RJARO_01) a dvě plochy pro výrobu a skladování
(RSEMO_01 a RSEMO_02).
Plochy územní rezervy pro výrobu a skladování jsou vymezeny na západním okraji města v k.ú.
Semonice u přivaděče na dálnici D11. Mezi plochy územní rezervy byly tyto plochy zařazeny z důvodu
požadavků na ochranu zemědělského půdního fondu (I. a II. třídy ochrany ZPF). Tyto plochy územní
rezervy by měly být prověřeny při realizaci dálnice D11, kde vznikne oddělený blok mezi přivaděčem,
dálnicí D11 a silnicí I. třídy.
Plocha územní rezervy pro bydlení je rezervní plochou po vyčerpání ploch zařazených do návrhu
územního plánu a které na vymezené zastavitelné plochy navazují. Pokud by měly být do územního
plánu zařazeny, musí být prověřen vliv na dopravní obsluhu území, možnost napojení na technickou
infrastrukturu, kapacita ploch.
Bez prověření vhodnosti budoucího využití a provedení změny územního plánu nelze plochy
územních rezerv pro uvažované budoucí využití využívat. Možné budoucí využití ve vymezených
plochách bude prověřeno do 4 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává tento
Územní plán Jaroměř.
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C.5.7 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněnou uzavřením dohody o parcelaci
Územní plán Jaroměř vymezuje následující plochy, ve kterých je podmínkou pro rozhodování
uzavření dohody o parcelaci:
Označení
dotčené plochy změn (zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn
Plochy dohody
v krajině)
o parcelaci
DP1
PJARO_11
DP2
ZJARO_03, ZJARO_04 a navržené plochy souvisejících veřejných prostranství
DP3
ZJARO_05 a navržené plochy souvisejících veřejných prostranství
DP4
ZJARO_06, ZJARO_07 a navržené plochy souvisejících veřejných prostranství
DP5
ZJARO_16 a navržené plochy souvisejících veřejných prostranství
DP6
ZJARO_14, ZJARO_15 a navržené plochy souvisejících veřejných prostranství
DP7
PJARO_01, PJARO_02, PJARO_03 a navržené plochy souvisejících veřejných
prostranství
DP8
ZJARO_19, ZJARO_20, ZJARO_21, ZJARO_22, ZJARO_23, ZJARO_24,
ZJARO_25, ZJARO_26, ZJARO_27, K1, K2 a navržené plochy souvisejících
veřejných prostranství
DP9
ZJARO_29, ZJARO_30, ZJARO_31, ZJARO_32, ZJARO_33, ZJARO_34,
ZJARO_35, část ZJARO_41 a navržené plochy souvisejících veřejných prostranství
Důvodem požadavku uplatnění dohody o parcelaci je skutečnost, že výše uvedené plochy jsou
značně rozsáhlé a pro jejich využití bude nezbytné investovat značné náklady do veřejné
infrastruktury. Proto je rozhodování o změnách v těchto plochách podmíněno souhlasem vlastníků
pozemků s rozdělením nákladů a prospěchů spojených se záměrem výstavby v těchto plochách.
Podmínkou využití plochy je uzavření dohody o parcelaci, jejíž obsah stanoví příloha č. 12 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

C.5.8 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie
Návrh územního plánu Jaroměř vymezil celkem 7 ploch (ÚS 1 – NA CIHELNÁCH ZÁPAD, ÚS 2 – NA
CIHELNÁCH VÝCHOD, ÚS 3 – NA VRŠÍCH I, ÚS 4 - NA VRŠÍCH II, ÚS 5 – NA VRŠÍCH III, ÚS 6 –
NA VALECH, ÚS 7 – KRÁLOVÉDVORSKÁ), ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno
zpracováním územních studií. Tyto studie budou zpracovány za podmínek pro pořízení, stanovených
ve výrokové části, přičemž lhůta pro pořízení územní studie, schválení pořizovatelem a vložení dat o
studii do evidence územně plánovací činnosti, je stanovena do 4 let od vydání územního plánu.
Jedná se ve všech případech o plochy pro bydlení nebo smíšené obytné plochy. tyto plochy mohou
být využity až po vyřešení specifických problémů, které jejich možné využití provází. Tyto problémy
jsou pomenovány v podmínkách pro pořízení jednotlivých ploch ve výrokové části.

C.5.9 Vyhodnocení vlivu navrženého řešení na životní prostředí
Kvalita a ochrana ovzduší
Zdroje znečišťování ovzduší
Na území ORP Jaroměř existuje několik velkých zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie REZZO 1).
Nejvýznamnějšími producenty emisí z ORP Jaroměř jsou: GUMOTEX a.s., - odštěp. z. Tanex Plasty,
Karsit Jaroměř a AGRO CS, a.s. – bioplynová stanice Jaroměř. Kotelny (výtopny) v Jaroměři
(Energetika Jaroměř a Enigen, s.r.o.) náležejí k velkým zdrojům, ale jsou založeny na topném médiu
zemním plynu (ZP).
Ze středních zdrojů (kategorie REZZO2) jsou nejvýznamnější:
Agro Jaroměř, spol. s r.o. – pastárna Jaroměř, cihelna, topeniště – HU tříděné
Cihleny Stamp Miskolezy, s.r.o.
Jaroslav Erban, Starý Ples – zemědělská živočišná výroba
KSK BONO, s.r.o., Heřmanice n.L. a Hořenice n.L. – plynové kotelny
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ZD Dolany
TS Jaroměř – kotelna na dřeva
NOVOPOL, a.s., Velký Třebešov, technologie zpracování BPS
TEDOM – VKS, s.r.o. – kotelna – zemní plyn
VIRJAN, s.r.o. – farma Nový Ples
Mezi emitenty škodlivin do ovzduší patří též silniční doprava, emitující oxidy dusíku, prach aj.
škodliviny (územím prochází vysoce zatížená silnice I/33 a I/37) a některé relativně silně zatížené
silnice II. třídy č. II/285 a II/299.
Výskyt starých ekologických zátěží :
Benzina a.s. ČSPHM Jaroměř; České dráhy, a.s.; Karosa n.p., závod Jaroměř; KARSIT s.r.o., Skládka
Dolní Dolce; V Hruštičkách; VZ 852100; Skládka Jaroměř-Brdce.
Imisní situace
V území ORP není žádná stabilní imisní stanice s kontinuálním měřením imisí škodlivin do ovzduší.
Dle ročenek ČHMÚ jsou nejbližšími stanicemi Náchod a Hradec Králové.
Kvalita ovzduší je pro celé území republiky modelově dopočítávána a každoročně jsou hodnoty
aktualizovány. Hodnocení stavu znečištění ovzduší vychází z imisních limitů pro znečišťující látky (dle
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší).
Pro vymezení zón a aglomerací se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší, bylo provedeno pro jednotlivé stanice vyhodnocení překračování
imisních limitů pro roční průměrné koncentrace PM10, NO2, olova, benzenu, četnosti překračování
8hodinových limitů CO, četnosti překračování denních limitů pro PM10 a SO2, četnosti překračování
hodinových imisních limitů pro SO2 a NO2. Dále bylo vyhodnoceno překračování cílových imisních
limitů pro roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu, kadmia, arsenu a niklu a četnosti překračování
8-hodinových limitů troposférického ozonu.
Dle Věstníku MŽP 3/2007 bylo jakožto OZKO za rok 2006 vymezeno ze spádového území stavebního
úřadu Jaroměř celkem 99,9 % území z titulu překračování imisního limitu PM10 (u škodliviny B(a)P
překračován cílový imisní limit na 8,1 % území). Uvedený rozdíl ukazuje na velkou odlišnost
v meteorologických podmínkách mezi lety 2006 (rovněž 2005) a 2007. V letech 2005 - 2006 bylo na
území celé republiky velké množství smogových dnů.
Podle vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007 (dosud pouze
v Ročenkách ČHMÚ – údaje vztažené k území ORP, dosud nevyšel pro hodnoty za rok 2007 Věstník
MŽP a OZKO nebyly vyhlášeny Ministerstvem životního prostředí) vyplývá, že území ORP Jaroměř
náleží pouze 4 % území ORP k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), je zde na 4 % území
překračována denní limitní hodnota pro škodlivinu polétavý prach frakce PM10. U škodliviny
benzo(a)pyrenu dochází na 5 % území ORP k překračování cílového imisního limitu.
Problémem nadregionálním je rovněž ozon (troposférický, přízemní), který je sekundární znečišťující
látkou, není významně primárně emitován z antropogenních zdrojů znečišťování ovzduší.
K překročení cílového imisního limitu ozonu pro ochranu zdraví dochází na 99 % území státu, u 84 %
populace (též v řešeném území). Koncentrace ostatních škodlivin jsou pod imisními limity.
Dle Věstníku MŽP 4/2010 nespadá spádové území stavebního úřadu Jaroměř (jakožto nejmenší
jednotky vymezené pro účely vymezování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dle Věstníku MŽP
11/2005) do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Na 2,4 % území je u škodliviny B(a)P je
překračován cílový imisní limit.
Překračování limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace v řešeném území nebylo sledováno (území
nenáleží do CHKO a nedosahuje nadmořské výšky nad 800 m n.m.). Nejvyšší koncentrace znečištění
NOx a suspendovaných částic PM10 jsou dosahovány v bezprostřední blízkosti hlavních komunikací
(především silnic I/33, I/37, částečně též silnic II/299 a II/285), kde značnou roli sehrává i sekundární
prašnost - reemitované částice.
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Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích provedl na konci roku 2007 14 24-hodinových měření
základních plynných škodlivin, suspendovaných částic (prachu) frakce PM10 a klimatických podmínek
pomocí měřicího vozu Mercedes Benz vybaveného analyzátory fy. Horiba a odběr a následné
stanovení benzenu a benzo(a)pyrenu (protokol č. 1550/3104/Pu/TAM/146/07). Měřicí místa byla
vybírána s ohledem na dominantní vliv tranzitní dopravy na frekventované komunikaci Hradec Králové
– Jaroměř – Náchod – Polsko na znečištění ovzduší ve vztahu k dalším zdrojům emisí.
Reálné rozptylové podmínky však vzhledem ke zvolené době byly příznivé (nejednalo se o typické
inverzní počasí s nepříznivými rozptylovými podmínkami). Celkově bylo možno konstatovat, že za
nepříznivějších rozptylových podmínek (inverze) budou hodnoty koncentrací škodlivin vyšší. Hodnoty
byly srovnávány s limitními imisními koncentracemi uváděnými Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
Z měřených škodlivin se jeví jako kritické oxidy dusíku a benzo(a)pyren, případně oxid dusičitý, u
kterých SZÚ konstatoval, že z měření existuje signál o vysoké pravděpodobnosti překročení hodnoty
cílového imisního limitu s dobou průměrování 1 rok. Podrobnosti z uvedených měření jsou k dispozici
na SZÚ v Pardubicích, případně na ORP Jaroměř.
Na základě výše uvedených měření, které provedl SZÚ, byl rovněž sestaven komentář k výsledkům
ve vztahu ke zdravotním rizikům. Souhrnně bylo konstatováno, že krátkodobé imisní příspěvky NO2,
PM10, SO2, benzenu a benzo(a)pyrenu z hodnoceného zdroje (silnice I/33) budou mít nízký až
zanedbatelný vliv na související akutní zdravotní obtíže a nebudou představovat zvýšené akutní
zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo v oblasti nejbližší obytné zástavby. (Komentář pro
chronické účinky škodlivin nebylo možno provést, vyžadovalo by to znalosti o dlouhodobých
průměrech daných škodlivin.)
Emise ze zemědělské výroby, zápach
Mezi emitenty a zdroje zápachu patří AGRO CS, a.s., - bioplynová stanice Jaroměř.
Radonové riziko
Radonové riziko je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí. Kritérium
radonového rizika je uplatňováno především v rámci posouzení hygienické kvality bydlení.
Prvotní stanovení rizikovosti ploch uvádějí prognózní mapy radonového rizika 1 : 200 000 (ÚÚG,
1990) nebo mapy měřítka 1 : 50 000 České geologické služby, v nichž je pravděpodobný stupeň rizika
odhadován na základě typů a propustnosti geologického podloží i některých dalších faktorů.
Z hlediska radonového rizika náleží převážná část území ORP Jaroměř ke střednímu (2.) stupni rizika.
Uvedené orientační stanovení rizika radonového rizika znečištění může být zpřesněno měřením
radiační zátěže určitého pozemku, domu, bytu. Situace byla v minulosti posuzována měřením
objemové aktivity radonu v ovzduší v konkrétních lokalitách. Preventivní měření radonu bývá
prováděno před novou výstavbou.
Voda a vodní režim
Území je hustě protkáno vodními prvky. Nejvýznamnějším vodohospodářským vodním tokem ve
sledovaném území je řeka Labe. V řešeném území nabývá rázu nížinného toku. Prvním
významnějším levostranným přítokem je Úpa, dalším levostranným přítokem je Metuje. Všechny tyto
tři vodohospodářsky významné řeky se stékají v Jaroměři. Kromě těchto tří hlavních toků se v území
nacházejí četné malé toky Běluňka, Dolecký potok, Tůně, Jasenná, Novoplesský potok a další.
V nivách řek byly v minulosti vybudovány závlahové systémy, které jsou dnes vesměs nefunkční.
Půdy jsou v řešeném území meliorované, průměrné stáří melioračních zařízení je cca 30 - 50 let.
Systém začne být zanedlouho zcela nefunkční. Převážná část vodních toků je regulována, již od doby
založení pevnosti Josefov. Některé toky přirozeně meandrují v původních korytech (v řešeném území
Stará Metuje). Podél řek se nacházejí slepá ramena, které dnes patří mezi ekologicky hodnotné
lokality a jsou vymezována jako prvky ÚSES (biocentra).
Na řešeném území Jaroměře je stanoveno několik aktivních zón záplavových území (Běluňka, Labe,
Metuje, Úpa) a záplava stoleté vody Q100. Dále jsou zde nalezneme území zvláštní povodně pod
vodním dílem (Rozkoš, Přehrada Les království – Těšnov).
V aktivní záplavové zóně platí omezení dle ustanovení § 67 vodního zákona, nesmí se zde
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok,
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převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak
souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění
odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické
infrastruktury. Dále je zde zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršující odtok povrchových
vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky
a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné přepážky, zřizovat kempy, tábory a jiná
dočasná zařízení. V záplavovém území mimo aktivní zónu musí být každá plánovaná stavba
posouzena s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci.
Se zvyšující se četností a intenzitou povodní je nutné předcházet riziku vzniku škod a pokud možno co
nejvíce eliminovat stavební činnost v inundačním území. Město Jaroměř ve spolupráci s Povodím
Labe s.p. buduje protipovodňová opatření na území Jaroměře.
Výstavba protipovodňových opatření (PPO) v Jaroměři znamená výstavbu souboru dílčích staveb,
které ochrání majetek a životy obyvatelstva před průtokem stoleté vody. Aby stavba mohla být takto
označována, jedná se návrh PPO opatření na kótu Q100 plus 50 cm. Problematické objekty ležící
v aktivní záplavové zóně nebo Q100 leží na území řešeného území Jaroměře (k.ú. Jaroměř, Josefov u
Jaroměře). O rozšíření, přestavbě a modernizaci objektů spolurozhoduje příslušný vodohospodářský
orgán. Ve městě Jaroměř byla realizována protipovodňová ochrana zastavěného území ochrannými
zdmi a valy. Protipovodňové úpravy zabrání destruktivní síle aktivní zóny, avšak nezabrání rozlivu
vody při povodni. Pouze časově posune nastoupání hladiny v záplavovém území. S tímto jevem se
musí u nově zakládaných staveb počítat.

Protipovodňové úpravy Jaroměř

V říjnu 2014 došlo ke změně záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového území
významného vodního toku Labe. Úsek Labe procházející Jaroměří byl navržen jako úsek toku
s významným povodňovým rizikem. V průběhu projednání byly aktualizovány zóny Q100 a Aktivní
zóna (11/2014). Proto došlo k úpravě rozsahu navrhovaných zastavitelných ploch. Zastavitelné
plochy s objekty nejsou umísťovány do vymezených ploch Aktivní zóny ani do ploch Q100.
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Hluk z dopravy
Nejvíce dopravně zatížený je z ORP Jaroměř průjezd silnice I/33 městem Jaroměř a dalšími sídly.
Orientační výpočty hluku ze silniční dopravy ukazují pro silnici I/33 na průjezdu Jaroměří, kde bylo při
sčítání dopravy z roku 2005 dosahováno 16,4 tisíc vozidel za den, poměrně vysoké zatížení
ekvivalentní hladinou akustického tlaku, pro objekty umístěné ve vzdálenosti 10 - 12 m od osy dané
komunikace a blíže znamená daná intenzita dopravy nadlimitní hlukovou zátěž (překračování 70 dB).
Z vysokých intenzit dopravy na průjezdu Jaroměří vyplývá i vysoká akustická zátěž obyvatel
přilehlých území. Na základě orientačních výpočtů hluku ze silniční dopravy se ukazuje, že podél
silnice I/33 je zatížení ekvivalentní hladinou akustického tlaku natolik vysoké, že pro objekty umístěné
ve vzdálenosti cca 10 m od osy dané komunikace a blíže znamená daná intenzita dopravy nadlimitní
hlukovou zátěž (překračování 70 dB). Vysoká hluková zátěž je na silnici I/33 dána nejen extrémním
zatížením, ale i vysokým podílem těžké nákladní dopravy (cca 30 %). Celkově lze konstatovat, že pro
územní plány jednotlivých obcí ORP bude podstatné, aby nově navrhované plochy pro bydlení nebyly
situovány do těsné blízkosti nejvíce zatížených tahů. Pro následné etapy územní přípravy
navrhovaných lokalit se doporučuje zpracovat podrobnější hlukové studie, aby byly stanoveny
vzdálenosti pro nejbližší pořadí obytné zástavby v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Současný stav zatížení hlukem ze silniční dopravy je dokumentován Strategickou hlukovou
mapou Jaroměře (součástí mapování hlukové zátěže na hlavních silnicích), kterou zpracoval
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pracoviště Ústí nad Orlicí v roce 2007. Jsou z ní patrná
místa nadlimitního hluku pro současný průtah I/33 městem.
Významné odlehčení průjezdu Jaroměří i některými dalšími obcemi ORP Jaroměř (ve smyslu
snížení počtu ovlivněných obyvatel nadlimitním hlukem) bude znamenat realizace dálnice D11.
Transconsult, s.r.o., Hradec Králové zpracoval v roce 2002 hlukovou studii na budoucí dálnici D11 –
pro úsek Smiřice – Jaroměř. Tato studie byla součást Oznámení podle přílohy č. 4 k Zákonu č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
V závěrech hlukové studie jsou srovnávány varianty s realizací a bez realizace záměru (dálnice D11)
a bylo konstatováno, že v případě, že by nedošlo k realizaci D11, bylo by dosahováno hodnot cca 8
dB nad limit pro starou hlukovou zátěž v noční době. V případě realizace D11 dojde ke snížení o až
12 dB v noční době. Pro ovlivnění zástavby přimknuté k trase D11 byla navržena protihluková
opatření.
V roce 2010 proběhlo nové sčítání dopravy, jejíž intenzity dosahují v řešeném území hodnot
mezi cca 9 200 a 15 500 voz./24h.
Hluk ze železniční dopravy je v území ORP Jaroměř relativně málo významným problémem.
Vzhledem k intenzitám dopravy se nepředpokládá nadlimitní hluková zátěž v žádné lokalitě, avšak pro
situování nových ploch pro bydlení v rámci územních plánů se doporučuje hlukovou zátěž pro
konkrétní lokality prověřit.
V řešeném území se nachází letiště v k.ú. Josefov u Jaroměře a k.ú. Nový Ples – letiště
Aeroklubu. Letecký provoz na veřejném vnitrostátním letišti Jaroměř (k.ú.Josefov u Jaroměře) je
zaměřen na sportovní létání. Pro toto letiště a letový provoz jsou vyhlášena ochranná pásma.
Hluk z výroby
V území se vyskytují některé typy hlučných výrobních provozů typu dřevovýroby a klempířských a
kovoobráběcích prací, často též v zastavěných částech obcí. Doporučuje se pro tyto provozy
vyhlašovat ochranná pásma, případně je vymístit mimo obytná území sídel.
Staré zátěže
Staré zátěže a kontaminované plochy jsou místa, na kterých se v minulosti nacházely skládky odpadů
nebo areály průmyslové nebo zemědělské, kde se nacházely čerpací stanice pohonných hmot nebo
jiné možnosti úniků škodlivých látek do půdního prostředí.
Lze konstatovat, že na území města Jaroměř se nevyskytují žádné lokality SEZ s vyšším
stupněm rizika pro životní prostředí. Nejvýznamnější starou skládkou je bývalá obecní skládka "Brdce"
poblíž Pražského předměstí, těsně při toku Labe a v poměrně velké blízkosti k toku Metuje, na ploše
cca 3 ha (převážně TKO, ale i odpadů dalších původců odpadů - např. Tanexu aj. průmyslových
producentů, ale i Sovětské armády). Sloužila pro svoz TKO z města Jaroměř až do roku 1995. V roce
1995 proběhla rekultivace její jihozápadní části (opěrná 300 m dlouhá zeď, jímání bioplynu neexistuje,
monitorovací vrty pod skládkou i v jejím okolí, průměrná mocnost skládky je 6 m, největší 12 m,
rekultivace: tři vrstvy hutněného jílu mocnosti 1 m a 30 cm ornice). Na starší severovýchodní části
skládky je provozována Obalovna ILBAU Morava, a.s.
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Odpadové hospodářství
Na území města Jaroměř včetně jeho spádových částí (sídel) je uskutečňován systém nakládání
s komunálním odpadem především prostřednictvím firmy MP Jaroměř a.s., komunální odpady
z Jaroměře sváží firma ke zneškodnění mimo řešené území ORP Jaroměř, převážně na skládky firmy
Marius Pedersen. Ke skládkování slouží zpravidla skládky Trutnov – Dolní Branná, Trutnov - Kryblice
a Dobruška – Křovice, na něž je odpad odvážen.
Těžba surovin
Dobývací prostory ani chráněná ložisková území se na území obce nenacházejí.
Rozvojové plochy
Umísťování rozvojových výrobních ploch je soustředěno v severozápadním sektoru řešeného území.
Jsou zde umísťovány funkce, které mají charakter lehké výroby, jež nezatěžují tak významným
způsobem životní prostředí. Plochy pro výrobu narušující celistvost obhospodařované zemědělské
krajiny se vyskytují u dálničního přivaděče D11 a u tělesa dálnice D11, jsou vymezeny v rezervě.
Umísťování ploch bydlení je soustředěno do prostoru severozápadního sektoru města. Navrhované
plochy pro bydlení jsou odděleny od ploch komerčních a výrobních ochrannou zelení. Plochy pro
bydlení doplňují parcelaci zejména ploch Na Cihelnách a doplňují „niky“ zastavěného území města.
Zároveň se jedná o území historické těžby cihlářských surovin. Navrhované plochy pro bydlení
nenarušují krajinu a nevytvářejí nové enklávy.
Umísťování ploch pro dopravu je převzato z nadřazené dokumentace ZÚR Královéhradeckého kraje.
Plochy pro dopravu jsou reprezentovány plochami koridorů pro dálnici D11, silnici I/33 a silnici II/299.
Tyto koridory sice fragmentují krajinu řešené území Jaroměře, avšak tyto stavby jsou již projekčně
prověřeny a „usazeny“.
Závěry
Nejvýznamnějším zdrojem hluku a znečištění ovzduší je průjezdná doprava na silnici I/33 v Jaroměři.
Staré zátěže ani výrobní provozy nepředstavují vážnější riziko, jedná se o lokální zdroje. Krajina
Jaroměře není ani po těžbě nerostných surovin devastována. Byla realizována protipovodňová
ochrana území, objekty nacházející se v Q100 je nutné posoudit z hlediska ochrany zdraví a majetku,
o rozšíření, přestavbě a modernizaci objektů rozhoduje příslušný vodohospodářský orgán.

C.5.10 Koncepce další veřejné infrastruktury
Občanské vybavení
Plochy občanského vybavení jsou následující:
- školská
- zdravotnická
- sportovní
- rekreační
- sociální
- administrativní
- komerční
- hřbitovy
Navržené monofunkční plochy občanského vybavení nejsou, veřejná vybavenost (občanské vybavení
/ veřejná infrastruktura) je regulativy připuštěna v plochách smíšených, většinou spojených s funkcemi
bydlení.
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Při změnách využití území zohlednit možnost vzniku mimořádné události, při níž je vyhlášen III.
stupeň nebo zvláštní stupeň poplachu při průlomové vlně vzniklé porušením hráze vodních děl
situovaných:
- mimo řešené území města na Labi (VD Les Království) a na Úpě (VD Rozkoš),
- v zastavěném území města Jaroměř (přívalová vlna může ohrozit území podél toku Labe, k.ú.
Jaroměř, k.ú. Josefov u Jaroměře, k.ú. Starý Ples, k.ú. Semonice, k.ú. Jezbiny).
Místa, stavby a objekty přilehlé k toku, ohrožené povodní ochránit stavebními úpravami.
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Zvýšenou pozornost věnovat místům s omezenou průtočností, mostním profilům, místům pro vznik
ledových bariér apod., která mohou nepříznivě ovlivnit průběh povodně.
Nezbytná opatření v případě zvláštní povodně provádět podle Havarijního plánu
Královéhradeckého kraje a Krizového plánu Královéhradeckého kraje, resp. dalších plánů řešící
možnost vzniku zvláštní povodně.
Respektovat pomoc od jednotlivých orgánů a organizací včetně technického zajištění prací,
povodňový plán a pro případ III. stupně povodňové aktivity plán ochrany a evakuace obyvatel z
ohrožených území po nezbytně nutnou dobu a ochrany majetku.
Vzhledem k časovému průběhu průchodu průlomové vlny a jejímu ničivému potenciálu bude ochrana
území zaměřena zejména na zajištění včasného informování a následné evakuace osob, zvířat,
předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné
výroby a rovněž nebezpečných látek z předpokládaného zasaženého území.
Zóny havarijního plánování
Zóny havarijního plánování dle příslušných právních předpisů nejsou na území města Jaroměř
stanoveny. V souladu s havarijním plánem Královéhradeckého kraje jsou vymezeny zóny havarijního
plánování (amoniak-čpavek). Územní plán tyto zóny zohlednil a v těchto zónach neumísťoval nové
zastavitelné plochy.
- zóny ohrožení respektovat zejména u výrobních provozů, skladových areálů, čerpacích stanic PHM i
zařízení občanského vybavení, kde se používají ve větším množství nebezpečné chemikálie,
hořlaviny, radioaktivní látky apod.,
- pro činnosti a opatření při vzniku mimořádné události v zóně ohrožení využít postupy z Havarijního
plánu Královéhradeckého kraje a Krizového plánu Královéhradeckého kraje.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
S ohledem na vývoj bezpečnostní situace nepočítat s výstavbou dalších stálých úkrytů.
Pro případné ukrytí obyvatel města v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu
využít jako improvizovaných úkrytů podzemních prostor (suterénů) obytných domů a vhodných
objektů občanského vybavení.
V případě vzniku mimořádné události vyžadující ukrytí, budou v mírové době využity přirozené
ochranné vlastnosti staveb a prováděni úprav proti pronikání nebezpečných látek.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Pro zajištění evakuace a nouzového přežití obyvatelstva jsou zřízena zařízení CO pro evakuaci a
nouzové přežití ve vybraných objektech základních škol.
V případě potřeby lze pro evakuaci a nouzové přežití využít další zařízení v majetku veřejných i
soukromých subjektů s vhodnými podmínkami.
Evakuace osob je stanovena do areálu městského stadionu U Sokola, bude přistavena cisterna s
pitnou vodou.
Skladování materiálu CO a humanitární pomoci
Skladování materiálu a prostředků civilní ochrany se řídí dle upřesnění správce - Hasičského
záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
V případě vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu budou skladové prostory pro materiál CO
a humanitární pomoc, včetně uskladnění a výdeje prostředků individuální ochrany, řešeny ve
vhodných objektech ve vlastnictví města (např. školská, zdravotnická, sociální nebo obdobná
zařízení).
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná
území obce
Na nově vymezovaných plochách nepřipouštět jakoukoliv průmyslovou nebo zemědělskou činnost
ohrožující život, zdraví nebo životní prostředí.
S nebezpečnými látkami ze stávajících provozů nakládat podle příslušných právních předpisů,
vznikající nebezpečný odpad likvidovat ve spalovnách či skládkách nebezpečného odpadu mimo
řešené území.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události
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Následky mimořádných událostí řešit prostřednictvím složek Integrovaného záchranného systému
(IZS), koordinovaný postup všech složek IZS zajišťovat při respektování podmínek prováděcích
vyhlášek na centrální úrovni i na úrovni města Jaroměř.
V případě mimořádných událostí zařazených do zvláštního stupně poplachu (IV. stupeň) záchranné a
likvidační práce provádět pomocí základních a ostatních složek IZS, včetně užití sil a prostředků z
jiných krajů.
Při řešení následků mimořádných událostí respektovat Havarijní plán Královéhradeckého kraje a
Krizový plán Královéhradeckého kraje.
Ve zvláštních případech využívat hospodářských opatření, vojenských útvarů a zařízení ozbrojených
sil ČR; společný zásah složek koordinovat na strategické úrovni.
Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
Na území města mimo plochy výroby a skladování (E) a smíšených aktivit (A) neumisťovat nové
sklady a zásobníky ohrožujících nebezpečných látek. U stávajících objektů a provozoven ochranu
zajišťovat v souladu s příslušnými právními předpisy a na základě plánů konkrétních činností,
uvedených v Havarijním plánu Královéhradeckého kraje.
V případě umístění nových provozů se sklady nebo zásobníky nebezpečných látek je povinností
vlastníka zajistit na své náklady umístění koncového prvku varování (elektronické sirény) dle
požadavku HZS KHK.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování pitnou vodou zajišťovat dopravou pitné vody v omezeném množství cisternami
z nejbližších možných zdrojů (dle režimových opatření dodavatele pitné vody),
- při výpadku jednoho zdroje přednostně využívat posílení kapacity dalších zdrojů s využitím funkčních
vodojemů a vodárenských sítí,
- zásobení pitnou vodou doplňovat balenou vodou,
- pro nouzové zásobení využívat i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a
to v omezené kapacitě.
Nouzové zásobování užitkovou vodou zajišťovat dle havarijní situace odběrem z veřejného
vodovodu, soukromého vodovodu nebo domovních studní,
- při využívání zdrojů postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií řešit agregátem s provozním řádem správce
sítě.
Požadavky na obranu státu
V řešeném území se vyskytují vojenské objekty důležité pro obranu státu s vyhlášeným ochranným
pásmem. V řešeném území se nacházejí ochranná pásma letišť a zasahuje do něj ochranné pásmo
elektronického komunikačního zařízení, kde lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou výstavbu
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná Odbor územní správy
majetku Pardubice, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem.

C.5.11 Ochrana přírody a krajiny, ÚSES
Územní plán Jaroměř koordinuje zájmy a vtahy v nezastavěném území z hlediska rozdílných
možností využití krajiny s ohledem na ochranu hodnot a zejména ochranu přírody.
Nezastavěné území (krajina) je v maximální míře chráněno před novou zástavbou. Územní plán
modifikuje rekreační využívání krajiny, zachovává v maximální míře stávající stav a chrání prvky
městské a krajinné zeleně určené k rekreačnímu využití. Původní koncepce ploch pro individuální
bydlení u Jaroměřského rybníka byla rozšířena a plochy jsou dnes využity pro bydlení v přírodně
atraktivním území. Rekreační využití u Jaroměřského rybníka je minimální – koncepce vymezuje
břehové pásmo pro zajištění místní, převážně nepobytové rekreace. Kolem toku Úpy, v místech
přírodního koupaliště, jsou historicky významné rekreační plochy pro nepobytovou rekreaci a jeden
areál pro rekreaci pobytového charakteru, které koncepce využití aktivizuje a vymezuje pro obnovení
jejich rekreačních funkcí. Jsou potvrzeny lokality rekreačních zahrádek. Pro rekreační využití krajiny
slouží Ornitologický park Josefovské louky, park bude navázán na pěší trasy Josefova.
Město Jaroměř leží v oblasti krajinného rázu 9 – Opočensko dle nadřazené dokumentace kraje (ZÚR
Královéhradeckého kraje) a do typu krajiny „Zemědělské krajiny“ a v severní části území částečně do
„lesozemědělské krajiny“.
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Zemědělské krajiny jsou krajiny silně pozměněné zemědělstvím. Jejich využití je však stále velmi
závislé na přírodních podmínkách. Původní vegetační pokryv (zpravidla les) byl ve většině
zemědělských krajin nahrazen kulturními biotopy (pole, louky, pastviny, ovocné sady, vesnická sídla).
Zemědělské krajiny tedy tvoří především bezlesé formace. Biotopy zemědělské krajiny podmíněné
činností člověka by po jejím ukončení zanikly. Jejich vznikem a dlouhodobým udržováním se však
výrazně zvýšila druhová biodiverzita krajiny. Zemědělské krajiny jsou minimálně z 90 % tvořeny výše
zmíněnými zemědělskými biotopy. Nedílnou součástí zemědělské krajiny jsou i vesnická sídla a dále
plochy porostlé dřevinnou vegetací, tj. háje, skupinky dřevin, solitéry a liniové porosty (větrolamy,
břehové porosty, porostlé meze a kamenice, aleje u cest apod.). Ze zemědělských kultur výrazně
převládá orná půda. V podhorských oblastech se významněji uplatňují i trvalé travní porosty (louky
a pastviny). Intenzita zemědělského využití kolísá od intenzivního využití velkých polí a sadů po
extenzivně využívané či přírodě blízké využívání luk, pastvin a sadů. Krajiny mají charakter otevřený.
Převažují v jihozápadní polovině Královéhradeckého kraje.
Lesozemědělské krajiny jsou přechodný krajinný typ, charakteristický střídáním lesních a nelesních
stanovišť. Zastoupení ploch porostlých dřevinnou vegetací kolísá mezi 10 % až 70 %. Jsou to polohy
zemědělsky méně úrodné či stanovištně abnormálně pestré. Z hlediska druhové rozmanitosti patří
lesozemědělské krajiny mezi bohaté. Nacházejí se zde druhy vázané na lesní prostředí i na nelesní
stanoviště a celá škála biotopů. Krajiny tvoří mozaika lesních a zemědělských ploch, jejichž vzájemný
poměr je lokálně velmi proměnný (místy převažují lesní, místy nelesní formace). Lesozemědělské
krajiny zahrnují i menší vodní plochy, území vesnic a ostatní plochy. Ze zemědělských kultur převažují
pole, v podhorských oblastech se významně uplatňují louky a pastviny s různou intenzitou
hospodářského využití. V teplejších oblastech se místy uplatňují i intenzivní ovocné sady. Naprostá
většina lesů je intenzívně hospodářsky využívána a převažují v nich stanovištně nepůvodní druhy
jehličnanů. Významným refugiem stanovištně původních druhů je, kromě zbytků přirozených lesů,
rozptýlená vegetace v krajině. Krajiny mají charakter převážně polootevřený. Na území
Královéhradeckého kraje převažují.
Koncepce řešení krajiny je založena na respektování chráněných území přírody dle zvláštních
předpisů, na uplatnění návrhu územního systému ekologické stability (ÚSES) včetně tzv. interakčních
prvků. Zohledňuje i ochranu půdního fondu proti vodní a větrné erozi umožněním realizace
protierozních opatřeních a ochranu přírody v zemědělské krajině. Koncepce řešení krajiny v ÚP
Jaroměř vytváří předpoklady ke zvýšení ekologické stability krajiny a k udržení či zkvalitnění
krajinného rázu a volné krajiny. Koncepce krajiny klade důraz na provázanost zeleně ve volné krajině
s ohledem na možné propojení a navázání na systém sídelní zeleně. Je řešena ochrana a rozvoj
přírodních a krajinných hodnot a to nejen v návaznosti na rekreační využití krajiny. S tím souvisí
využití stávající sítě turistických značených tras, naučných stezek a cyklotras.
K rekreačnímu využití krajiny přispívá také dostatek krajinné zeleně - aleje a stromořadí, solitérní
stromy, krajinné dominanty s výhledy a průhledy do krajiny z nejvýše položených částí apod.
Prostupnost krajiny a zlepšení prostupnosti krajiny je řešeno vytvořením podmínek pro obnovu cest v
krajině. Ty spočívají v ochraně cest stávajících a obnově zaniklých polních cest, jejichž parcely jsou
nadále zaneseny v katastru nemovitostí a jsou proto uvedeny v územním plánu jako stav. Dostatečné
zastoupení dopravní infrastruktury místního charakteru v krajině nejen zlepšuje hospodářské a
rekreační využití krajiny, ale má význam i v ochraně zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi.
Obnovení sítě účelových komunikací zmenší výměry zemědělských honů, což je také jedno z
protierozních opatření.
Ochrana přírody a krajiny
V řešeném území se vyskytují NATURA 2000 - evropsky významná lokalita:
Josefov – pevnost
Stará Metuje
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet):
Quercus robur (dub letní),
Fagus silvatica Atropunicea (buk lesní červenolistý),
Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný),
Tilia europea (Matoušova lípa evropská),
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Platanus hispanica (platan javorolistý) ,
Tilia cordata (lípa srdčitá).
Významné krajinné prvky registrované:
Klofáčova stezka (k.ú. Josefov u Jaroměře),
Ovocný sad u vojenského cvičiště (k.ú. Josefov u Jaroměře),
Jaroměřský hřbitov (k.ú. Jaroměř),
Zvolská stráň (k.ú. Jaroměř),
Písník (k.ú. Jaroměř),
Prohlubeň (k.ú. Semonice)

Chráněné části krajiny
Evropsky významná lokalita - Josefov - pevnost
Kód lokality:
CZ0523676
Biogeografická oblast:
kontinentální
Rozloha lokality:
41,4311 ha
Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
Druhy:
Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
Katastrální území:
Josefov u Jaroměře
Jedná se o rozsáhlý systém podzemních chodeb pod pevností Josefov, která byla postavena roku
1787. Celková délka chodeb je 45 km. Vzhledem k přístupnosti a předběžně zjištěné největší
frekvenci výskytu netopýrů jsou kontrolovány pouze chodby o celkové délce cca 1,5 km. Tato lokalita
je regionálně významným zimovištěm vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).
Evropsky významná lokalita - Stará Metuje
Kód lokality:
Biogeografická oblast:
Rozloha lokality:
Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
Druhy:
Katastrální území:
Šestajovice u Jaroměře

CZ0523288
kontinentální
21,84 ha
PP
Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
Josefov u Jaroměře, Jaroměř, Rychnovek, Starý Ples,

Odstavené původní říční koryto Staré Metuje s bohatým břehovým porostem na levém břehu Nové
Metuje před vtokem do Jaroměře. Jedná se o významnou lokalitu na území Královéhradeckého kraje
s výskytem klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia).

Významné krajinné prvky
Výpis významných krajinných prvků registrovaných:
Klofáčova stezka, (k.ú. Josefov u Jaroměře)
Ovocný sad u vojenského cvičiště (k.ú. Josefov u Jaroměře)
Jaroměřský hřbitov (k.ú. Jaroměř)
Zvolská stráň, (k.ú. Jaroměř)
Písník (k.ú. Jaroměř)
Prohlubeň (k.ú. Semonice)
Památné stromy
Quercus robur (dub letní), Fagus silvatica Atropunicea (buk lesní červenolistý), Ginkgo biloba
(jinan dvoulaločný), Tilia europea (Matoušova lípa evropská), Platanus hispanica, (platan
javorolistý), Tilia cordata (lípa srdčitá).

139

Přehled památných stromů
číslo dle
sídlo
ÚSOP

název

vyhlášení

Jaroměř
(p. č. 1237)

Dub letní

7.9.2005

V zahradě rodinného domu čp.
1865, poblíž frekventované silnice,
obvod kmene 390 cm

101488

Jaroměř
(p. č. 2607/7)

Fagus silvatica
Atropunicea
(buk lesní
červenolistý) a
Ginkgo biloba
(jinan
dvoulaločný)

15.1.1998

V okrasné zahradě u rodinné vily v
intravilánu města, západně od
železniční stanice Jaroměř; obvod
kmene 495 cm, 300 cm

104763

Jaroměř
(p. č. 1816)

Jinan
dvoulaločnýGinkgo biloba

22.8.2006

V městské zástavbě, na křižovatce
Na Špici; dvoják - 156 cm a 180 cm

101492

Josefov u
Jaroměře
(p. č. 562)

Matoušova lípa

15.5.1997

Na dvoře čp. 217 v Mánesově ulici,
blízko komunikace na Josefov, za
tratí, výška 24 m, obvod kmene 395
cm

104599

Josefov u
Jaroměře
(p. č. 770)

Platan
javorolistý

9.9.2005

U silnice, poblíž parkoviště MÚ,
obvod kmene 406 cm

104670

Josefov u
Jaroměře
(p. č. 136)

Tři lípy srdčité

2.11.2005

V zahradě u rodinného domu čp.
290; obvod kmenů: 292 cm, 184
cm, 371 cm

105501

Jaroměř
(p. č. 4156)

Čtyři lípy srdčité

1.1.2010

V ulici Na obci kolem kamenného
kříže z r. 1829

104600

poznámky:

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Význam a postavení územního systému ekologické stability (ÚSES) vyplývá ze zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a
krajiny“). Vymezení systému ekologické stability dle ustanovení § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny
zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části
krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na
kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.
Územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ÚSES je tvořen
biocentry a biokoridory a je postupně navrhován ve třech navzájem provázaných hierarchických
úrovních - nadregionální, regionální a lokální (místní).
Regionální ÚSES (Územně – technický podklad (ÚTP) NR - R ÚSES ČR, dle zadání MMR ČR
zpracovala Společnost pro životní prostředí Brno, s.r.o., 1996) je výchozím podkladem pro
zapracování do ZÚR (v minulosti ÚPN VÚC). Pro ÚPO je závazná úroveň lokální, která by však měla
vycházet z úrovně regionální a nadregionální.
Jakožto podklad pro zpracování ÚP měst a obcí byl N-R ÚSES, který je součástí vydané ZÚR
Královéhradeckého kraje. Po nabytí platnosti Opatření obecné povahy ZÚR Královéhradeckého kraje
bylo třeba dopracovat do lokální podoby ÚSES na území celého kraje. Vzhledem ke stavu
projednávání ZÚR přebíráme do ÚPO RBC dle ZÚR. ZÚR bylo třeba koordinovat a zpřesnit vymezení
pro 6 prvků, ovšem H089 Novopleské leží po zpřesnění mimo řešené území Jaroměře. Koordinace
regionálních prvků ÚSES v ÚP Jaroměř s řešením ÚSES v ÚPD sousedních obcí je podrobněji
popsána v kapitole D.1.
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V rámci územního plánu byla sledována rovněž návaznost na sousední administrativní území. V rámci
návrhu funkčních ploch v Návrhu Územního plánu Jaroměř bylo provedeno zpřesnění jednotlivých
skladebných prvků ÚSES dle Metodik Ministerstva životního prostředí (především dodržena
reprezentativnost biotopů a prostorové parametry) a to jak na regionální (vložená lokální biocentra),
tak i místní úrovni. Výsledné vymezení skladebných segmentů (biocentra a biokoridory) byly
vymezeny tak, aby co nejméně zatěžovaly využívání krajiny a další rozvoj sídla.
Výchozí podklady pro vypracování systému ÚSES - oborové dokumenty (Plán ÚSES - AGERIS,
s.r.o., Agroprojekt Pardubice - Jaroměřsko - Českoskalicko: Lokální systém ekologické stability),
migrační trasy, bioty, a také s ohledem na skutečný stav krajiny, ÚAP ORP Jaroměř, ÚAP KÚ KHK,
doplňující Průzkumy a rozbory.
V řešeném území jsou vymezeny tyto prvky ÚSES (biocentra a biokoridory)
Prvky ÚSES
Označení a číslo
prvku

Poznámky

Název / typ prvku

Regionální prvky ÚSES
RBC 986

Regionální biocentrum Jaroměřská Úpa

Zvolská stráň

RBC 985

Regionální biocentrum Černožická niva

RBC H083

Regionální biocentrum Jaroměřská
Metuje

RBC H065

Regionální biocentrum Jaroměř - Poříč

RBC 1633

Regionální biocentrum Stará Metuje

RBC H089

Regionální biocentrum Novopleské

Leží po zpřesnění mimo administrativní
území

RK 1262

Regionální biokoridor podél Labe

mezi RBC 1639 Heřmanice a RBC H065
Jaroměř - Poříč

RK 1263

Regionální biokoridor podél Labe

mezi RBC 985 Černožická niva a RBC
H065 Jaroměř - Poříč

RK H044

Regionální biokoridor kolem Úpy

mezi RBC 986 Jaroměřská Úpad a RBC
H065 Jaroměř - Poříč

RK 1267/1

Regionální biokoridor kolem Metuje

mezi RK 1263 a RBC H083 Jaroměřská
Metuje

RK 1267/2

Regionální biokoridor kolem Metuje

mezi RBC 1633 Stará Metuje a RBC H083
Jaroměřská Metuje

RK H052

Regionální biokoridor

mezi RBC H089 Novopleské a RBC 517
Tuří

RK 771/2

Regionální biokoridor podél Úpy

mezi RBC Jaroměřská Úpa 986 a RBC
Zvolská Úpa H079

LC 01

Lokální biocentrum Polcovský dvůr

stav, funkční

LC 02

Lokální biocentrum Jezbiny

návrh, nefunkční

LC 03

Lokální biocentrum Na soutoku

stav+návrh, částečně funkční

LC 04

Lokální biocentrum Za silnicí

stav, částečně funkční

Lokální prvky ÚSES
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LC 05

Lokální biocentrum Park Na Ostrově

stav, funkční

LC 06

Lokální biocentrum Olšina

návrh, částečně funkční, 4 ha

LC 07

Lokální biocentrum V Labi

částečně funkční

LC 08

Lokální biocentrum Hořenický Budín

stav, funkční

LC 09

Lokální biocentrum Pod Trojicí

návrh, částečně funkční

LC 10

Lokální biocentrum Dolecký potok

stav, částečně funkční

LC 11

Lokální biocentrum Zálabí

stav, částečně funkční

LK 4

Lokální biokoridor Běluňka

stav, funkční

LK 11a

Lokální biokoridor Dolecký potok

stav+návrh, částečně funkční

LK 11b

Lokální biokoridor Dolecký potok

návrh, částečně funkční

LK 12a

Lokální biokoridor Bezejmenný potok

návrh, nefunkční

LK 12b

Lokální biokoridor Bezejmenný potok

návrh, nefunkční

LK 13

Lokální biokoridor U tratě

stav, funkční

Regulativy a požadavky na funkčnost systému ÚSES:
- respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální úrovni jako
nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny,
- plochy vymezených biocenter a biokoridorů v případě, že jejich současný stav odpovídá cílovému,
všestranně chránit. V případě, že neodpovídá, podporovat jeho urychlenou realizaci,
- při zpřesňování vymezení skladebných částí regionálního významu byla respektována následující
základní pravidla:
- u RBC je třeba dbát především na zachování reprezentativnosti z pohledu zastoupených stanovišť a
cílových ekosystémů pro příslušné typy větve regionálního ÚSES a biochor a na zachování alespoň
minimální požadované výměry (stanovené individuálně podle reprezentativnosti pro typy biochor a
týkající se plochy cílových ekosystémů);
- u RBK je třeba v maximální možné míře preferovat trasování stanovišti odpovídajícími danému typu
větve regionálního ÚSES a dbát na zachování maximální přípustné délky a alespoň minimální
požadované šířky, s výjimkami úseků, kde reálné podmínky využití území vymezení v této šířce a
případně ani dodržení maximální přípustné délky neumožňují (zejm. u úseků regionálních
biokoridorů (RBKL) v zastavěných územích sídel);
- do RBK je třeba vložit biocentra lokálního významu tak, aby jednotlivé úseky RBK nepřerušené
biocentry pokud možno nepřesáhly maximální přípustnou délku;
- dbát na zachování návaznosti místní úrovně ÚSES na regionální a nadregionální úroveň.
- ani přechodně nelze do nefunkčních nebo částečně funkčních skladebných částí ÚSES umisťovat
funkce, které by znemožnily jejich pozdější realizaci či zabránily uvedení plochy do požadovaného
cílového stavu; všechny (i přechodné) zásahy do vymezených ploch skladebných částí ÚSES lze
provádět pouze na základě odborného posouzení a souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody,
- stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES
připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti
ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň
nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině.
Prvky ÚSES jsou zároveň vymezeny jako VPO.
ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku s cílem:
1/ zachovat biodiverzitu přírodních ekosystémů
2/ stabilizačně působit na okolní s antropogenně narušenou krajinu.
ÚSES je tvořen biocentry a biokoridory, ekostabilizační působení na okolní krajinu zprostředkovávají
rovněž interakční prvky (obvykle liniového charakteru). V území relativně méně dotčeném
142

hospodářskou činností člověka představují prvky začleněné do ÚSES výběr z existující kostry
ekologické stability dle funkčních a prostorových kriterií. Naopak v území antropogenně silně
narušeném je nutno sporé zbytky přirozených či přírodě blízkých společenstev vhodně doplnit.
Řešeným územím prochází několik biokoridorů regionální významnosti. Jsou jimi řeky Labe, Úpa a
Stará Metuje. Biokoridorem je vlastní vodní tok a přilehlá část nivy s břehovými porosty lužních dřevin
měkkého a tvrdého luhu, šířka biokoridoru nesmí klesnout pod 50 m, výjimečně je možné přerušení
biokoridoru na vzdálenost nepřesahující 100 m. Na těchto regionálních biokoridorech je v okrajových
částech území města Jaroměře vymezeno celkem 5 regionálních biocenter:
-

Regionální biocentrum Jaroměřská Úpa

-

Regionální biocentrum Černožická niva

-

Regionální biocentrum Jaroměřská Metuje

-

Regionální biocentrum Jaroměř – Poříč

-

Regionální biocentrum Stará Metuje

Jaroměřská Úpa (Zvolská stráň)
- v evidenci 986
- k.ú. Jaroměř, Čáslavky, Rychnovek
- území nivních luk a polí kolem Úpy, rozloha cca 30 ha (v k.ú. Jaroměř 2 ha)
- drobné lužní lesíky, soutok potoka Tůně s Úpou, břehové porosty, vrba, olše, jasan, topol, dub, bříza,
zalesněná skalnatá stráň nad Úpou, zorněné louky
- obnovit louky, hospodařit na nich extenzivně, kosit po odkvětu
Černožická niva
- v evidenci 985 (původně "Vodní Ples")
- k.ú. Semonice, Černožice nad Labem
- rozloha cca 30 ha (v k.ú. Semonice 5 ha)
- tůně a vodní plochy na pravém břehu Labe, porosty listnatých dřevin (topol, olše, jasan, vrba, lípa,
dub, keře), zorněné louky
- část VKP Prohlubeň
- obnovit louky, hospodařit na nich extenzivně, kosit po odkvětu
Jaroměřská Metuje (EVL)
- v evidenci H083
- k.ú. Starý Ples, Šestajovice
- rozloha cca 40 ha (v k.ú. Starý Ples 5 ha)
- meandrující tok Staré Metuje s břehovými porosty (topol, vrba, olše, jasan), vlhké polokulturní louky,
lužní les, olše, jasan, vrba, dub
- závlahový systém,
- výskyt ostřice dvouřadá, rozrazil dlouholistý, žluťucha lesklá, česnek hranatý, čolek velký, hlínatka
rohatá, modrásek bahenní, modrásek očkovaný, rákosník zpěvný, strnad obecný, cvrčilka zelená
- ponechat současný stav, zajistit kosení luk po odkvětu, zprovoznit závlahový systém
Stará Metuje (EVL)
- v evidenci 1633
- k.ú. Starý Ples, Rychnovek, Šestajovice
- rozloha cca 40 ha (v k.ú. Starý Ples 5 ha)
- meandrující tok Staré Metuje s břehovými porosty (topol, vrba, olše, jasan), vlhké polokulturní louky,
lužní les, olše, jasan, vrba, dub,
- závlahový systém,
- výskyt ostřice dvouřadá, rozrazil dlouholistý, žluťucha lesklá, česnek hranatý, čolek velký, klínatka
rohatá, modrásek bahenní, modrásek očkovaný, rákosník zpěvný, strnad obecný, cvrčilka zelená
- ponechat současný stav, zajistit kosení luk po odkvětu, zprovoznit závlahový systém
Jaroměř – Poříč
- v evidenci H065
- k.ú.Jaroměř
143

- rozloha cca 26 ha
- polokulturní až kulturní vlhká louka na levém břehu Labe, výskyt ovsík, srha, psárka, lipnice,
řebříček, rožec, smetanka, rozrazil, šťovík, hluchavka bílá, vrbovka chlupatá, zběhovec plazivý,
psineček tenký, upolín evropský), vodní tok v zemním korytě s upravenými směrovými a spádovými
poměry, oboustranný břehový porost topolu, v keřovém patře olše, jasan, vrba, bez černý
- snížení intenzity využívání louky, kosení po odkvětu, výsadba skupinových a solitérních dřevin (lípa,
vrba, dub, jasan)
Na regionálním biokoridoru Labe, Úpy a Metuje byla vymezena vložená biocentra lokálního (místního)
významu:
Polcovský dvůr - LC 01
- k.ú. Jaroměř, Heřmanice
- rozloha cca 30 ha (v k.ú. Jaroměř 5 ha)
- vlhké polokulturní louky při soutoku Běluňky s Labem, břehové porosty lužních dřevin, jasan, vrba,
olše, javor, topol, keřové patro, v severní části přilehlá část listnatého lesa
- doporučení - snížit intenzitu využívání luk, zajistit kosení po odkvětu, provést dosadbu lužních dřevin
Jezbiny - LC 02
- k.ú.Jezbiny
- rozloha 3 ha (v k.ú.Jezbiny 2,8 ha)
- polokulturní až kulturní louka na pravém břehu Labe, mezi napřímenými drobnými vodotečemi Doleckým potokem (občas mladá olše, bez černý) a melioračním kanálem (bez porostu dřevin).
Vně vodotečí orná půda. Oboustranný břehový porost Labe
- zalesnit louku i okrajové části polí lužními dřevinami (dub, jasan, javor, lípa, jilm, topol)
Na soutoku - LC 03
- k.ú.Josefov
- rozloha 4 ha
- lesopark na levém břehu Metuje a na levém břehu Labe
- lípa, javor, topol, jírovec, platan, bříza, svída, hloh, šeřík, bez černý. Při Metuji (kamenité regulované
koryto) oboustranný břehový porost topolu, vrby, jasanu, javoru, břízy, lípy, na levém břehu skládka
stavební suti, na pravém úzká neudržovaná louka
- ošetřovat parkové dřeviny, rekultivovat skládku, dosadit dřeviny, kosit travnaté porosty po odkvětu
Za silnicí - LC 04
- k.ú.Starý Ples
- rozloha 3 ha
- na bezejmenné vodoteči ve východní části území města bylo vymezeno lokální biocentrum:
- listnatý lesík (topol, olše, javor, jasan, bříza) jižně od silnice Josefov - Jasenná, ve východní části
polokulturní loučka, v západní části malé pole, v jižní části skládka (domovní odpad, stavební suť). V
bylinném patře: psárka, srha, lipnice, rožec, řebříček, šťovík, kontryhel, jitrocel, svízel povázka, upolín
evropský, kerblík lesní, pryskyřník hlíznatý, rdesno hadí kořen, rozrazil rezekvítek, krvavec toten, u
meliorované vodoteče kopřiva, rákos
- rekultivovat skládku, zatravnit ornou půdu, louky obhospodařovat extenzivně, kosit po odkvětu
Park na Ostrově - LC 05
- k.ú.Jaroměř
- rozloha 3 ha
- městský park na pravém břehu Labe, levý břeh zastavěn, vodní tok s upravenými směrovými a
spádovými poměry, v parku olše, lípa, javor, habr, dub, topol, jírovec, smrk, borovice, bříza, z keřů tis,
šeřík, rododendron, travnaté plochy koseny
- v parku podpora dřevin přirozené druhové skladby, omezení smrku a borovice, úprava břehů Labe
(renaturalizace)
Olšina - LC 06
- k.ú. Jaroměř
- rozloha 4 ha
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- polokulturní sečené louky na levém břehu Labe (ovsík, psárka, srha, lipnice, bojínek, smetanka,
řebříček, kohoutek, kakost, šťovík, pryskyřník hlíznatý, rdesno hadí kořen, řeřišník písečný, trojštět
žlutavý, kerblík lesní, zběhovec plazivý, hluchavka bílá
- snížit intenzitu využívání luk, zajistit kosení po odkvětu, doplnit stávající břehový porost Labe (javor,
olše, jasan)
V Labi - LC 07
- k.ú. Jaroměř, Hořenice
- rozloha 3 ha (v k.ú. Jaroměř 2,8 ha)
- Labe s břehovými porosty, ve východní části aluvium s vlhkou polokulturní loukou a lužním lesíkem
(olše, dub, jasan, javor, střemcha, bez černý, jilm, vrba), v západní části zalesněný svah (habr, dub,
javor, lípa)
- snížit intenzitu využívání louky a zajistit její kosení po odkvětu, odstranit drobnou skládku
Hořenický Budín - LC 08
- k.ú. Jaroměř, Hořenice
- rozloha 3 ha (v k.ú. Jaroměř 1,5 ha)
- Labe s břehovým porostem vrby, topolu, olše, jasanu, v severní části orná půda v aluviu, v jižní části
orná půda ve svahu, mez ovocných dřevin
- zalesnění s využitím přirozené skladby dřevin - dub, jasan, jilm, javor, lípa, habr
Pod Trojicí - LC 09
- k.ú. Jaroměř, Hořenice
- rozloha 3 ha (v k.ú. Jaroměř 2,8 ha)
- přirozené koryto Labe a dvě tůňky, vlhké sečené louky (rdesno hadí kořen, rožec rolní, rozrazil
rezekvítek, kostival lékařský, zběhovec plazivý), břehové porosty a skupinky dubu, jasanu, topolu, olše
- ponechat současný stav, zajistit kosení luk
Dolecký rybník - LC 10
- k.ú.Jaroměř
- rozloha 4 ha
- rybník s bohatým břehovým porostem (jasan, vrba, olše, topol), nad zátopou vlhká louka s rákosem a
náletem olše a vrby. Východně od rybníka ve svahu smíšený lesík (borovice, modřín, smrk, jasan,
bříza, topol)
- ponechat vodní plochu a okolní pozemky (rákosiště) přirozenému vývoji, v lesíku omezit jehličnany,
nahradit dubem, habrem, javorem
Zálabí - LC 11
- k.ú.Semonice, Rasošky
- rozloha 3 ha (v k.ú.Semonice 0,2 ha)
- zorněné louky po obou stranách Labe, listnatý remíz v k.ú.Rasošky, remíz s ovocným sadem v
k.ú.Semonice (vrba, dub, líska), upravené zemní koryto Labe, oboustranný liniový břehový porost
(dub, topol, vrba, jasan, olše, bříza, habr, lípa)
- osázet ornou půdu - dub, javor, lípa, jilm, jasan, topol
Lokálními biokoridory jsou Dolecký potok v západní části území města (většinou upravené, napřímené
koryto, úzký pruh doprovodné zeleně mezi rozsáhlými plochami orné půdy), krátká bezejmenná
vodoteč ve východní části území (levostranný přítok potoka Jasenná). Šířka lokálního biokoridoru
nesmí klesnout pod 20 m (cílový stav - lesní společenstva), resp.15 m (luční společenstva). Ve
výjimečných případech je možné přerušení biokoridoru nepřesahující vzdálenost 50 m. Na lokálním
biokoridoru Doleckého potoka byla vymezena lokální biocentra.
Územní systém ekologické stability - schéma
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Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je zajištěna koncepcí systému cest v krajině, včetně pěších cest a cyklostezek.
Dále je prostupnost zajištěna sítí účelových komunikací, které jsou využívány jednak ke zpřístupnění
zemědělských a lesních pozemků, jednak k turistickému využití. Základní prostupnost krajiny je
zajištěna urbanistickým záměrem Okruh kolem Jaroměře. Přehled turistických a pěších tras a
cyklotras je uveden v kapitole Doprava.
Záměrem územního plánu je mj. propojit vnitřní strukturu Josefova s jeho krajinným zázemím formou
pěších tras v souladu s vymezením funkčních ploch (Opevnění Josefova).
Pro zlepšení prostupnosti krajiny je navržena obnova některých zaniklých cest a doplnění cest
nových. Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za
„oplocení“ nejsou považovány oplocenky na PUPFL z důvodu ochrany před škodami způsobenou
zvěří či dočasná oplocení pastvin). Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci
současně zastavěného území nebo zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení
základního komunikačního systému města na síť účelových komunikací v krajině.
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C.6 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů
na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho
část nebylo respektováno
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj bylo příslušným orgánem požadováno (Krajský úřad
Královéhradeckého kraje). Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj je zpracováno s následujícími
výsledky:
Citlivě řešit přeložku silnice I/33
- řešení dopravních tras bylo potvrzeno s tím, že je nutné citlivě řešit přeložku silnice I/33 při křížení
s Labem a Běluňkou a sousedství přeložky silnice s areálem krematoria
Bylo návrhem akceptováno
Nerozšiřovat extenzivně zastavěné území
- rozvojové plochy v sídle Jaroměř se rozšiřují, avšak v souladu s percentuelním zastoupením
jednotlivých ploch a vytvářející proporcionální rozvoj území
Bylo návrhem akceptováno
Chránit před hlukem plochy bydlení, vytvářet zelené pásy a budovat protihluková opatření
- je kladen důraz na ochranu rozvojových ploch pro bydlení před hlukem ze silnice I/33 a silnice I/37,
u rozvojových ploch je třeba budovat protihluková opatření nebo zelené pásy. Je třeba chránit před
hlukem ze železnice stávající zástavbu
Bylo návrhem akceptováno
Plochy pro výrobu a sklady a plochy pro logistický terminál ponechat v rezervě
- rozvojové plochy pro výrobu s sklady a pro logistický terminál v sídle Semonice u dálničního
přivaděče D11 jsou navrženy v rezervě
Změna oproti schválenému zadání, v návrhu je rezerva vymezena

Plochy pro bydlení ZJaro_48
- rozvojová plocha na okraji lokality Na Ptákách, stísněné podmínky, malá výměra, doporučené využití
i nadále jako zeleň
Bylo akceptováno ze zadání jako plocha pro bydlení, vyřazeno
Plochy pro bydlení ZJaro_50
- plocha pro bydlení na okraji zastavěného území Jaroměře, lokalita u silnice I/33, doporučení
nezařazovat do zastavitelných ploch, leží v ochranném pásmu silnice I/33 a lokalita je narušena
nadměrným hlukem, lokalita nemá dobré dopravní napojení, nenavazuje na zastavěné území
Bylo akceptováno ze zadání jako plocha pro bydlení, vyřazeno
Plochy pro bydlení
- plochy pro bydlení, jež jsou v dotyku se silnicemi I. a II. třídy prověřit z hlediska hluku a podmínku
napsat ke konkrétní ploše,
V návrhu bylo doplněno
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové

Městský úřad Jaroměř
Odbor výstavby
Náměstí Československé armády 3
551 03 Jaroměř
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30.12.2013/VYST -2269/2010 25476/ZP/2014 - Hy 04.02.2014
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení EIA a IPPC
STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace „Návrh územního plánu
Jaroměř“ podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon EIA“)
Pořizovatel ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“): Městský
úřad Jaroměř, nám. Československé armády 3, 551 03 Jaroměř
Zpracovatel územně plánovací dokumentace: Ing. arch. Vladimír Charvát, Dukelských hrdinů 20, 170
00 PRAHA 7 (SDRUŽENÍ JAROMĚŘ 2012); březen 2013
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Mgr. Alena Kubešová, Zbraslavská 1128, 150 00
Praha 5 (autorizovaná osoba podle ustanovení § 19 zákona EIA; rozhodnutí Ministerstva životního
prostředí, č.j. 8149/ENV/07); březen 2013
Průběh posuzování:
Požadavek na posouzení koncepce ve smyslu ustanovení § 10i zákona EIA vydán Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) dne
26.04.2011 (č.j. 7101/ZP/2011); předkládaný územní plán nebylo možné dostatečně posoudit ve fázi
návrhu zadání. Požadavky na územně plánovací dokumentaci byly navrženy v rozsahu, kdy nešlo
vyloučit kumulativní či synergickou povahu vlivu jednotlivých funkčních využití území ve smyslu
zákona EIA.
Vyhodnocení by se mělo zaměřit především na dopravní stavby a jejich koridory, plochy výrobních a
skladových zón, plochy rekreačních aktivit atd.
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušný vyloučil významný vliv na
území soustavy NATURA 2000 dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
26.04.2011 (č.j. 7101/ZP/2011).
Společné jednání o návrhu územního plánu Jaroměř včetně posouzení vlivů na životní prostředí
proběhlo dne 20.07.2012 na Městském úřadu Jaroměř. Opakované společné jednání k návrhu
územního plánu Jaroměř včetně upraveného posouzení vlivů územně plánovací dokumentace se
konalo dne 11.06.2013 na Městském úřadu Jaroměř.
Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy
stavebního zákona.
Na základě návrhu územního plánu Jaroměř, vyhodnocení vlivů na životní prostředí, stanovisek
dotčených orgánů a uplatněných připomínek dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona vydává
krajský úřad ve smyslu ustanovení § 10g zákona EIA s o u h l a s n é stanovisko k vyhodnocení vlivů
na životní prostředí návrhu územního plánu Jaroměř
s podmínkami:
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Odůvodnění: Zpracovatelka vyhodnocení vlivů územního plánu Jaroměř na životní prostředí
konstatuje, že naplnění koncepce bude spojeno s potenciálně kladnými vlivy na obyvatelstvo.
Kladně lze hodnotit části koncepce a záměry směřující ke zlepšení obytného a rekreačního prostředí
sídel. Koncepce vytváří podmínky pro rozvoj odpovídající jejich charakteru.
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Z hlediska vlivu na kulturní a historické hodnoty území nebyly v měřítku zpracování identifikovány
negativní vlivy.
K návrhu územního plánu Jaroměř se bez připomínek vyjádřily následující dotčené orgány:
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Náchod
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj
K návrhu územního plánu Jaroměř se s podmínkami vyjádřily následující dotčené orgány:
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice souhlasí za podmínek
respektování ochranných pásem vyjmenovaných limitů využití území.
Ministerstvo kultury nesouhlasí s navrženým funkčním využitím území u ploch pro bydlení ZJARO_40,
výroby a skladování ZJARO_42, smíšené neobytné ZJARO_04, veřejných prostranství ZJOS_06,
přestavbové plochy PJOS_01 a s některými navrženými regulativy.
Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na podmíněně přípustné využití u ploch
pro bydlení umístěných v blízkosti I/33 a I/37 z hlediska jejich možného zasažení hlukem z těchto
silnic. Realizace případných protihlukových opatření nebude hrazena ze státních prostředků (po
realizaci dálnice D11 platí pro lokality ZJARO_16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 28).
Ministerstvo zdravotnictví ČR požaduje vyznačit ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Velichovky.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové souhlasí s návrhem
územně plánovací dokumentace za podmínky splnění hygienických limitů hluku v chráněném
venkovním prostoru staveb navrhované zástavby u lokalit ZJARO_02, 04, 50, 47, PJARO_01, 07 a
ZJEZ_01.
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, požaduje provést vyhodnocení záborů ZPF
a upravit podmínky odkanalizování území.
Správa železniční dopravní cesty upozorňuje, že bude zpracována nová studie pro potřeby
zdvoukolejnění tratě Hradec Králové – Jaroměř.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
požaduje vyloučení lokalit ZJARO_08, ZJARO_46, ZJOS_03, ZJOS_04, ZJOS_05, ZJOS_06 a
ZJOS_07 a úpravu některých regulativů funkčního využití území.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje
na nepřesnosti v oblasti dopravní infrastruktury.
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že na řešeném území je evidováno ložisko
nevyhrazeného nerostu štěrkopísků.
ČEZ, Distribuce, a.s., souhlasí se zpřesněním koridorů pro vedení VVN 2x110kV a pro navrženou
transformovnu.
Z podkladů předložených pořizovatelem pro vydání stanoviska vyplývá, že k návrhu územního plánu
Jaroměř byly uplatněny 3 připomínky ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona:
Město Jaroměř, odbor majetku města, požaduje úpravu některých navržených regulativů.
Osadní výbor Semonice požaduje zbudování zemního valu pro ochranu zastavěného území u
zamýšleného obchvatu Josefova.
a
požadují zachování funkce bydlení u
pozemku 148/2. K výše uvedenému krajský úřad nemá připomínky.
Město Jaroměř (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3
písm. a) zákona EIA o zveřejnění stanoviska na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů.
Zároveň Město Jaroměř žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení této informace na
úřední desce.
Se stanoviskem k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí se lze seznámit na
internetových stránkách http://www.cenia.cz/sea a http://www.kr-kralovehradecky.cz.
Závěrem krajský úřad uvádí, že investor předloží úřadu příslušnému podle ustanovení § 20 zákona
EIA oznámení pro záměry, které jsou uvedeny v ustanovení § 4 odst. 1 zákona EIA, a které lze podle
předložené koncepce umístit v návrhových plochách, popř. oznámení podlimitního záměru.
Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 10i odst. 5 zákona EIA je schvalující orgán povinen ve
svém usnesení o schválení územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky
vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.
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C.7 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Územní plán vychází z koncepce předchozího územního plánu v rozsahu rozvojových ploch. Na
základě vyhodnocení ploch pro výstavbu bylo doloženo, že město Jaroměř má relativně konstantní
tendenci k nárůstu ploch, zejména v oblasti bydlení. Proto byly plochy z původního územního plánu
vyhodnoceny a přehodnoceny plochy v oblasti jihozápadního sektoru města pro výstavbu bydlení tyto plochy nebyly na základě podnětu investorů zařazeny mezi stavební pozemky. Rovněž neobytné
plochy pro výrobu, sklady a logistiku byly zařazeny mezi plochy územní rezervy.
Plochy vymezené návrhem jsou dostatečné (zejména pro bydlení), avšak jejich rozsah nedosahuje
30% ploch zastavěného území v případě ploch bydlení.
Vzhledem k naplňování sídel a jejich dlouhodobé tendenci zvyšování počtu obyvatel a atraktivitě
města považujeme vymezené plochy za adekvátní a dostatečné.

D. NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍLOHY č. 7
vyhlášky č.500/2006 Sb. ČÁST II, odst. 1a) - d)
D.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
Město Jaroměř má společnou hranici severovýchodně s obcí Dolany, východně s obcí Rychnovek,
jihovýchodně s obcemi Šestajovice a Jasenná, jižně s obcemi Nový Ples, Rasošky a Vlkov,
jihozápadně s obcí Černožice, západně s obcí Rožnov, severozápadně s obcemi Zaloňov a Hořenice
a severně s obcí Heřmanice. Obec Černožice spadá pod ORP Hradec Králové.
Koordinace byla provedena s aktuální ÚPD, územních plánů vydaných nebo rozpracovaných.
Přehled stavu navazující územně plánovací dokumentace u sousedních obcí a vzájemná koordinace
ploch a koridorů:
Obec Dolany – projednávaná změna č. 2 ÚPO Dolany - koordinována se záměry:
- DS6p (I/33) - koridor I/33 je v územním plánu Jaroměř vymezen v souladu s vymezeným koridorem
ZÚR a zpřesněn, na hranicích s územím obce Dolany je zajištěna návaznost na vymezený koridor ve
2. změně ÚPO Dolany, koordinován dle Koordinační situace a Hlavního výkresu ÚP Dolany, koridor
navazuje.
- TE3p (VVN 2x110 kV) - koridor VVN v souladu s vymezeným koridorem ZÚR a zpřesněn, na
hranicích s územím obce Dolany je zajištěna návaznost koridoru VVN, bylo prověřeno v rozpracované
změně č. 2 ÚPO Dolany dle Koordinačního a Hlavního výkresu, koridor navazuje.
- 986 Jaroměřská Úpa - regionální biocentrum je v ÚP Jaroměř vymezené v souladu se ZÚR KHK a
zpřesněné, bylo koordinováno s ÚPD Dolany, biocentrum navazuje.
- RK771/2 regionální biokoridor je v ÚPD Jaroměř vymezený v souladu se ZÚR KHK a zpřesněný, byl
koordinován s ÚPD Dolany, koridor navazuje.
Po prověření regionální biocentrum H079 Zvolská Úpa a regionální biokoridor RK771/1 leží
v administrativním území obce Dolany a nemá společné hranice s administrativním územím Jaroměře.
Obec Rychnovek - příprava nového územního plánu - ve fázi schvalování pořizování zastupitelstvem
obce - návrh bude koordinován podle ÚP Jaroměř.
- v ÚP Jaroměř byly v souladu se ZÚR vymezeny a zpřesněny územní systémy ekologické stability
1633 Stará Metuje, H083 Jaroměřská Metuje, RK1267/2, RK771/2 - v novém ÚP Rychnovek bude
nutné tyto prvky ekologické stability dle ZÚR KHK koordinovat s ÚP Jaroměř.
Po prověření regionální biocentrum H079 Zvolská Úpa a regionální biokoridor RK771/1 leží
v administrativním území obce Rychnovek a nemá společné hranice s administrativním územím
Jaroměře.
Obec Šestajovice – vydaný ÚP Šestajovice (účinnost dne 24.6.2016), vymezení prvků ÚSES (1633
Stará Metuje, RKH052) koordinováno s obcí Jaroměř, koordinován s vymezením ploch EVL NATURA,
151

je zajištěna návaznost prvků ÚSES na hranicích administrativního území, koridory navazují, jsou
vymezeny plochy EVL NATURA, plochy navazují na hranicích administrativního území. Porovnáním s
ÚP Šestajovice je regionální biokoridor RKH052 koordinovaný. Návaznost prvku ÚSES je nutné
vymezit a koordinovat v ÚP Jasenná jelikož tento regionální biokoridor prochází po hranici
administrativního území Jaroměře s administrativním územím obce Jasenná do Šestajovic.
Po prověření a porovnání s ÚP Šestajovice a ZÚR KHK bylo zjištěno, že regionální biocentrum H084
Šestajovické, H085 U Roztoků, regionální biokoridor RK776/1, RK776/2, RK776/3 tyto prvky leží na
administrativním území obce Šestajovice a nemají společné hranice s administrativním územím
Jaroměře, není je tedy nutné v ÚP Jaroměř vymezovat.
Obec Jasenná - v ÚP Jaroměř byly v souladu se ZÚR vymezeny a zpřesněny prvky územního
systému ekologické stability a to regionální biokoridor RKH052. Po prověření regionální biocentrum
H089 Novopleské leží mimo administrativní území Jaroměře, ani s tímto územím nemá společné
hranice. V novém ÚP Jasenná (pořizování změny ani nového ÚPD neprobíhá) bude nutné vymezit a
koordinovat návaznost regionálního biokoridoru RKH052 dle ZÚR KHK s ÚP Jaroměř a vymezit
regionální biocentrum H089 Novopleské.
Obec Nový Ples – vydaná změna č. 2 ÚPO Nový Ples (účinnost dne 16.8.2016), která mj. uvedla
ÚPD obce do souladu se ZÚR KHK a to se záměry:
- DS27 (II/299) – koridor II/299 je v územním plánu Jaroměř vymezen v souladu s vymezeným
koridorem ZÚR a zpřesněn - ve změně č. 2 ÚPO Nový Ples byl zpřesněn dle ZÚR KHK a vyhodnocen,
že nezasahuje na území obce Nový Ples.
- v ÚP Jaroměř byl v souladu se ZÚR KHK zpřesněn územní systém ekologické stability a to
regionální biocentrum H089 Novopleské, které se nachází mimo administrativní území Jaroměře a
regionální biokoridor RKH053, ve změně č. 2 ÚPO Nový Ples byl dle ZÚR KHK zkoordinován s ÚP
Jaroměř, aby byla zajištěna návaznost na regionální biokoridor RKH053..
Obec Rasošky – vydaná změna č. 4 ÚPO Rasošky (účinnost dne 28.9.2016) je koordinována s ÚP
Jaroměř:
DS27 (II/299) – koridor II/299 je v územním plánu Jaroměř vymezen v souladu s vymezeným
koridorem ZÚR a zpřesněn – ve změně č. 4 ÚPO byl tento koridor koordinován s ÚP Jaroměř. Záměr
dopravní plochy (označený ve změně č. 4 ÚPO Rasošky Z4/2 dopravní infrastruktura – silnice II. třídy
včetně souvisejících a vyvolaných staveb a zařízení), která v místech, kde navazuje na území
sousedního města Jaroměř, respektuje napojovací body obsažené v řešení ÚP Jaroměř, a na
vymezené plochy v ÚP Jaroměř a plocha Z4/2 v napojovacích bodech navazuje.
- v ÚP Jaroměř byl v souladu se ZÚR zpřesněn územní systém ekologické stability a regionální
biokoridor RK 1263, který propojuje regionální biocentra 985 Černožická niva s H065 Jaroměř – Poříč.
je v ÚP Jaroměř a ve změně č. 4 ÚPO vzájemně zkoordinován a jsou zajištěny návaznosti.
Obec Vlkov - vydán ÚP Vlkov (účinnost dne 15.9.2016) - návrh je koordinován dle ÚP Jaroměř, ZÚR
KHK vymezují na území obce Vlkov regionální biokoridor RK1264, který navazuje na regionální
biocentrum 985 Černožická niva vymezené na okraji území Jaroměře a návazností na ÚP Černožice.
Regionální biokoridor RK1264 nezasahuje do správního území Jaroměře a není jej proto nutné v ÚP
Jaroměř vymezovat, neboť hranice administrativních území Jaroměře a Vlkova není dotčena záměry
vymezenými ZÚR KHK. Okrajem k.ú. Semonice prochází nadzemní vedení elektrické energie ZVN
400 kV a VVN 110 kV z transformovny Neznášov, které pokračuje dále k obci Vlkov. Toto vedení je
vymezeno jako stav dle podkladů z ÚAP.
Obec Černožice – vydaný ÚP Černožice (účinnost dne 8.10.2014) – záměry koordinovány:
- DS1 - záměr trasy D11 (koridor), je v územním plánu Jaroměř vymezen v souladu s vymezeným
koridorem ZÚR a zpřesněn, na hranicích s územím obce Černožice je zajištěna návaznost na
vymezený koridor v novém ÚP Černožice (v ÚP Černožice Z1 – DS), koridor navazuje na hranicích s
územím obce Černožice.
- koridor silnice II/299 (DS27), koridor byl vymezen a zpřesněn dle ZÚR, na hranicích obcí je zajištěna
návaznost koridoru, koridor silnice II/299 navazuje na koridor na území obce Černožice (v ÚP
Černožice označen jako KD2 – koridor silničního obchvatu Jaroměře a Josefova na silnici II/299).
- DZ2 Zdvoukolejnění tratě Jaroměř – Hradec Králové, koridor byl vymezen a zpřesněn dle ZÚR, na
hranicích obcí je zajištěna návaznost koridoru, koridor zdvoukolejnění tratě navazuje na koridor KD1
(v ÚP Černožice označený jako koridor pro optimalizaci a zdvoukolejnění trati 031) na území obce
Černožice.
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- regionální biocentrum 985 Černožická niva – tento prvek ÚSES je v územním plánu Jaroměř
vymezen v souladu s vymezeným ÚSES ZÚR a zpřesněn, na hranicích s územím obce Černožice
bylo toto regionální biocentrum zkoordinováno s ÚP Černožice a zajištěna návaznost na vymezený
systém ÚSES (v ÚP Černožice označeno jako RC 985 Černožická niva).
Po prověření a porovnáním s ÚP Černožice regionální biokoridor RK1264 nezasahuje do správního
území Jaroměře a není jej proto nutné v ÚP Jaroměř vymezovat, neboť hranice administrativních
území Jaroměře a Černožic není dotčena tímto záměrem vymezenými v ZÚR KHK.
Obec Rožnov - ve fázi po společném jednání ÚP Rožnov,
- koridor TE3p - v územním plánu Jaroměř je v souladu s vymezeným koridorem ZÚR vymezen a
zpřesněn – v novém ÚP Rožnov je dle ZÚR KHK koordinován s ÚP Jaroměř a navazuje na
napojovací body (v ÚP Rožnov označeno jako nadzemní vedení VVN el. energie 110 kV). Regionální
prvky ÚSES pro obec Rožnov nejsou vymezeny ZÚR KHK.
Obec Zaloňov - Změna č. 2 ÚPO Zaloňov (účinnost dne 24.4.2016) je koordinována s ÚP Jaroměř:
- DS1 - záměr trasy D11 (koridor), je v územním plánu Jaroměř vymezen v souladu s vymezeným
koridorem ZÚR a zpřesněn, na hranicích s územím obce Zaloňov zajištěna návaznost na vymezený
koridor ve 2. změně ÚPO Zaloňov, koordinován dle Koordinační situace a Hlavního výkresu ÚP
Zaloňov, koridor navazuje na hranicích s územím obce Zaloňov.
Koridor DS19 po prověření v připravované změně ÚPD Zaloňova je vymezován v západní části
administrativního území Zaloňova a nemá tedy společné hranice s administrativním územím
Jaroměře, není ho nutné vymezovat.
- TE3p - koridor VVN, je v územním plánu Jaroměř vymezen v souladu s vymezeným koridorem ZÚR
a zpřesněn, na hranicích s územím obce Zaloňov zajištěna návaznost na vymezený koridor ve 2.
změně ÚPO Zaloňov, koordinován dle Koordinační situace a Hlavního výkresu ÚP Zaloňov, koridor
navazuje na hranicích s územím obce Zaloňov.
Prověřením a porovnáním dokumentace změny č. 2 ÚPO Zaloňov bylo zjištěno, že záměr regulační
stanice TR9 je situován do administrativního území obce Zaloňov a nemá společné hranice
s administrativním územím Jaroměře. Na tuto regulační stanici je zpřesněný koridor TP9, který je
koordinován a je zajištěna jeho návaznost.
Po prověření regionální biokoridor RK1256/1 prochází v severní části administrativním územím obce
Zaloňov a nemá s administrativním územím Jaroměře společné hranice, není jej tedy nutné
vymezovat v ÚP Jaroměř.
Obec Hořenice - vydaná změna č. 1 ÚP Hořenice (účinnost dne 18.10.2015) je koordinována s ÚP
Jaroměř:
- DS1 záměr D11 navazuje na DS1p, který je v územním plánu Jaroměř vymezen v souladu s
vymezeným koridorem ZÚR a zpřesněn, na hranicích s územím obce Hořenice zajištěna návaznost
na vymezený koridor ve změně č. 1 ÚP Hořenice, koordinován dle Koordinační situace a Hlavního
výkresu ÚP Hořenice, koridor navazuje na hranicích s územím obce Hořenice.
- DS6p - záměr přeložky I/33, je v územním plánu Jaroměř vymezen v souladu s vymezeným
koridorem ZÚR a zpřesněn, na hranicích s územím obce Hořenice je zajištěna návaznost na
vymezený koridor ve změně č. 1 ÚP Hořenice, koordinován dle Koordinační situace a Hlavního
výkresu ÚP Hořenice, koridor navazuje na hranicích s územím obce Hořenice.
- TE3p - koridor VVN, je v územním plánu Jaroměř vymezen v souladu s vymezeným koridorem ZÚR
a zpřesněn, na hranicích s územím obce Hořenice zajištěna návaznost na vymezený koridor ve
změně č. 1 ÚP Hořenice, koordinován dle Koordinační situace a Hlavního výkresu ÚP Hořenice,
koridor navazuje na hranicích s územím obce Hořenice.
Koridor TP9 je ve vydané změně č. 1 změně ÚP Hořenice situován v západní části území Hořenic,
leží tedy vně administrativní území Jaroměře, nemá s ním společnou hranici a proto není v ÚP
Jaroměř vymezován.
- RK1262 - vymezení ÚSES - regionální biokoridor Labe, je v územním plánu Jaroměř vymezen v
souladu s vymezeným koridorem ZÚR a zpřesněn, na hranicích s územím obce Hořenice zajištěna
návaznost na vymezený regionální biokoridor ve změně č. 1 ÚP Hořenice, koordinováno dle
Koordinační situace a Hlavního výkresu ÚP Hořenice, regionální biokoridor navazuje na hranicích s
územím obce Hořenice.
Obec Heřmanice - koordinováno s platnou ÚPD a připravovaným ÚP Heřmanice (po společném
jednání):
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Záměr dálnice DS1p vymezený ZÚR KHK nemá společné hranice administrativního území Heřmanice
a administrativního území Jaroměř.
Po prověření se regionální biocentrum 1639 Heřmanice a regionální biokoridor RK742/2 vymezené
ZÚR KHK se nachází na administrativním území Heřmanic a nemá společné hranice
s administrativním územím Jaroměře. Není proto nutné je v ÚP vymezovat.
Regionální biokoridor RK1262 - v ÚP Jaroměř byl v souladu se ZÚR zpřesněn územní systém
ekologické stability, v projednávaném ÚP Heřmanice byl dle ZÚR KHK koordinován s ÚP Jaroměř a
zajištěna návaznost na hranicích s obcí.
Koridor technické infrastruktury TE3p a DS6p byl v ÚP Heřmanice zpřesněn dle ZÚR KHK, a
koordinován ÚP Jaroměř, aby navazoval na napojovací body.

Územním plánem Jaroměř je mj. zajištěna návaznost lokálních prvků ÚSES, liniových prvků technické
a dopravní infrastruktury včetně ochranných pásem a dalších limitů s přesahem mimo hranice
řešeného území.

D.2 Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Návrh zadání ÚP Jaroměř byl zpracován v roce 2011 na základě rozhodnutí zastupitelstva města
Jaroměř z o pořízení územního plánu ze dne 27.5.2010 usnesením č. 0177-04-2010-OIRR-ZM.
Zadání bylo upraveno a doplněno na základě výsledků projednání a následně schváleno
Zastupitelstvem města Jaroměř na veřejném zasedání dne 13.6.2011, usnesením č. 0244-05-2011VYST-ZM. Zadání je návrhem územního plánu respektováno. Vyhodnocení splnění zadání je
provedeno dle jeho jednotlivých kapitol:
a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané
krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Pro řešené území vyplývá z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1), že
území města leží v prostoru rozvojové oblasti Královéhradecké OB4, na koridoru dálnice D11 a
silnice I/33, na kterou přímo navazuje rozvojová osa OS4 Praha – Hradec Králové – Jaroměř –
Náchod hranice ČR/Polsko a je vymezena a zpodrobněna návrhem ZÚR. Návrh územního plánu
bude vypracován v souladu s „Republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území“ (kapitola 2. schválená PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1).
- viz výše, záměry z PÚR zapracovány, problematika řešena viz Výkres veřejně prospěšných
staveb, opatření a asanací
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území podle ustanovení
§31 stavebního zákona určují požadavky :
- ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana
by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje. ... Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a
užitné hodnoty.
- předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově-sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení,
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně
- při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat
také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území.
- vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
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uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR ve
znění Aktualizace č. 1. Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch
(tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu).
- hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a
zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.
- rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. Vymezit a chránit
ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch
veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve
specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím
její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj
lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.
- vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, hipo).
- podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li
to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
- vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví.
Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné
dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s
ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např.
železniční, cyklistickou).
- vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření
na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a
krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
- v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní.
- zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet tak podmínky pro
rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě
pěších a cyklistických cest.
Z republikových priorit je nutné do územně plánovací dokumentace zapracovat zejména:
- koridor dálnice D/R 11 Hradec Králové – Smiřice – Jaroměř
- koridor železnice ŽD 2 (Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř),
- koridor silnice R11* – Jaroměř – Trutnov – hranice ČR,
- koridor silnice I/33 Jaroměř – Náchod.
- republikové priority jsou zapracovány, viz výše, problematika řešena viz Výkres základního
členění území, Hlavní výkres, Koordinační výkres
Další požadavky z územně plánovací dokumentace vydané nebo schválené krajem pro řešené území
vyplývají z VÚC Trutnovsko - Náchodsko. ÚPN VÚC Trutnovsko - Náchodsko je schváleným a
doposud platným dokumentem. Ze známých záměrů ÚPN VÚC se jedná:
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- výstavba a koordinace dálnice D11, výstavba a koordinace silnice R11* a přeložka silnice I/33
(Jaroměř – Trutnov – hranice ČR), tyto záměry jsou aktualizovány v návrhu ZÚR.
- aktualizované záměry jsou zapracovány, problematika řešena viz Výkres základního členění
území, Hlavní výkres, Koordinační výkres, Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a
asanací
Administrativní území města Jaroměř leží v řešeném území, pro které jsou zpracovány Zásady
územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Ze známých záměrů ZÚR Královéhradeckého kraje je nutné respektovat zejména:
- koridory technické infrastruktury, zejména VVN
- koridory dopravních tras
- vyhlášená zóna Q100 a aktivní zóna záplavového území
- protipovodňová opatření
- přeložka silnice II/299 Josefov - Semonice
- optimalizace koridoru železnice
- přeložka silnice I/33
- regionální prvky ÚSES
Z hlediska širších vztahů v území a návaznosti je nutné koordinovat územní plán Jaroměře se
stávající i rozpracovanou územně plánovací dokumentací sousedních obcí – zejména z pohledu
provázanosti dopravní a technické infrastruktury a územního systému ekologické stability.
- územní plán je zkoordinován se sousedními obcemi - viz výše, problematika řešena viz
Výkres základního členění území, Hlavní výkres, Koordinační výkres, Výkres veřejně
prospěšných staveb, opatření a asanací
b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Pro území města byly v prosinci 2008 zpracovány Územně analytické podklady pro ORP Jaroměř,
v roce 2010, 2012, 2014 a 2016 proběhla jejich úplná aktualizace. Součástí ÚAP je rozbor
udržitelného rozvoje území. Pro řešené území byly rovněž zpracovány Průzkumy a rozbory v roce
2010. Byl vyhodnocen stávající územní plán podle ustanovení § 55 stavebního zákona. V rámci
přípravných prací byl aktualizován rozsah zastavěného území města.
V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. budou vybraným zpracovatelem v
rámci návrhu ÚPD Jaroměř zpracovány doplňující průzkumy a rozbory.
Z výsledků ÚAP vyplývá:
- požadavek na koordinaci s vymezeným regionálním systémem ekologické stability,
- koordinace s vyhlášenou zónou Q100 a aktivní zónou záplavového území,
- aktualizace koridorů tras nadřazené dopravy (D11, silnice I. a II. tříd),
- navržení dopravního terminálu u vlakového nádraží,
- plochy občanské vybavenosti s možností pokrytí deficitů zařízení pro přestárlé občany (DPS),
- obchvatová komunikace Josefov – Semonice.
Z výsledků Průzkumů a rozborů zpracovaných v roce 2010 vyplývá požadavek na umístění
průmyslových ploch (územní rezerva) na západním okraji administrativního území (využití budoucího
sjezdu z dálnice D 11) a s tím související dopravní napojení (křižovatky, MÚK) průmyslových ploch na
severozápadním okraji města.
- územní plán zkoordinoval a vymezil regionální systém ÚSES, vymezil zónu Q100 a aktivní
zónu, aktualizoval nadřazené dopravní trasy, navrhnul dopravní terminál u vlakového nádraží,
problematika řešena viz Výkres základního členění území, Hlavní výkres, Koordinační výkres,
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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Územní plán bude respektovat známé limity a hodnoty území, zejména:
- Městská památková rezervace Josefov a Městská památková zóna Jaroměř včetně jejich
ochranných pásem
- systém podzemních chodeb v památkové rezervaci Josefov
- nemovité kulturní památky
- kulturní hodnoty (architektonicky cenné stavby/soubory, významné stavební
dominanty, historicky cenné stavby/soubory)
- urbanistické hodnoty (aleje a stromořadí, historická cestní síť, krajinný areál,
vymezená jádra, urbanistické celky)
- vymezené oblasti a místa krajinného rázu
- významné vyhlídkové body
- NATURA 2000 – evropsky významná lokalita Stará Metuje, Pevnost Josefov
- Ornitologický park
- významné krajinné prvky
- územní systém ekologické stability
- památné stromy včetně ochranných pásem
- ostatní hodnotné dřeviny
- pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně ochranného pásma lesa (50 m)
- BPEJ – pozemky 1. a 2. třídy ochrany zemědělského půdního fondu
- investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
- chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV Východočeská křída)
- vodní toky a plochy včetně manipulačního nezastavěného pásma
- vodní zdroje a jejich ochranná pásma
- záplavové území
- staré ekologické zátěže v území a kontaminované plochy
- poddolovaná území
- ložisko štěrkopísku Starý Ples
- technologický objekt zásobování vodou (vodojem, čerpací stanice)
- vodovodní síť včetně ochranného pásma
- technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod
- síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
- elektrická stanice
- vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma
- ochranné a bezpečnostní pásmo technologického objektu zásobování plynem
- ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu
- ochranné pásmo technologického objektu zásobování teplem
- ochranné pásmo teplovodu
- ochranné pásmo komunikačního zařízení
- ochranná pásma silnic
- místní a účelové komunikace
- turistické stezky a trasy, cyklotrasy a naučné stezky
- ochranné pásmo železniční dráhy
- ochranné pásmo letiště
- objekty požární ochrany a Policie ČR
- objekty civilní ochrany
- ochranná pásma hřbitovů
- územní plán vymezil hodnoty v území, kulturní, urbanistické hodnoty, MPR, MPZ a jejich
ochranná pásma, respektuje nemovité kulturní památky, respektuje místa a oblasti krajinného
rázu, vymezuje ornitologický park, vymezuje plochy NATURA 2000,významné krajinné prvky,
památné stromy, hodnotné segmenty krajiny, územní systém ekologické stability, prověřil
ložiska nerostných surovin, staré ekologické zátěže, technickou infrastrukturu a stanovil
koncepci rozvoje dopravy, včetně respektování ochranných pásem, technické infrastruktury,
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včetně ochranných pásem, turistické trasy, cyklotrasy a naučné stezky, je zpracována kapitola
civilní obrany, jsou respektována ochranná pásma letiště, etická pásma hřbitovů, apod.,
problematika řešena viz Výkres základního členění území, Hlavní výkres, Koordinační výkres,
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
c) Požadavky na rozvoj území obce
Hlavním cílem rozvoje území je dosáhnout udržitelného rozvoje s ohledem na vyvážený vztah
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel. Je potřeba dbát na vyvážený a udržitelný rozvoj všech základních funkcí sídla, zejména
funkce bydlení, rekreace, občanské vybavenosti, sportu, služeb, výroby a podnikání. Současně je
nutné vytvářet předpoklady pro zajištění ekologické stability území, kvalitního životního prostředí
(mimo, ale i uvnitř zastavěného území – např. dostatek veřejných prostranství, kvalitní systém sídelní
zeleně), předpoklady pro zlepšení dopravního a technického vybavení území. Úkolem územního
plánu je koordinovat všechny složky v území.
Územní plán v rámci regulativů povolí výstavbu v zastavěném území obce a na nově vymezených
zastavitelných plochách a stanoví pro tyto plochy regulativy prostorového a funkčního využití.
Rozvojové plochy budou navrženy v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb.
Území města bude proporcionálně rozvíjeno v duchu územní politiky a řízení rozvoje města
uplatňovaných v posledních 20 letech. Návrh se zaměří na posílení individuálního a kolektivního
bydlení v souladu s významem a váhou sídelního útvaru Jaroměř. Návrh se zaměří na proporcionální
rozvoj občanského vybavení a ploch sportu a rekreace, odpovídající váze a významu města. Návrh se
zaměří na lokalizaci ploch pro výrobu. Návrh se zaměří na vymezení veřejných prostranství v duchu
stávající struktury. U nově navrhovaných ploch pro bydlení platí, že u ploch nad 2 ha je nutné veřejná
prostranství vymezit samostatně.
Návrh vymezí plochy brownfields a plochy přestavby.
- územní plán stanovuje dlouhodobou a proporční koncepci z hlediska jednotlivých pilířů
rozvoje, územní plán stanovuje plochy rozvojové, plochy přestavby, plochy s rozdílným
způsobem využití, navrhuje regulativy. Dále vymezuje veřejná prostranství a veřejnou zeleň,
vymezuje brownfields a podmínky jejich využití, problematika řešena viz Výkres základního
členění území, Hlavní výkres, Koordinační výkres, Výkres veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací
d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny
Území bude návrhem územního plánu členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. Plochy s
rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji
členit dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. V případě vymezení plochy s rozdílným způsobem
využití, která není specifikována touto vyhláškou, je třeba její použití vysvětlit v odůvodnění územního
plánu.
Urbanistická koncepce naváže na stávající kompoziční záměry a uspořádání – vymezí obě jádra
(Jaroměř a Josefov) s jejich urbanistickými osami a charakteristickými částmi a dále vymezí plochy
sídel mimo tato těžiště. V návrhu bude prověřen podíl a váha všech dílčích urbanizovaných částí
území.
Bude respektována MPZ Jaroměř a MPR Josefov, jejich hodnoty budou zachovány. Půdorysná
osnova bude vycházet z historického zastavění a budou sledovány a vyhodnocovány prostory
navazující na MPZ a MPR. Při řešení požadavků na rozvoj sídla budou přednostně zhodnocovány
nevyužívané objekty a plochy po dnes již neexistující zástavbě, v případě možnosti bude obnovena
sídelní struktura ve staré půdorysné stopě.
Sídla představují historicky vzniklé i urbanisticky celistvé kompozice, venkovská sídla se svými
historickými jádry budou do urbanistické struktury sídelního útvaru integrována. V návrhu budou
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vymezeny charaktery jednotlivých částí území (výkres základního členění, popř. výkres charakterů
města). Budou zachovány zásadní hodnoty území a tyto budou dále rozvíjeny.
Budou definovány jednotlivé skladebné části města i krajiny, koncepce historicky vzniklých sídel bude
doplněna novou zástavbou tak, aby vznikly kompaktní územní celky města.
Urbanistická koncepce bude vycházet ze schématu jádra Jaroměř a navazujících ploch města podél
historické silniční a urbanizační osy.
Urbanistická koncepce bude vycházet ze schématu jádra Josefov a navazující ploch podél historické
silniční cesty.
Urbanistická koncepce vezme v úvahu limity v území, zejména systém ekologické stability a
záplavové oblasti s aktivními zónami. Volná krajina zůstane převážně pro zemědělské účely a bude
doplněna zelení. Bude prověřena možnost navýšení podílu ploch veřejné zeleně v hustě zastavěných
lokalitách. Návrhem bude snížen deficit zelených ploch v krajině. Návrh posílí slabý koeficient
ekologické stability území.
Návrh vymezí prostory zemědělských pozemků, zejména ve vazbě na zavlažované a meliorované
pozemky a bonitované půdně ekologické jednotky.
V nivách vodních toků či vodních ploch záplavového území budou plochy orné půdy nahrazeny
plochami zeleně (travnaté porosty - pastviny, louky).
Návrh vymezí strategické plochy územních rezerv, které je možné v dalším horizontu prověřovat.
Bude prověřena plocha územní rezervy na západním okraji administrativního území (budoucí sjezd
z D11 v Semonicích).
Budou definovány nároky na technickou infrastrukturu v krajině a na vedení dopravních staveb v
krajině, stejně jako nároky na technickou infrastrukturu v zastavěném území.
V případě potřeby, zejména ve vztahu k budování dopravní a technické infrastruktury, bude stanoveno
pořadí změn v území – etapizace.
Koncepce krajiny bude doplněna o plochy systému ekologické stability a o plochy intenzivních i
extenzivních ploch veřejné zeleně a veřejných prostranství.
U nově navrhovaných ploch bude brán zřetel na půdní bonitu. K zastavění budou upřednostňovány
plochy třídy ochrany V-III, zemědělská půda třídy I a II bude zabírána pouze výjimečně.
Územní plán stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní využití – pokud
je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití).
Pro rozvojové plochy budou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, zejm. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v
plochách.
Urbanistická kompozice je dostatečně vymezena v grafické a textové části, problematika
urbanistické koncepce řešena viz Výkres základního členění území, Hlavní výkres, Koordinační
výkres, územní plán chrání zemědělský půdní fond a nejcennější bonity půd v území, územní
plán chrání lesní půdní fond, stanovuje podmínky prostorového uspořádání Schématem plánu
charakterů, včetně intenzity využití pozemků
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Požadavky na veřejnou infrastrukturu jsou zejména v oblasti dopravy, v oblasti technické infrastruktury
a občanského vybavení.
Doprava
Z hlediska dopravní koncepce jsou nejdůležitější trasy a koridory nadřazené dopravní sítě (D11,
I/33), dále silnice II. a III. třídy a komunikace ve veřejných prostranstvích. Bude provedena revize
stávající dopravní koncepce města. V návrhu bude sledována koncepce rekreační dopravy, pěší i
cyklistické. Bude prověřena síť místních a účelových komunikací a návrh jejich vhodného doplnění,
zejména s ohledem na potřeby prostupnosti krajiny, zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky
apod.
Bude respektován koridor pro VPS D11, pro který lze uplatnit předkupní právo. Minimální šíře koridoru
musí být 300 m a musí v ní být obsažena trasa D 11 dle studie Pragoprojektu, a.s. (z roku 2008), dále
pak stavby související s výstavbou dálnice a budoucí silniční ochranné pásmo D 11 podle zákona
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č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Nově navržené lokality řešené v územním plánu
Jaroměře musí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, respektovat silniční ochranné
pásmo stávajících silnic I/33, I/37.
Pro přeložku silnice I/33 bude v územním plánu respektován koridor pro veřejně prospěšnou stavbu
silnice I/33 včetně uplatnění požadavku na předkupní právo. Minimální šíře koridoru VPS I/33 bude
v souladu s DSP zpracovanou firmou Valbek spol. s r.o. v září 2008 řešena tak, aby její osou byla
trasa I/33, včetně staveb souvisejících s výstavbou I/33 a její silniční ochranné pásmo v šíři dle
zákona č. 13/1997 Sb.
Bude upřednostňováno napojení nově navržených lokalit na silniční síť pomocí silnic nižších tříd.
Bude prověřena dostatečnost, případně potřeba parkovacích ploch.
Technická infrastruktura
1. Kanalizace – systém kanalizace bude doplněn v nově navržených plochách zastavitelného území,
koncepční záměry budou navrženy v souladu s Generelem kanalizace města Jaroměř, zpracovaným
Hydroprojektem CZ a.s. Praha v roce 2010. Zneškodňování odpadních vod probíhá na centrální ČOV
Jaroměř. ÚP bude doplněn o projekt odkanalizování okolních obcí v ORP.
2. Vodovod – stávající systém bude doplněn v nově vymezených plochách zastavitelného území,
koncepce zůstává beze změny.
V území budou chráněny stávající vodní zdroje, včetně
ochranných pásem. Budou doplněny a aktualizovány prostory ochranných pásem vodních zdrojů.
3. Plynofikace – plynofikace obce je provedena plošně. Plynovodní síť bude rozšířena v nově
navržených plochách zastavitelného území. Bude sledována trasa z nadřazené dokumentace. U
nově navrhovaných plynovodů budou stanovena jejich ochranná pásma.
4. Elektrizace – elektrizační soustava je plně zajištěna ze systému VVN/VN 22/0,4 kVA. Rozvodná
síť je zajištěna trafostanicemi. V místě uvažovaného rozvoje budou prověřeny rozvody a nové
trafostanice. Budou respektovány záměry ZÚR, tj. vedení koridorů. U nově navrhovaných
elektroenergetických zařízení budou stanovena jejich ochranná pásma.
5. Spoje – v řešeném území probíhá trasa dálkového kabelu (DK) a trasa optického kabelu (DOK).
Tento je třeba chránit, včetně jeho ochranného pásma.
6. Dešťová kanalizace. V nových lokalitách zastavitelného území bude řešena problematika
dešťových vod.
Občanská vybavenost
Občanská vybavenost bude prověřena návrhem jako plocha s rozdílným způsobem využití. Podnětem
je vymezení podle problémových okruhů ÚAP ploch pro občanskou vybavenost.
- Koncepce technické infrastruktury a veřejné vybavenosti je stanovena dostatečně plochami s
rozdílným způsobem využití, jsou respektovány koridory nadřazených tras dopravy a technické
infrastruktury, koridory jsou zpřesněny, problematika řešena viz Výkres základního členění
území, Hlavní výkres, Koordinační výkres, Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a
asanací
- Na základě Rozhodnutí č.j. 1624/606/03/OŽP-Vi,Fi-P z 5. ledna 2004 bylo aktualizováno
ochranné pásmo vodního zdroje Starý Ples J-1 prvního stupně (ochranné pásmo vodního
zdroje I. stupně je zobrazeno v koordinačním výkrese). S ohledem na aktualizaci tohoto limitu
byla v daném území upravena funkční využití stabilizovaných ploch dle skutečného stavu.
- Na základě Rozhodnutí č.j. 1638/609/03/OŽP-Vi,Fi-P z 5. ledna 2004 bylo aktualizováno
ochranné pásmo vodního zdroje Úpa J-7 prvního stupně (ochranné pásmo vodního zdroje I.
stupně je zobrazeno v koordinačním výkrese). S ohledem na aktualizaci tohoto limitu byla v
daném území upravena funkční využití stabilizovaných ploch dle skutečného stavu.
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Ochrana hodnot v území vychází z Průzkumů a rozborů. Mezi základní hodnoty patří centrální zóna
Jaroměř, vymezená jako památková zóna a jádro Josefova, vymezené jako památková rezervace. K
hodnotám města patří soutok tří řek (Labe, Metuje, Úpa) a prostor nábřeží Labe v centrální části a
prostor parku v Josefově. Ostatní sídla mají hodnotné buď centrální prostory nebo charakteristické
uliční prostory, návrh územně plánovací dokumentace bude tyto hodnoty zachovávat a rozvíjet.
Základní urbanistickou hodnotou jsou také veřejná prostranství vymezená v Územně analytických
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podkladech, dále parky a ostatní zeleň.
Mezi hodnoty území patří vyhlášené nemovité kulturní památky, významné budovy a soubory budov
v území, vedené jako hodnoty v územně analytických podkladech.
Současné historické, kulturní, urbanistické ani přírodní hodnoty nebudou návrhem územního plánu
negativně dotčeny.
Mezi hodnoty území patří nivy kolem řek (Labe, Metuje, Úpa) a prostory kolem těchto vodních toků.
Návrhem řešení budou identifikovány a respektovány památkově hodnotné či architektonicky cenné
stávající stavby, které dotvářejí historickou strukturu sídla (vč. jejich urbanistické situace).
Dále budou návrhem řešení chráněny prvky krajinného rázu a vytvořeny podmínky pro zachování,
ochranu a rozvoj přírodních a krajinných hodnot, které se v řešeném území nacházejí.
V návrhu budou respektovány plochy systému ekologické stability a chráněny před nežádoucími
zásahy. Regionální územní systém ekologické stability bude v řešeném území aktualizován v souladu
s projednávanými Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Návrhem nebude umožněno umisťování budov ve volné krajině, vyjma staveb veřejné dopravní a
technické infrastruktury.
- Návrh územního plánu vymezuje (definuje) urbanistické hodnoty, vychází ze stávající
koncepce územního plánu, stanovuje ochranu urbanistických, civilizačních a přírodních
hodnot
g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
V územně plánovací dokumentaci budou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby zejména navržené
stavby dopravní (koridor D 11, koridor I/33).
Dále budou jako veřejně prospěšné stavby vymezeny vybrané hlavní kanalizační řady, vybrané hlavní
vodovodní řady, vybrané hlavní plynovodní řady, vybraná elektrozařízení - hlavní vzdušná a kabelová
vedení a trafostanice.
Jako veřejně prospěšné opatření bude v návrhu vymezen územní systém ekologického stability.
Bude prověřena potřeba označení uvedených staveb a opatření. Výčet konkrétních pozemků pro
veřejně prospěšné stavby a opatření pro vyvlastnění a pro předkupní právo provede zpracovatel ÚPD
podle mapy pozemkového katastru ve fázi návrhu ÚP před společným jednáním.
Požadavky na asanace je možné doplnit podle požadavků dotčených orgánů nebo města na základě
projednání zadání. Požadavky nejsou známy.
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu se v řešeném území nepředpokládají.
- Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby v souladu se ZÚR a vymezuje veřejně
prospěšná opatření, problematika řešena viz Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a
asanací
h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými
přírodními jevy)
Nejsou známy nároky a požadavky na vymezení ochrany veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a
bezpečnosti státu. V souladu s havarijním plánem Královéhradeckého kraje (z 31.3.2008) je
vymezena zóna havarijního plánování (amoniak-čpavek).
Tyto nároky budou uplatněny stanovisky dotčených orgánů, event. jejich oborových organizací.
Pro uvažovanou zástavbu bude v ÚP zajištěno zásobování požární vodou dle ČSN 730873 Požární
bezpečnost staveb - zásobování požární vodou a ČSN 736639 - Zdroje požární vody a příjezdové
komunikace pro požární vozidla v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb.
V řešeném území se nevyskytují ložiska nerostných surovin určených k těžbě (CHLÚ, DP).
V řešeném území se vyskytují záplavová území a jsou vyhlášeny aktivní zóny záplavového území.
Záplavová území (Q100) nebudou navržena k zastavění, plochy aktivní zóny budou respektovány jako
limit. Budou vyhodnoceny stávající zastavěné a zastavitelné plochy umístěné v záplavovém území,
jejich režim bude omezen podmíněně přípustným využitím plochy.
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Zastavitelné plochy pro bydlení bude územní plán umísťovat mimo území, u něhož bude předpoklad
zasažení nadlimitními hladinami hluku, případně v těchto územích stanoví podmínečně přípustné
využití ploch, které bude zaručovat dosažení přijatelných hladin hluku v chráněných venkovních
prostorech. Bude provedena revize funkčního využití území ploch podél silnic I. třídy v souvislosti s
předpokladem zasažení těchto území nadlimitními hladinami hluku.
Předmětné území není narušeno jinými rizikovými jevy.
Součástí územního plánu bude vypracování doložky civilní ochrany (dle ustanovení § 20 vyhlášky č.
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva).
Ochrana před povodněmi je řešena ve stávajícím územním plánu, ochranná opatření budou do
návrhu přejata.
- územní plán stanovuje podmínky využití území dle stanovisek dotčených orgánů, včetně
ochranných pásem, zóny Q100, aktivní zóny a ostatních nebezpečných zón
i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
- dopravní stavby a jejich koridory – vymezení a koordinace
- zapracování a koordinace s vymezeným regionálním územním systémem ekologické
stability – vymezení a koordinace
- ochrana archeologických nalezišť – limit v území
- vytvoření dopravního terminálu v místě vlakového nádraží – dopravní koncepce
- koncepce odkanalizování dle regionálního projektu odkanalizování území – územní
koncepce technické infrastruktury
- systém dopravní obsluhy města – dopravní koncepce
- koordinace s vyhlášenou zónou Q100 a aktivní zónou záplavového území – limity v území
- aktualizace koridorů tras nadřazené dopravy (D11, I. a II. třída komunikací) – vymezení a
koordinace
- plochy občanské vybavenosti s možností pokrytí deficitů zařízení pro přestárlé občany
(DPS)
- přeložka silnice II/299 Josefov – Semonice
- urbanistická osa Jaroměř, urbanistická osa Josefov
- územní plán koordinuje a zapracovává dopravní stavby a jejich koridory zpřesněním podle
oborových podkladů a dokumentů, koordinace a zpřesnění s vymezeným regionálním
systémem ekologické stability, ochrana archeologických nalezišť, plochy občanské
vybavenosti, problematika řešena viz Výkres základního členění území, Hlavní výkres,
Koordinační výkres, Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
Území města leží v prostoru rozvojové oblasti Královéhradecké OB4 (čl. 43 PÚR ČR, ve znění
Aktualizace č. 1), na koridoru dálnice D11 a silnice I/33, na kterou přímo navazuje rozvojová osa OS4
(čl. 55 PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1) Praha – Hradec Králové – Jaroměř – Náchod hranice
ČR/Polsko a je vymezena a zpodrobněna návrhem ZÚR KHK z listopadu 2010 (čl. b 1.2). Návrh
územního plánu bude vypracován v souladu s „Republikovými prioritami územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území“ (kapitola 2. schválená PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1).
Členění ploch s rozdílným způsobem využití bude v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, s přihlédnutím k metodice MINIS (Minimální standard
pro digitální zpracování územních plánů v GIS v prostředí zákona č.183/2006 Sb.)
Plochy s rozdílným způsobem využití lze dále s ohledem na specifické podmínky a charakter území
podrobněji členit. Ve zvlášť odůvodněných případech lze stanovit plochy s jiným způsobem využití.
Administrativní území města bude beze zbytku pokryto plochami s rozdílným způsobem využití.
Územně plánovací dokumentace bude obsahovat plochy stávající zastavěné, navržené zastavitelné a
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plochy územních rezerv.
V návrhu bude akcentována kompozice sídelního útvaru, budou akcentována jádra kompozice a
hlavní kompoziční a urbanistické osy.
- územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a odůvodňuje plochy, které
nejsou v souladu s vyhláškou nebo metodikou MINIS (smíšené neobytné, plochy transformace,
smíšené území - opevnění Josefova), jsou akcentovány urbanistické osy a jádra kompozice,
problematika řešena viz Výkres základního členění území, Hlavní výkres, Koordinační výkres
k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich
využití územní studií
Konkrétní požadavek není v této fázi stanoven. V průběhu zpracovávání a projednávání územního
plánu se prověří a případně navrhnou vhodné zastavitelné plochy, ve kterých toto může být uloženo.
Předpokladem je, že se bude jednat o většinu větších zastavitelných ploch, jako je například :
-

prostor Josefova, jeho stabilizace a jeho vazba na dopravní systém, včetně koridoru
přeložky silnice II/299 Josefov – Semonice,
- prostor výrobní a skladové zóny na severozápadě území a jeho vazba na silniční síť (v
současném územním plánu), oddělení rezidenčních ploch a ploch komerčních
- prostor rekreačně sportovního zázemí a parků města podél Labe – Na Vrších - Jakubské
předměstí
- případně možnost využití prostoru Semonice – Cihelny, prachárny
- územní plán vymezuje plochy pro prověření změn urbanistickou studií, celkem 7 lokalit
l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Plochy a koridory nebudou vymezeny, nebude stanoveno pořízení regulačního plánu, pokud tento
požadavek nevyplyne z projednání tohoto zadání.
- územní plán nestanovuje pořízení regulačního plánu
m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast
Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit
kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA. KÚ KHK, odbor životního
prostředí a zemědělství ve svém stanovisku ze dne 26.4.2011 k návrhu zadání ÚP Jaroměř uplatnil
podmínku, že je nutné ÚP Jaroměř posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle ustanovení §
10i zákona EIA.
Návrh zadání ÚP Jaroměř nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality, vyhlášené ptačí
oblasti se v řešeném území nenacházejí.
- územní plán obsahuje posouzení vlivů na životní prostředí - SEA
n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
Vzhledem k tomu, že územní plán bude v co největší míře vycházet ze stávajícího Územního plánu
sídelního útvaru Jaroměř, zadání nepředpokládá variantní řešení a nepředpokládá se tedy zpracování
konceptu územního plánu.
- územní plán není vypracován ve variantách
o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání jejich
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení.
Bude dodržen obsah členění územního plánu podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Návrh bude obsahovat:
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NÁVRHOVÁ ČÁST
- textovou část (a) vymezení zastavěného území,
(b) koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot,
(c) urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných 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 nerostů,
(f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného, nepřípustného, podmíněně přípustného využití,
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu,
(g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel,
(h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit
předkupní právo,
(j) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů.
- grafickou část (a) výkres základního členění
(b) hlavní výkres

ODŮVODNĚNÍ
Textovou část:
- vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
- údaje o splnění zadání
- odůvodnění přijatého řešení
- informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
- grafickou část
(c) - koordinační výkres
(d) - výkres širších vztahů
(e) – vyhodnocení záboru ZPF
Územní plán bude zpracován digitálně nad aktuální katastrální mapou v měřítku 1:5000.
Pokud bude doplněn požadavek na zpracování konceptu bude koncept pro účely projednání
odevzdán ve dvou vyhotoveních.
Návrh územního plánu bude pro účely společného jednání odevzdán ve dvou vyhotoveních.
Upravený návrh územního plánu podle výsledků společného jednání s dotčenými orgány a po
posouzení návrhu krajským úřadem bude odevzdán pro účely veřejného projednání ve dvou
vyhotoveních.
Bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh územního plánu upravit, bude odevzdán
výsledný návrh územního plánu (čistopis) ve třech vyhotoveních. Nebude-li vyžadována na základě
veřejného projednání úprava návrhu, bude dotištěno další jedno vyhotovení návrhu.
Výsledný návrh územního plánu bude odevzdán spolu s datovým nosičem.
Součástí kompletního tištěného vyhotovení územního plánu bude vždy digitální nosič
s elektronickou formou územního plánu:
- všechny výkresy grafické části v rastrové podobě ve formátu PNG či TIFF včetně
zeměpisného usazení v S-JTSK (EastNorth)
- všechny výkresy grafické části ve formátu PDF
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- textovou část ve formátu PDF a ve formátu DOC
Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Grafická část může být doplněna
schématy. V textové části územního plánu bude uveden údaj o počtu listů textové části a počtu
výkresů grafické části.
Odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, při vymezování
ploch budou řádně zdůvodněny.
Na základě schváleného zadání jsou akceptovány podmínky a požadavky DO. Základem je
soulad s nadřazenou dokumentací (ZÚR Královéhradeckého kraje), ze kterého jsou převzaty
následující záměry: koridor VVN, koridor dálnice D11, koridor silnice I/33, koridor modernizace
železnice (zdvojkolejnění), koridor silnice II/299. Jsou stanoveny regulativy pro využití území,
jsou vypracovány schémata doplňující Hlavní výkres.
Řešení územního plánu Jaroměř respektuje požadavky zvláštních právních předpisů. Relevantní
požadavky dotčených orgánů uplatněných v rámci projednání byly zapracovány do návrhu. Územní
plán Jaroměř byl pořízen a projednán v souladu se stanovisky dotčených orgánů a jejich požadavky
podle zvláštních právních předpisů.

4. Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu
Zadání územního plánu bylo schváleno na základě usnesení zastupitelstva dne 13.6.2011. Na
základě schváleného zadání byl vypracován Návrh územního plánu. Pokyny pro zpracování návrhu
byly předány k datu 29.11.2011 Pokyny k úpravě návrhu byly předány k datu 2.4.2014.

POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
Požadavky na urbanistickou koncepci − upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního
rozvoje − upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem −
upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k
řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a rozborů
Požadavky Politiky územního rozvoje ČR byly zapracovány ve znění 1. Aktualizace politiky
územního rozvoje ČR, byly akceptovány a zapracovány, upřesnění požadavků vyplývajících ze
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - byly zapracovány, problémy určené k
řešení z územně plánovací dokumentace byly prověřeny a zapracovány, z průzkumů a rozborů
byly zapracovány zejména hodnoty území, byly zapracovány problémy a střety z ÚAP ORP
Jaroměř.
Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury
Požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu − upřesnění požadavků vyplývajících z politiky
územního rozvoje − upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané
krajem − upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a rozborů
Požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu jsou zapracovány, záměry pro výstavbu dálnice
D11 jsou aktualizovány, včetně všech doprovodných staveb. Ostatní záměry na silnicích II. a III.
třídy, zpracované krajem, jsou zapracovány. Přestavba železničního uzlu Jaroměř modernizace koridoru železnice 031 je zapracována. Koncepce dopravní infrastruktury
zahrnuje také záměry nemotorové dopravy, významný je záměr cyklostezky do Kuksu
(realizováno).
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Požadavky na technickou infrastrukturu − upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací
dokumentace vydané krajem − upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů,
zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících
průzkumů a rozborů
Záměry technické infrastruktury jsou zapracovány, zejména u rozvojových zastavitelných
ploch. veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny.
POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ
JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNÉ PROVĚŘIT
Byly upřesněny požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ve znění 1. Aktualizace
politiky územního rozvoje, byly zpřesněny plochy a koridory ze ZÚR, dálnice D11, železniční
koridor 031.
POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ
NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Byly vymezeny veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace, s uplatněním
vyvlastnění. Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny následovně:
Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny následovně:
V1 – stavba dálnice D11,
V2.1 – stavba optimalizace a zdvoukolejnění železniční tratě č. 031
V2.2 stavba protihlukové zdi,
V3 – stavba silnice I/33,
V4 – stavba vedení VVN,
V5 – stavba silnice II/299,
V6 – stavba transformovny,
PPO2 - stavba protipovodňových opatření.
Veřejně prospěšná opatření jsou vymezena jako celý systém ÚSES. Veřejně prospěšná
opatření jsou stávající (stabilizované) prvky a prvky navržené.
POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM
ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI
Návrh prověřil vymezení ploch pro regulační plán a územní studii. Regulační plán není navržen.
Územní studie jsou navrženy pro lokality
ÚS1 - NA CIHELNÁCH ZÁPAD
ÚS2 - NA CIHELNÁCH VÝCHOD
ÚS3 - NA VRŠÍCH I
ÚS4 - NA VRŠÍCH II
ÚS5 - NA VRŠÍCH III
ÚS6 - NA VALECH
ÚS7 - KRÁLOVÉDVORSKÁ
POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
Územní plán je zpracován invariantně.
POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ
OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ
Textová část územního plánu Jaroměř je zpracována ve dvou souborech - Textová část
územního plánu, Textová část odůvodnění územního plánu
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Grafická část územního plánu obsahuje:
- Výkres základního členění území
- Hlavní výkres
- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
- Schéma uspořádání zeleně a veřejných prostranství
- Schéma plánu charakterů

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

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

- Koordinační výkres
- Výkres širších vztahů
- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000

(6)
(7)
(8)

D.3 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje
viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část II. odst. 1 c)
V územním plánu Jaroměř nejsou řešeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje.

D.4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

řešení

na

Území řešené územním plánem, tj. území města Jaroměř leží na 5 katastrálních územích (Jaroměř,
Jezbiny, Josefov u Jaroměře, Semonice a Starý Ples), plocha celého řešeného území činí 2395,26
ha.
Zemědělská půda celkem: 1 683,0 ha, což je 70,3% z celkové výměry obce
Orná půda: 867,2 ha, což je 51,5% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 169,3 ha, což je 10,1% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 31,7 ha, což je 1,9% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 614,8 ha, což je 36,5% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 37,5 ha, což je 1,6% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 101,0 ha, což je 4,2% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 158,0 ha, což je 6,6% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 415,7 ha, což je 17,4% z celkové výměry obce

Metodika a postup
Plochy navrhované k zástavbě nebo k jinému urbanistickému využití jsou zakresleny v grafické části
odůvodnění územního plánu – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, v měřítku 1 : 5 000,
kde jsou zároveň vyznačeny ukazatele kvality ZPF dle BPEJ a tříd ochrany zemědělského půdního
fondu (stanovených vyhláškou č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany) pro jednotlivé plochy
s přiřazeným identifikačním číslem, podle něhož je možno je najít v tabulce uvedené níže v textové
části odůvodnění územního plánu. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond v územním plánu bylo zpracováno dle společného metodického doporučení
Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí (srpen 2013).
Hodnocení lokalit bylo provedeno celkovým záborem, záborem zemědělské půdy dle BPEJ a jim
odpovídající třídy ochrany ZPF.
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Údaje o skutečných investicích vložených do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
(meliorační a závlahové zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení
V řešeném území jsou realizovány investice do půdy za účelem zvýšení její úrodnosti, a to na
plochách zemědělské půdy. Investice do půdy se v řešeném území vyskytují v
následujících lokalitách:
- k.ú. Jaroměř – v lokalitě ZJARO_01 - bude zohledněno při výstavbě dopravní infrastruktury
ZJOS_03, ZJOS_07 - v lokalitě ZJOS_03 a ZJOS_07 zůstanou stávající investice do půdy, protože se
jedná o přírodní plochy. Při realizaci výstavby nesmí být narušena funkčnost zbývajícího systému.
V k.ú. Jezbiny, Josefov u Jaroměře, Semonice a Starý Ples investice do půdy zastoupeny nejsou.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o
jejich předpokládaném porušení
Na území města probíhá intenzivní zemědělská činnost. V řešeném území se nachází 5
zemědělských provozoven – v k.ú. Jaroměř 3 provozovny, včetně bioplynové stanice, 2 provozovny v
k.ú. Semonice. Mimo tato jsou do ploch zemědělské výroby zařazeny 3 zahradnictví v k.ú. Jaroměř.
Další provozovna je umístěna v k.ú. Starý Ples, která je v rámci plochy venkovského bydlení.
Na lokalitách určených k vymezení zastavitelných ploch neleží zemědělské provozovny, areály či
objekty staveb zemědělské prvovýroby ani zemědělské usedlosti. V rámci návrhu nedojde k narušení
žádných objektů zemědělské prvovýroby. Koncepce nenarušuje činnost či funkčnost staveb
zemědělské prvovýroby nebo zemědělských usedlostí v řešeném území.
Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatření k zajištění ekologické
stability
krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů
pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení
Jsou vymezeny regionální a lokální prvky ÚSES k zajištění zvýšení ekologické stability území.
V řešeném území nejsou realizovány pozemkové úpravy. V řešeném území se nevyskytují dobývací
prostory ani chráněná ložisková území.
Znázornění průběhu hranic katastrálních území a správního území obce
V územním plánu jsou v grafické části znázorněny hranice ploch stavebních obvodů navržených k
odnětí v rámci katastrálních území správního území obce. Znázornění průběhu hranic územních
obvodů obcí a hranic katastrálních území je zobrazeno v grafické části.
Vymezení hranice zastavěného území
Vymezení zastavěného území je vymezeno územním plánem k datu 03/2016. Zastavěné území je
vymezeno ve výkresech grafické části územního plánu (Výkres základního členění území, Hlavní
výkres). Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s aktuálními platnými předpisy k datu
03/2016. Základem pro vymezení hranice zastavěného území byl intravilán vymezený k 1. září 1966 a
územní vymezené ÚPD Jaroměř. Dále byly do zastavěného území zahrnuty zastavěné stavební
pozemky, stavební proluky a další pozemky dle požadavků vyplývajících ze stavebního zákona.
Pozemky, na kterých byla již realizována stavba na základě územního rozhodnutí, stavebního
povolení, ohlášení a v evidenci katastru nemovitostí nebyly vedeny jako stavební parcely nebyly
zahrnuty do zastavěného území a tyto pozemky, s povolenou zástavbou, byly převážně vymezeny
jako zastavitelné plochy. V grafické části jsou znázorněny a trasy základních zemědělských účelových
komunikací.
ZDŮVODNĚNÍ ROZSAHU ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
Územní plán byl řešen s ohledem soustředit budoucí zastavitelné plochy pro výstavbu výhradně
na plochy, které na stávající zástavbu sídla bezprostředně navazují. Díky tomuto řešení nedochází
k vytváření samostatných obytných souborů na plochách, které by narušovaly celistvost
zemědělských půd uprostřed souvislých zemědělských honů a vytvářely tak těžko obdělávatelné
enklávy, mezi stávajícím zastavěným územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby.
Pozemky zemědělského půdního fondu jsou zastoupeny v řešeném území plochami o bonitě I. ,II, III.,
IV. a V. třídy.
Vymezené zastavitelné plochy odpovídají předpokládanému rozvoji města Jaroměře a
částečně vycházejí z ploch vymezených v územním plánu z roku 1996, včetně jeho změn, které byly
prověřeny, zejména s ohledem na současné potřeby rozvoje Jaroměře a ochranu volné krajiny a
hodnot řešeného území. K těmto plochám přibyl minimální nárůst nově odnímané zemědělské půdy.
V souvislosti navrženými plochami pro bydlení jsou vymezeny další potřebné plochy např. pro výrobu,
rekreaci, veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu atd. v odpovídajícím rozsahu.
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Návrhový horizont ÚP pro stanovení kapacit ploch pro bydlení – pro rok 2030
Výchozí rok vyhodnocení:
Výchozí počet obyvatel v bytech k 31.12.2015:
Výchozí počet bytů:
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce:
Cílový rok vyhodnocení:
Předpokládaný počet obyvatel:
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce:
Potřeba nových bytů do cílového roku:

2015
12 489
5071
2,52
2030
12400
2,28
465 bytů

Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch:
Rezerva (Nedostupnost pozemků a jiné lokální faktory):
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení

1100 m2
20 %
49,30 ha

Odhad potřeby zastavitelných ploch musí dále zohlednit, že Jaroměř leží v rozvojové oblasti OB4
z důvodu ovlivnění rozvojovou dynamikou krajských měst Hradec Králové a Pardubice a rozvojové
ose OS4 s vazbou na území ovlivněné výstavbou D11 proto potřeba zastavitelných ploch by měla do
jisté míry převyšovat poptávku a byla dále navýšena o cca 25 %, aby pokryla potřeby pro rozvoj ve
výhledovém roce.
Navrhované řešení tedy vychází z realistických nároků na budoucí rozvojové - zastavitelné plochy,
zastavitelné plochy pro bydlení navazují na zastavěné území. Návrh nenavrhuje zastavitelné plochy
na nejvyšší bonitu zemědělských pozemků, návrh vychází ze současného trendu a koncepce
územního rozvoje, návrh doplňuje v prvé řadě plochy v rámci zastavěného území.
ODNĚTÍ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (LESNÍ PŮDNÍ FOND)
Navrhovaným řešením nedojde k odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa.
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SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ
Údaje o celkovém rozsahu navrhovaných ploch a ploch vyžadujících zábor zemědělského půdního fondu podle účelu využití a údaje o druhu
(kultuře) dotčené půdy
Přehled vymezených zastavitelných ploch (Z) a ploch přestavby (P) a asanace (A), k.ú. Jaroměř :

Katastrální území: Jaroměř
Mimo
zastavěné Investice do
území
půdy (ha)
(ha)

Číslo lokality

Způsob využití plochy

Celkový
zábor ZPF
(ha)

ZJARO_01

dopravní infrastruktura/silniční

0,520

orná půda
trvalý travní
porost

35600

I.

-

0,286
0,234

0,140
(odvodnění)

ZJARO_02

bydlení městské a příměstské

2,496

ovocný sad

31300

III.

-

2,496

-

ZJARO_03

bydlení městské a příměstské

1,909

orná půda

31300

III.

-

1,909

-

ZJARO_04

bydlení městské a příměstské

1,791

orná půda

31300

III.

-

1,791

-

32143
-

V.
-

-

0,917
2,570

-

31300
32143
35600
31300
32143
32213

III.
V.
I.
III.
V.
V.

35600

I.

Druh pozemku

Kód
BPEJ

Třída
ochrany

Zastavěné
území (ha)

ZJARO_05

bydlení městské a příměstské

3,487

orná půda
zahrada
trvalý travní
porost
ostatní plocha

ZJARO_06

bydlení městské a příměstské

2,710

orná půda

ZJARO_07

bydlení městské a příměstské

3,192

orná půda

ZJARO_08

technická infrastruktura

0,955

trvalý travní
porost

-

-

-

1,499
1,211
0,012
1,323
0,386
1,471
0,955

-

-

-
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ZJARO_09

bydlení městské a příměstské
zahrady

0,460

zahrada

35600
32212

I.
IV.

-

0,009
0,451

-

ZJARO_10

bydlení městské a příměstské
zahrady

2,029

zahrada
ovocný sad

35600
32212

I.
IV.

-

0,072
1,957

-

ZJARO_11

rekreace/zahrádkové osady

0,386

orná půda

35600

I.

-

0,386

-

ZJARO_13

bydlení městské a příměstské

0,095

zahrada

31200

II.

-

0,095

-

ZJARO_14

bydlení městské a příměstské

1,929

orná půda

31100
31110

I.
II.

-

1,718
0,211

-

ZJARO_15

bydlení městské a příměstské

1,156

orná půda

31100

I.

-

1,156

-

ZJARO_16

bydlení městské a příměstské

3,443

orná půda

31100
31110

I.
II.

-

3,280
0,163

-

ZJARO_17

bydlení městské a příměstské

1,624

zahrada

31100
30810
31110

I.
II.
II.

-

0,005
0,145
1,474

-

ZJARO_18
část 1

dopravní infrastruktura/silniční

6,504

orná půda
trvalý travní
porost

31100
31110

I.
II.

-

0,543
5,961

-

ZJARO_18
část 2

dopravní infrastruktura/silniční

5,163

orná půda

31100
31110

I.
II.

-

4,012
1,151

-

ZJARO_19

bydlení městské a příměstské

0,962

orná půda

30810

II.

-

0,962

-

ZJARO_20

bydlení městské a příměstské

1,944

orná půda

30810

II.

-

1,944

-

ZJARO_21

bydlení městské a příměstské

2,026

orná půda

30810

II.

-

2,026

-

ZJARO_22

bydlení městské a příměstské

1,849

orná půda

30810

II.

-

1,849
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ZJARO_23

bydlení městské a příměstské

1,807

orná půda

30810

II.

-

1,807

-

ZJARO_24

bydlení městské a příměstské

2,149

orná půda

30810

II.

-

2,149

-

ZJARO_25

bydlení městské a příměstské

2,478

orná půda

30810

II.

-

2,478

-

ZJARO_26

veřejná zeleň

0,351

orná půda

30810

II.

-

0,351

-

ZJARO_27

bydlení městské a příměstské

3,348

orná půda

30810

II.

-

3,348

-

ZJARO_28

bydlení městské a příměstské

0,221

orná půda

30810

II.

-

0,221

-

ZJARO_29

bydlení městské a příměstské

1,009

orná půda

30810

II.

-

1,009

-

ZJARO_30

bydlení městské a příměstské

1,017

orná půda

30810

II.

-

1,017

-

ZJARO_31

bydlení městské a příměstské

1,233

orná půda

30810

II.

-

1,233

-

ZJARO_32

bydlení městské a příměstské

1,974

orná půda

30810

II.

-

1,974

-

ZJARO_33

bydlení městské a příměstské

2,123

orná půda

30810

II.

-

2,123

-

ZJARO_34

bydlení městské a příměstské

1,758

orná půda

30810

II.

-

1,758

-

ZJARO_35

bydlení městské a příměstské

1,291

orná půda
zahrada
ovocný sad

30810

II.

-

ZJARO_36

smíšené neobytné

3,071

orná půda

31100
31954
37101

I.
V.
V.

-

0,988
0,118
0,185
2,016
0,327
0,728

-

172

ZJARO_37

výroba a sklady

3,269

orná půda
trvalý travní
porost

31100
31594

I.
V.

-

1,915
1,354

-

I.
II.
III.
V.

-

4,451
1,621
0,008
0,125

-

ZJARO_38

výroba a sklady

6,205

orná půda

31100
31110
30850
37101

ZJARO_39

výroba a sklady

6,727

orná půda

31100

I.

-

6,727

-

ZJARO_41

veřejná zeleň

2,721

orná půda

31100
30810

I.
II.

-

0,117
2,604

-

ZJARO_42

výroba a sklady/energetické
zařízení

2,785

trvalý travní
porost

32001
34167
37001

IV.
V.
V.

-

0,215
2,503
0,067

-

ZJARO_49

bydlení městské a příměstské

0,738

orná půda

31300

III.

-

0,131

-

ZJARO_51

plochy dopravní infrastruktury /
silniční

0,139

trvalý travní
porost

35600

I.

-

0,139

-

PJARO_01

bydlení městské a příměstské

1,332

ovocný sad

31300
32212

III.
IV.

0,236
1,096

-

-

PJARO_02

bydlení městské a příměstské

2,661

ovocný sad
zahrada

32212

IV.

2,661

-

-

PJARO_03

bydlení městské a příměstské
zahrady

1,389

zahrada

32212

IV.

1,389

-

-

PJARO_04

smíšené obytné městské

0,806

zahrada

35600
31914

I.
IV.

0,024
0,782

-

-

PJARO_08

smíšené obytné komerční

0,224

zahrada

31110

II.

0,224

-

-

PJARO_11

bydlení městské a příměstské

1,552

orná půda
zahrada

30810
31110

II.

1,552

-

-
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PJARO_12

smíšené obytné komerční

0,494

zahrada

30810

II.

0,494

-

-

PJARO_13

smíšené obytné komerční

0,772

zahrada

30810
31110

II.

0,772

-

-

PJARO_14

smíšené obytné městské

0,110

orná půda

31100

I.

0,110

-

-

PJARO_15

dopravní infrastruktura
kombinovaná

0,593

zahrada
ostatní plocha

34200
-

II.
-

0,086
0,507

-

-

PJARO_17

bydlení venkovské

0,493

orná půda

31100
32212

I.
IV.

0,179
0,314

-

-

PJARO_18

bydlení městské a příměstské

0,159

trvalý travní
porost

31310

III.

0,159

-

-

PJARO_20

smíšené neobytné

8,301

trvalý travní
porost
ostatní plocha

31100
-

I.
-

1,378
6,923

-

-

PJARO_22

smíšené neobytné

3,487

zahrada

35800

II.

3,487

-

-

VP_01

veřejné prostranství

0,157

orná půda

31100

I.

-

0,157

-

VP_02

veřejné prostranství

0,073

orná půda

31100

I.

-

0,073

-

VP_03

veřejné prostranství

2,106

orná půda

30810

II.

-

2,106

-

VP_04

veřejné prostranství

3,552

orná půda

30810

II.

-

3,552

-

VP_05

veřejné prostranství

0,586

orná půda

31100

I.

-

0,586

-

VP_06

veřejné prostranství

0,255

orná půda

31300
32143

III.
V.

-

0,170
0,085

-

VP_08

veřejné prostranství

0,358

orná půda

31300

III.

-

0,358

-
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Zábor ZPF v k.ú. Jaroměř celkem (ha)

121,858

22,981

100,092

0,140

Katastrální území: Jezbiny

Číslo lokality

Způsob využití plochy

Celkový
zábor ZPF
(ha)

ZJEZ_01

bydlení venkovské

0,856

Zábor ZPF celkem (ha)

Mimo
zastavěné Investice do
území
půdy (ha)
(ha)

Druh pozemku

Kód
BPEJ

Třída
ochrany

Zastavěné
území (ha)

zahrada
trvalý travní
porost

35600
32212

I.
IV.

-

0,197
0,659

-

-

0,856

-

0,856

Katastrální území: Josefov u Jaroměře
Mimo
zastavěné Investice do
území
půdy (ha)
(ha)

Číslo lokality

Způsob využití plochy

Celkový
zábor ZPF
(ha)

PJOS_01

veřejná zeleň

1,014

zahrada

35600

I.

1,014

-

-

ZJOS_01

dopravní infrastruktura/silniční

0,806

orná půda

32001
32014

IV.
IV.

-

0,750
0,056

-

PJOS_03

bydlení městské a příměstské

0,146

orná půda

32014

IV.

0,146

-

-

Zábor ZPF v k.ú. Josefov u Jaroměře celkem (ha)

1,966

1,160

0,806

-

Druh pozemku

Kód
BPEJ

Třída
ochrany

Zastavěné
území (ha)
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Katastrální území: Semonice

Číslo lokality

Způsob využití plochy

Celkový
zábor ZPF
(ha)

ZSEMO_01

smíšené neobytné

0,290

ZSEMO_02

smíšené neobytné

0,340

ZSEMO_03

dopravní infrastruktura/silniční

Druh pozemku
orná půda
zahrada
orná půda
zahrada

19,735

orná půda

ZSEMO_04

dopravní infrastruktura/silniční

2,536

orná půda
trvalý travní
porost

ZSEMO_06

bydlení venkovské

0,094

trvalý travní
porost

Zábor ZPF v k.ú. Semonice celkem (ha)

23,033

Mimo
zastavěné Investice do
území
půdy (ha)
(ha)

Kód
BPEJ

Třída
ochrany

Zastavěné
území (ha)

31010

II.

0,290

-

-

31010

II.

0,340

-

-

30900
31000
31100
31010
31110
35600
31010
32212
34167
35600

I.
I.
I.
II.
II.
I.
II.
IV.
V.
I.

-

7,112
6,136
2,318
3,054
1,115

-

-

0,657
0,237
0,199
0,073
1,370

-

35600

I.

-

0,094

-

0,630

22,403

-
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Katastrální území: Starý Ples

Mimo
zastavěné Investice do
území
půdy (ha)
(ha)

Číslo lokality

Způsob využití plochy

Celkový
zábor ZPF
(ha)

ZSP_01

výroba lehká

0,879

trvalý travní
porost

51500
51212

II.

-

0,879

-

ZSP_02

bydlení venkovské

1,040

zahrada
ovocný sad

51500
52054
52313

II.
V.
V.

-

0,017
0,983
0,040

-

-

1,919

-

Zábor ZPF v k.ú. Starý Ples celkem (ha)

1,919

Druh pozemku

Kód
BPEJ

Třída
ochrany

Zastavěné
území (ha)
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E. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Námitka č. 1:
ze dne 18.6.2014
Námitka se týká pozemků p.č. 1772/1, 1773, 1776/1, 1776/2 v k.ú. Jaroměř, které byly vymezeny
v návrhu jako stabilizované PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ / MĚSTSKÉ (SM), která nepřipouštěla
umístění výrobních funkcí a do této lokality byla přestěhována firma zabývající se kovoobráběčstvím
a drobnými výrobky ze dřeva.
Rozhodnutí o námitce: Námitce č. 1 se vyhovuje
Odůvodnění námitky: Výše uvedené podání pana
označené jako „Připomínka
k územnímu plánu“, ze dne 18.6.2014 pořizovatel ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu přezkoumal a vyhodnotil v souladu s ustanovením § 52 odst. 2
stavebního zákona jako námitku vlastníka pozemků a staveb.
V grafické části návrhu územního plánu bylo upraveno funkční využití pozemků p.p.č. 1772/1, 1773,
1776/1, 1776/2, 1777, 1778/10, 1778/11, vše v k.ú. Jaroměř, a to na plochu stabilizovanou s funkčním
využitím plochy smíšené neobytné (SN). K úpravě funkčního využití došlo na základě prověření
skutečného stavu v území. Vzhledem k charakteru území okolní zástavby se stabilizovaným využitím
PLOCHY SMÍŠENÝCH OBYTNÝCH / MĚSTSKÝCH (SM) vytváří SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ ÚZEMÍ (SN)
odpovídající přechod ve využití mezi obytným a neobytným územím, zároveň zajišťuje ochranu
odpovídající kvality prostředí pro okolní smíšenou obytnou zástavbu. Podmínky funkčního uspořádání
u ploch smíšených neobytných podmíněně připouštějí využití i pro nerušící výrobní činnosti a služby
za splnění podmínek uvedených v regulativu plochy (SN).
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí o námitkách uplatněných podle ustanovení § 52 odst. 2
stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se nelze odvolat ani podat
rozklad.
Námitka č. 2: Sallerova výstavba, spol. s r.o., Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice IČO: 16188926 ze
dne 21.7.2014
Námitka se týká pozemku p.č 1091/1 a 1091/6 v k.ú. Jaroměř, u kterých dotčený vlastník nesouhlasí
s navrhovaným vymezením dotčených nemovitostí jako tzv. „ploch občanské vybavenosti/veřejná
infrastruktura“ (dále jen „OV“), a to především z toho důvodu, že pro tzv. OV je v textové části Návrhu
ÚP na s. 32 přípustné využití definování jako cit.: „… plochy převážně nekomerční občanské
vybavenosti, sloužící vzdělání, výchově, sociálním službám, …„ Tato definice však zásadně
neodpovídá současnému využití dotčených nemovitostí, neboť součástí dotčených nemovitostí je mj.
stavba diskontní prodejny, užívána na základě kolaudačního rozhodnutí č. 40/98 vydaného dne
05.06.1998 Městským úřadem Jaroměř, odbor výstavby, pod č.j. Výst/475/40/98 – Kř, které nabylo
právní moci dne 08.07.1998. Současně je dotčený vlastník přesvědčen, že navrhované vymezení
dotčených nemovitostí jako tzv. OV by v budoucnu mohlo zkomplikovat nebo dokonce znemožnit další
rozvoj dotčených nemovitostí, např. rozšíření nebo dostavbu existujícího obchodního centra,
umístěného na dotčených nemovitostech. Současně proto dotčený vlastník navrhuje, aby dotčené
nemovitosti včetně okolních nemovitostí tak, jak jsou nyní vyznačeny souvislým šrafováním, byly
v Návrhu ÚP vymezeny jako tzv. „plochy občanské vybavenosti/komerční zařízení malá a střední,
které svou definicí podstatně přesněji vystihují stávající využití území.
Rozhodnutí o námitce: Námitce č. 2 se částečně vyhovuje
Odůvodnění námitky: Výše uvedené podání společnosti Sallerova výstavba, spol. s r.o. k
návrhu územního plánu Jaroměř, ze dne 21.7.2014 pořizovatel ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu přezkoumal a vyhodnotil v souladu s ustanovením § 52 odst.
2 a odst. 3 stavebního zákona jako námitku vlastníka pozemků a staveb.
V textové části návrhu (výroku) v části f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití bylo na základě výše uvedené námitky u vymezené plochy s rozdílným způsobem využití
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ / VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA (OV) doplněno přípustné
využití: "plochy pro maloobchodní prodej do 1000m2 prodejní plochy".
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Skutečný stav využití plochy dotčené námitkou (p.č. 1091/1 a 1091/6, jehož součástí je stavba
občanského vybavení č.p. 23 vše k.ú. Jaroměř) odpovídá takto upraveným regulativům plochy OV.
Vzhledem k poloze dotčené plochy v blízkosti historického centra a s tím související ochraně
charakteru centrální části města nebylo změněno funkční využití na jiný typ využití - např. dotčeným
vlastníkem navrhované využití "PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ/KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A
STŘEDNÍ", neboť by toto vymezení umožňovalo realizaci nežádoucích komerčních funkcí ať už svým
charakterem, jejich plošným a prostorovým rozsahem nebo související zátěží (zejména dopravní) nad
únosnou míru, která by měla negativní dopady na centrum města, zejména pak na blízké historické
jádro města - jeho charakter zástavby, žádoucí polyfunkčnosti využití v odpovídajícím rozsahu a na
kvalitu prostředí.
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí o námitkách uplatněných podle ustanovení § 52 odst. 2
stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se nelze odvolat ani podat
rozklad.
Námitka č. 3: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 ze dne
12.8.2014
Správním územím města Jaroměř prochází stávající silnice I/33 a I/37, dále pak plánovaná dálnice
D11 a přeložka silnice I/33. Na stavbu 1107 plánované dálnice D11 bylo v úseku „Smiřice – Jaroměř“
vydáno pravomocné územní rozhodnutí v lednu 2006 a následně v prosinci 2007 byla zpracována
firmou Pragoprojekt, a.s. dokumentace pro stavební povolení. V lednu 2010 byla provedena expertiza
stavby 1107 dálnice D11 firmou Valbek spol. s r.o., Liberec.
Na Přeložku silnice I/33 byla v září 2008 firmou Valbek spol. s r.o. zpracována dokumentace pro
územní rozhodnutí (dále DÚR) „I/33 Jaroměř, obchvat, následně proběhla revize DÚR (s návrhem
nového tvaru MÚK Dolany) a následně bylo vydáno na tuto stavbu územní rozhodnutí, které ale dosud
nenabylo právní moci.
Protože je na stavbu dálnice D11 vydáno územní rozhodnutí, kterým vzniká silniční ochranné pásmo,
musí být v koordinačním výkrese upraveného návrhu ÚP Jaroměř toto pásmo zakresleno.
Dále jsme v předchozích vyjádření požadovali do doby realizace dálnice D11 a přeložky silnice I/33 (a
následného převedení stávajících silnic I/33 a I/37 do silnic nižších tříd) řešit lokality situované
v blízkosti stávajících silnic I. tř. s funkčním využitím podléhajícím splnění platných hyg. limitů jako
podmíněně přípustné. Podmíněnou přípustností je realizace konkrétního funkčního využití
v návrhových plochách až po splnění platných hyg. limitů. V plochách Z_JARO_16, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25 a 28 musí být podmínka splněna i po realizaci dálnice D11.
Podmíněná přípustnost však není uvedena u všech ploch situovaných v blízkosti stávajících i
plánovaných silničních staveb. Domníváme se, že u ploch: ZJARO_02, ZJARO_06, ZJARO_17,
ZJARO_19-25, ZJARO_27, ZJARO_28, PJARO_04, PJARO_05, PJARO_07, PJARO_08, PJARO_12
a PJARO_13 podmínka prokázání splnění platných hyg. limitů pro jejich využití chybí a měla by být
v ÚP Jaroměř doplněna.
Podmínka využití ve výše uvedených plochách spočívající pouze v prověření hluku, resp. ochraně
před hlukem z dopravy (jak je uvedeno v kapitole c.3 v tabulce jednotlivých ploch) je dle našeho
názoru nedostačující a měla by být doplněna ve smyslu: “že využití lokalit, resp. umístění objektů
v lokalitách je podmíněno prokázáním splnění hygienických limitů“.
Dříve jsme také upozorňovali na skutečnost, že výsledky sčítání z roku 2005 jsou již překonány
sčítáním z roku 2010 (kde intenzity dopravy dosahují v řešeném území hodnot mezi cca 9200 až
15 500 voz./24h) a textová část ÚP Jaroměř (viz. odst. Hluk z dopravy) by v tomto smyslu měla být
upravena.
Rozhodnutí o námitce: Námitce č. 3 se vyhovuje
Odůvodnění námitky: Výše uvedené podání Ředitelství silnic a dálnic ČR k návrhu územního
plánu, ze dne 12.8.2014 pořizovatel ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu přezkoumal a vyhodnotil v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona jako
námitku oprávněného investora.
V textové části návrhu (výroku) v části c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, c.3. Využití území podle Hlavního výkresu v tabulce
vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby a dále v části f) stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití, odst. f.3 podrobné doplňující regulativy byly doplněny podmínky
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funkčního uspořádání z důvodu zajištění splnění hygienických požadavků (ochrany před účinky hluku,
zejména z dopravy) a podmínění využití ploch pro bydlení splněním uvedené podmínky.
Dále bylo v textové části odůvodnění v kapitole C.5.9 Vyhodnocení vlivu navrženého řešení na životní
prostředí, odst. Hluk z dopravy doplněn údaj o novém sčítání dopravy z roku 2010.
Z textové části návrhu (výroku) byla v části c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, c.3. Využití území podle Hlavního výkresu vypuštěna
plocha AJARO_01, neboť tato plocha již nebyla v grafické části vymezena. Textová a grafická část tak
byla uvedena do souladu.
Z textové části návrhu (výroku) v části l) 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 bylo u výčtu
dotčených ploch změn podmíněných územní studií ÚS1 opraveno označení plochy rezervy z R1 na
RJARO_01, aby byla textová a grafická část v souladu.
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí o námitkách uplatněných podle ustanovení § 52 odst. 2
stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se nelze odvolat ani podat
rozklad.
Námitka č. 4:
ze dne
20.8.2014
Námitka se týká pozemků p.č. 2280/1, 2278/1 a 2277 v k.ú. Jaroměř, u kterých dotčený vlastník
nesouhlasí s navrhovaným vymezením dotčených nemovitostí jako tzv. „ploch výroby a
skladování/lehký průmysl“ (dále jen „VL“), neboť definice neodpovídá současnému využití dotčených
nemovitostí, neboť součástí dotčených nemovitostí je mj. stavba objektu s bydlením, prodejna
s papírnickými potřebami a provozovna sklenářství. Současně vymezení jako tzv. VL by v budoucnu
mohlo zkomplikovat nebo dokonce znemožnit další rozvoj dotčených nemovitostí, např. rozšíření nebo
přestavbu existující nemovitosti, umístěné na dotčených nemovitostech s čímž vlastník ve výhledu
počítá. Současně dotčený vlastník navrhuje, aby dotčené nemovitosti tak, jak jsou nyní vyznačeny
souvislým šrafováním, byly v Návrhu ÚP vymezeny jako tzv. „plochy občanské vybavenosti/komerční
zařízení malá a střední“, které svou definicí podstatně přesněji vystihují stávající využití území.
Rozhodnutí o námitce: Námitce č. 4 se vyhovuje
Odůvodnění námitky: Výše uvedené podání pana
k návrhu územního
plánu, ze dne 20.8.2014 pořizovatel ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu přezkoumal a vyhodnotil v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a odst. 3 stavebního
zákona jako námitku vlastníka pozemků a staveb.
Na základě výše uvedené námitky bylo upraveno funkční využití pozemků p.č. 2280/1, 2277 a 2278/1,
jejíž součástí je stavba č.p. 356 vše v k.ú. Jaroměř, a to na plochu stabilizovanou s funkčním využitím
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ / KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ (OM). K úpravě
funkčního využití došlo na základě prověření skutečného stavu v území. Toto využití přesněji
odpovídá jeho skutečnému stavu využití.
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí o námitkách uplatněných podle ustanovení § 52 odst. 2
stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se nelze odvolat ani podat
rozklad.
Námitka č. 5: Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 33 Jaroměř, IČO: 00272728 ze
dne 22.8.2014
- Námitka část a) pozemky ppč. 3643/1 a stpč. 3643/7 v kú. Jaroměř, které jsou navrženy v ploše
s rozdílným způsobem využití „OV – plochy občanské vybavenosti/veřejná infrastruktura“, s tímto
vymezením nesouhlasí a žádá, aby tyto pozemky byly zařazeny do plochy „SR – plochy smíšené
obytné/rekreační“, tak jako ostatní pozemky v našem vlastnictví v rámci areálu bývalého koupaliště na
řece Úpě. V ploše OV nelze plně naplnit záměr města provozování sportovně-rekreačního areálu.
- Námitka část b) Pozemky ppč. 193, 194, 195, stpč. 196/1, p.č. 196/2, 197, 198, 199, 200/1, 200/2,
201, 202, stpč. 203, 204, ppč. 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6 a 4116 v kú. Jaroměř v lokalitě
„Na Valech“ jsou navrženy v rámci návrhu územního plánu Jaroměř v ploše s rozdílným způsobem
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využití „SM – plochy smíšené obytné/městské“ s ohledem na budoucí záměr města Jaroměř pozemky
využít pro umístění staveb veřejné občanské vybavenosti ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. k)
bodu 3, tedy staveb občanské vybavenosti nekomerčního charakteru požadujeme doplnění textové
výrokové části v části f) u plochy SM – plochy smíšené obytné/městské v podmíněně přípustném
využití o stavby stavby občanského vybavení nekomerčního charakteru.
- Námitka část c) Pozemek ppč. 141/3 v kú. Semonice je navržen v rámci návrhu územního plánu
Jaroměř v nezastavěném území v ploše s rozdílným způsobem využití „plochy zemědělské“ což
neodpovídá současnému skutečnému využití tohoto pozemku – hřbitov, urnový háj. Se současným
vymezením město Jaroměř nesouhlasí a žádá o zařazení do plochy „OH – plochy občanské
vybavenosti/hřbitovy“.
Rozhodnutí o námitce: Námitce č. 5 se v částech a), b), c) vyhovuje
Odůvodnění námitky: Výše uvedené podání Města Jaroměř k návrhu územního plánu, ze dne
20.8.2014 pořizovatel ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
přezkoumal a vyhodnotil v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a odst. 3 stavebního zákona jako
námitku vlastníka pozemků a staveb. Na základě výše uvedených námitek:
- část a) V grafické části bylo upraveno funkční využití pozemků p.č. 3643/1 a st.p.č. 3643/7 v k.ú.
Jaroměř, spolu s navazujícími plochami SR, jelikož se jedná o jeden funkční celek areálu bývalého
koupaliště na řece Úpě, a to na plochu stabilizovanou s funkčním využitím PLOCHY OBČANSKÉHO
VYBAVENÍI / TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ (OS). K úpravě funkčního využití došlo na
základě prověření skutečného stavu v území. Jelikož plocha s rozdílným způsobem využití PLOCHY
OBČANSKÉHO VYBAVENÍ / TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ (OS) je přímo určena pro
občanské vybavení sloužící ke sportovním a rekreačním účelům, tato změna zároveň nejlépe řeší
námitku, neboť možnosti využití OS vyhovují záměru města Jaroměř na provozování sportovněrekreačního areálu, uvedeného jako důvod námitky. Naopak PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ /
REKREAČNÍ (SR) nejsou určeny pro uvedený záměr z námitky, navíc vzhledem k vymezené zóně
Q100 zasahující do části zmíněné plochy a aktivní zóně na okraji plochy toto funkční využití s ohledem
na zajištění a respektování limitů v území považujeme za nevhodné (v současné době toto území není
užíváno k funkci smíšené obytné / rekreační).
- část b) V textové části návrhu územního plánu (výroku) bylo v části f) stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití u vymezené plochy s rozdílným způsobem využití PLOCHY
SMÍŠENÉ OBYTNÉ / MĚSTSKÉ (SM) doplněno podmíněně přípustné využití: "převážně nekomerční
občanské vybavení, sloužící vzdělávání, výchově, sociálním službám, péči o rodinu, zdravotním
službám, kultuře, veřejné správě, ochraně obyvatelstva".
- část c) Na p.č. 141/3 v k.ú. Semonice byly na základě skutečnosti vymezena plocha s rozdílným
způsobem využití PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ / HŘBITOVY (OH), která respektuje stávající
využití.
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí o námitkách uplatněných podle ustanovení § 52 odst. 2
stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se nelze odvolat ani podat
rozklad.
Námitka č. 6: JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 45534187 ze dne
25.8.2014
- Námitka část a) pozemky parc. č. 1118/2, 1116/1, 1116/2, 1115, 1114, 1113/2 a stavby tvořící jejich
součást a příslušenství v k.ú. Jaroměř jsou navrženy v územním plánu jako plochy občanského
vybavení – veřejná infrastruktura (OV). Rovněž tak jsou zařazeny i pozemky parc. č. 1118/1 a 1113/1
ve vlastnictví státu – Státní pozemkový úřad. JUTA a.s. s tímto nesouhlasí a požaduje, aby tyto
pozemky byly zařazeny jako plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL).
Tyto pozemky a stavby na nich stojící byly dříve užívány jako mateřská školka. Již řadu let však tyto
nemovitosti k těmto účelům neslouží a JUTA a.s. by tyto pozemky chtěla využít k rozšíření výrobního
závodu. Má za to, že jejich umístění podél komunikace Náchod – Hradec Králové tomuto účelu plně
vyhovuje a nebude ve střetu s žádnými jinými záměry na okolních pozemcích. I když není JUTA a.s.
vlastníky pozemku 1118/1 a 1113/1 má za to, že jejich začlenění do výrobních ploch by bylo logické.
JUTA a.s. již jednala v minulosti se Státním pozemkovým úřadem o jejich odkoupení, avšak prozatím
k tomuto nedošlo.
- Námitka část b) pozemky parc. č. 1128/15, 1119/3, 1119/2, 1121/2, 1136/1 (stavba na něm stojící) a
stavby tvořící jejich součást a příslušenství v k.ú. Jaroměř jsou navrženy v územním plánu jako plochy
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smíšené obytné – městské (SM). Juta a.s. s tímto nesouhlasí a požaduje, aby tyto pozemky na nich
stojících byly zařazeny jako plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL).
Tyto pozemky a stavby na nich stojící jsou již řadu let užívány k výrobním účelům a proto máme za to,
že by i územní plán měl toto respektovat a zařadit tyto pozemky a stavby na nich stojících do ploch
odpovídající jejich užívání.
- Námitka část c) pozemky par. č. 1139, 1140, 1141, 1143/2, 1142 a stavby tvořící jejich součást a
příslušenství v k. ú. Jaroměř jsou navrženy územním plánu jako plochy občanského vybavení –
komerční zařízení malá a střední (OM). JUTA a.s s tímto nesouhlasí a požaduje, aby tyto pozemky na
nich stojících byly zařazeny jako plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL).
Tyto pozemky a stavby na nich stojící jsou nyní pouze částečně využity pro bydlení, a to jako přístup
k domu čp. 99 na poz. parc. č. 1122/1 (tento pozemek vč. stavby je již zařazen do ploch výroby a
skladování – lehký průmysl (VL). Větší část pozemků a staveb na nich stojích jsou již řadu let užívány
k výrobním účelům a poz. parc. č. 1139 vč. stavby rodinného domku JUTA a.s. zakoupila pro
uvažovaný výrobní rozvoj závodu. Z těchto důvodů zařazení do ploch výroby a skladování – lehký
průmysl (VL) bude odpovídat jejich skutečnému užívání.
JUTA a.s. všechny výše uvedené nemovitosti pod body a) – c) chce použit pro rozvoj závodu.
Vzhledem k tomu, že v současné době se připravují v EU dotační programy pro využití starých
nemovitostí, JUTA a.s. předpokládá, že by některý program mohl zahrnout právě i rozvoj tohoto
závodu v Jaroměři. Z tohoto důvodu má za to, že by i územní plán měl být připraven k tomuto rozvoji
území.
Rozhodnutí o námitce: Námitce č. 6 se v částech a), b), c) částečně vyhovuje
Odůvodnění námitky: Výše uvedené podání společnosti JUTA a.s. k návrhu územního plánu, ze dne
25.8.2014 pořizovatel ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
přezkoumal a vyhodnotil v části písm. a) týkající se pozemků p.č. 1118/1 a 1113/1 v k.ú. Jaroměř jako
připomínku, neboť společnost JUTA a.s. není vlastníkem dotčených pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení a nemohla tedy uplatnit námitku ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 stavebního
zákona, ale pouze připomínku dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona. V části písm. a), b) a c)
v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a odst. 3 stavebního zákona jako námitku vlastníka pozemků a
staveb. Na základě výše uvedených námitek:
- část a) v textové části i grafické části výroku byla u pozemků p.č. 1118/2, 1116/1, 1116/2, 1115,
1114, a stavby tvořící jejich součást a příslušenství vše v k.ú. Jaroměř vymezena nová plocha
přestavby PJARO_22 s ohledem na potřebu změny funkčního využití vylučujícího bydlení - plocha
byla vymezena pro účel využití na PLOCHY SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ (SN). Plocha je součástí převážně
výrobního areálu společnosti JUTA a.s., která jako dotčený vlastník nemovitostí má zájem rozšířit své
podnikatelské aktivity i do této části areálu. Plocha vytváří z hlediska předpokládané zátěže svým
navrženým využitím přechod mezi produkční a obytnou funkcí města. Pozemky byly dříve využívány
pro provoz mateřské školy, která již není v současné době v provozu, dotčené nemovitosti již k těmto
účelům neslouží. Vzhledem k umístění dotčených parcel podél silnice č. I/33 Náchod - Hradec Králové
se nepředpokládá, že by žádoucí využití bylo ve střetu s jinými záměry, limity i hodnotami v okolních
pozemcích.
S ohledem na potřebu zajištění ochrany hodnot a charakterů zástavby v blízkosti historického jádra
města byl pozemek p.č. 1113/2 v k.ú. Jaroměř je vymezen jako plocha stabilizovaná s funkčním
využitím PLOCHY ZELENĚ OCHRANNÉ A IZOLAČNÍ (ZO). K úpravě funkčního využití došlo na
základě prověření skutečného stavu v území. Toto využití přesněji odpovídá jeho skutečnému a
zároveň žádoucímu stavu využití, které pomocí vysoké zeleně odděluje areál bývalé mateřské školy,
dnes součástí areálu JUTY a.s. Stávající ochranná a izolační vysoká zeleň má velký význam pro
okolní plochy - opticky odděluje areálový provoz nejen od silnice I. třídy, ale zejména vytváří esteticky
únosný, nerušící přechod směrem k historickému jádru města, které je mj. Městskou památkovou
zónou.
- část b) v grafické části návrhu - hlavním výkrese bylo upraveno funkční využití u pozemků p.p.č.
1128/15, 1119/3, 1119/2, 1121/2, 1136/1 (stavba na něm stojící) a stavby tvořící jejich součást a
příslušenství, v k.ú. Jaroměř, na PLOCHY SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ (SN). K úpravě funkčního využití
došlo na základě prověření skutečného stavu v území. Toto využití přesněji odpovídá jeho
skutečnému stavu využití přičemž zároveň respektuje rozhraní mezi produkční a obytnou funkcí
města. S ohledem na polohu dotčené plochy v blízkosti historického centra a s tím související ochraně
charakteru centrální části města nebylo změněno funkční využití na dotčeným vlastníkem navrhované
využití „PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ / LEHKÝ PRŮMYSL“, neboť by toto vymezení
umožňovalo realizaci nežádoucích výrobních funkcí ať už svým charakterem, jejich plošným a
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prostorovým rozsahem nebo související zátěží (zejména dopravní) nad únosnou míru, která by měla
negativní dopady na blízké obytné plochy, na centrum města, zejména pak na blízké historické jádro
města, které je mj. Městskou památkovou zónou - jeho charakter zástavby, žádoucí polyfunkčnosti
využití v odpovídajícím rozsahu a na kvalitu prostředí.
- část c) v grafické části návrhu - hlavním výkrese bylo upraveno funkční využití u pozemků p.p.č.
1139, 1140, 1141, 1143/2, 1142 a stavby tvořící jejich součást a příslušenství, v k.ú. Jaroměř, na
plochy smíšené neobytné (SN). K úpravě funkčního využití došlo na základě prověření skutečného
stavu v území. Toto využití přesněji odpovídá jeho skutečnému stavu využití přičemž zároveň
respektuje rozhraní mezi produkční a obytnou funkcí města.
Vzhledem k poloze dotčené plochy v blízkosti historického centra a s tím související ochraně
charakteru centrální části města nebylo změněno funkční využití na dotčeným vlastníkem navrhované
využití „PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ / LEHKÝ PRŮMYSL“, neboť by toto vymezení
umožňovalo realizaci nežádoucích výrobních funkcí ať už svým charakterem, jejich plošným a
prostorovým rozsahem nebo související zátěží (zejména dopravní) nad únosnou míru, která by měla
negativní dopady na blízké obytné plochy, na centrum města, zejména pak na blízké historické jádro
města, které je mj. Městskou památkovou zónou - jeho charakter zástavby, žádoucí polyfunkčnosti
využití v odpovídajícím rozsahu a na kvalitu prostředí.
Po prověření dotčených lokalit a s ohledem na výše uvedené podání, kterému není možné vyhovět
v plném rozsahu, tedy zařazení do ploch s rozdílným způsobem využití „PLOCHY VÝROBY A
SKLADOVÁNÍ / LEHKÝ PRŮMYSL“, bylo navrženo takové řešení koordinující veřejné i soukromé
záměry změn v území, proto je ve vyhodnocení námitky uvedeno, že se vyhovuje částečně.
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí o námitkách uplatněných podle ustanovení § 52 odst. 2
stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se nelze odvolat ani podat
rozklad.
Námitka č. 7: Střední škola řemeslná, Studničkova 260, 551 01 Jaroměř, IČO: 00087815 ze dne
8.9.2014
Námitka se týká pozemků p.č. 1354/1, 1354/2, 1354/3, 1354/4, 1356/1, 1356/2 v k.ú. Jaroměř a to
zařazení uvedených pozemků do Plochy občanské vybavenosti/veřejná infrastruktura z důvodu
modernizace objektů truhlářských a keramických dílen školy.
Rozhodnutí o námitce: Námitce č. 7 se vyhovuje
Odůvodnění námitky: Výše uvedené podání Střední školy řemeslné označené jako „Žádost o změnu
v územním plánu“, ze dne 8.9.2014 pořizovatel ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu přezkoumal a vyhodnotil v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a odst. 3
stavebního zákona jako opožděnou námitku vlastníka pozemků a staveb.
Školské zařízení tvoří základní součást vzdělávací soustavy v Jaroměři a dojde ke zkvalitnění areálu
městské vybavenosti, proto se pořizovatel touto opožděnou námitkou zabýval a bylo přehodnoceno a
upraveno funkční využití pozemků p.č. 1354/1, 1354/2, 1354/3, 1354/4, 1356/1, 1356/2 v k.ú. Jaroměř,
a to na plochu stabilizovanou s funkčním využitím PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ / VEŘEJNÁ
INFRASTRUKTURA (OV). K úpravě funkčního využití došlo na základě prověření skutečného stavu v
území, uvedené parcely jsou součástí areálu Střední školy řemeslné, Jaroměř. Plocha OV odpovídá
skutečnému stavu využití celého areálu.
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí o námitkách uplatněných podle ustanovení § 52 odst. 2
stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se nelze odvolat ani podat
rozklad.
Námitka č. 8: Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 33 Jaroměř, IČO: 00272728 a
ze dne 16.7.2015
Jedná se o uplatnění společné námitky ve lhůtě po opakovaném veřejném projednání návrhu
Územního plánu Jaroměř k ppč. 575/5 a 575/9 a stpč. 575/8 jehož součástí je budova bez čp/če
v katastrálním území Jaroměř. V platném územním plánu sídelního útvaru jsou shora uvedené
pozemky v zastavěném území v ploše „všeobecně obytné území“, což umožňuje využití i pro
řemeslné, skladové a výrobní provozy, které nenarušují sousedství bydlení.
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Historicky shora uvedené pozemky (vč. staveb na nich), které jsou převážně součástí uzavřeného
areálu nebo na něj přímo navazují využívány právě jako menší provozovny charakteru služeb,
řemeslné= drobné výroby nebo jako skladové čí výrobní provozy nerušícího charakteru a to v souladu
s podmínkami platného územního plánu, které nenarušují sousedství bydlení. Současně nikdo z nás
neuvažuje o tom, že by přistoupil ke změně využití shora uvedených nemovitostí, i nadále budeme
rozvíjet své stávající nemovitosti v duchu výrobního nebo skladového charakteru popřípadě zde
nabízet další služby např. občanské vybavení. Z návrhu územního plánu Jaroměř vyplývá, že jsou
pozemky zařazeny do ploch městského a příměstského bydlení – individuální (BI), přičemž tato plocha
v přípustném využití umožňuje doplňkové plochy nerušících obslužných funkcí – obchodní účely,
v rámci podmíněně přípustného využití plochy pro nevýrobní služby nerušícího charakteru a
nepřípustné využití zakazuje ostatní funkce – tedy i funkci nerušícího výrobního či skladového
charakteru.
Se současným vymezením v návrhu územního plánu nesouhlasíme a žádáme, aby shora uvedené
pozemky byly zařazeny do plochy s rozdílným způsobem využití, které bude lépe odpovídat
charakteru využití těchto pozemků a na nich stojících staveb, tedy např. do „plochy smíšené neobytné
(SN), která v rámci podmíněně přípustného využití umožňuje i nerušící výrobní činnosti a služby a
zároveň umožňuje v rámci přípustného využití obchodní provozovny a služby a další vhodná využití.
Rozhodnutí o námitce: Námitce č. 8 se vyhovuje
Odůvodnění námitky: Výše uvedené podání Města Jaroměř a pana
a pana
k upravenému návrhu územního plánu, ze dne 16.7.2015 pořizovatel ve
smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu přezkoumal a vyhodnotil
v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona jako námitku vlastníka pozemků a staveb.
V grafické části byla přehodnocena lokalita (dle výše uvedených pozemků) a vymezena plocha
s rozdílným způsobem využití PLOCHY SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ (SN). K úpravě funkčního využití došlo
na základě prověření skutečného stavu v území. Toto využití přesněji odpovídá jeho skutečnému
stavu využití, odpovídá charakteru využití této plochy a zároveň respektuje rozhraní mezi produkční a
obytnou funkcí města.
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí o námitkách uplatněných podle ustanovení § 52 odst. 2
stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se nelze odvolat ani podat
rozklad.
Námitka č. 9: FMP-Servis s.r.o., Křemencova 182/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25134817
ze dne 16.7.2015
Námitka se týká zařazení pozemku p.č. 2635 v k.ú. Jaroměř do ploch umožňujících realizovat záměr
výstavby vývojového centra aditivních technologií, jako možná se jeví PLOCHA SMÍŠENÁ
NEOBYTNÁ (SN).
Rozhodnutí o námitce: Námitce č. 9 se vyhovuje
Odůvodnění námitky: Výše uvedené podání společnosti FMP-Servis s.r.o. k upravenému návrhu
územního plánu pořizovatel ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu přezkoumal a vyhodnotil v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a odst. 3 stavebního zákona jako
námitku vlastníka pozemků a staveb.
Na základě prověření skutečného stavu v území. Vzhledem k charakteru území okolní zástavby a
využitím ploch bude SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ ÚZEMÍ (SN) dotvářet odpovídající přechod ve využití
mezi obytným a neobytným územím, zároveň zajišťuje ochranu odpovídající kvality prostředí pro
okolní smíšenou obytnou zástavbu. Podmínky funkčního uspořádání u ploch smíšených neobytných
podmíněně připouštějí využití i pro nerušící výrobní činnosti a služby za splnění podmínek uvedených
v regulativu plochy (SN).
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí o námitkách uplatněných podle ustanovení § 52 odst. 2
stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se nelze odvolat ani podat
rozklad.
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Námitka č. 10: Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO:
49629549 ze dne 17.7.2015
Připomínka se týkala přeformulování textové části územního plánu regulativu Ornitologický park (OR)
pro zajištění funkcí ptačího parku.
Rozhodnutí o námitce: Námitce č. 10 se vyhovuje
Odůvodnění námitky: Výše uvedené podání České společnosti ornitologické k návrhu územního
plánu, ze dne 17.7.2015 pořizovatel ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu přezkoumal a vyhodnotil jako v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a odst. 3
stavebního zákona jako námitku vlastníka některých pozemků k upravenému návrhu po veřejném
projednání ve smyslu ustanovení. V návrhu územního plánu Jaroměř jsou PLOCHY PŘÍRODNÍ /
ORNITOLOGICKÝ PARK (OR) vymezeny jako samostatná specifická plocha přírodního území s
charakterem nejen přírodním, ale i zemědělským, vodohospodářským a rekreačním nepobytovým.
Ornitologický park je vymezen jako plocha pro hnízdění ptáků, spojená s jejich pozorováním. Zároveň
je vymezen jako plocha regionálního biokoridoru v nadřazené dokumentaci (Zásady územního rozvoje
Královéhradeckého kraje). Plocha Ornitologického parku v sobě zahrnuje ochranu EVL Stará Metuje a
plochu regionálního biokoridoru Jaroměřská Metuje. V lokalitě je zároveň revitalizován systém
zavlažovacího zařízení z toku Staré Metuje, s charakteristickým akvaduktem a ostatními stavbami pro
rozvod vody. Mohou zde být budována hnízdiště ptáků a tůně pro obojživelníky a další ekologická
opatření a stavby. Jsou chráněny kulturní a přírodní hodnoty území a vytvořeny podmínky pro jejich
rozvoj. S ohledem na výše uvedené byl text regulativů upraven a doplněn.
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí o námitkách uplatněných podle ustanovení § 52 odst. 2
stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se nelze odvolat ani podat
rozklad.
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F. Vyhodnocení připomínek
Připomínka č. 1:
a
ze dne 30.6.2013
Pan(í)
a
jako vlastníci parcel 148/1 a 148/2 v k.ú. Semonice navrhují a) aby
tyto plochy byly ve funkci, která umožňuje bydlení. b) Dále podali připomínku týkající se parcely, na
které není zakreslena hasičská zbrojnice.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 1 se v písm. a) a b) nevyhovuje
Odůvodnění připomínky: Výše uvedené podání paní
a pana
k
návrhu územního plánu, ze dne 30.6.2013 pořizovatel ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu přezkoumal a vyhodnotil jako připomínku po opakovaném společném
jednání ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona.
Výše uvedené plochy byly zařazeny do návrhu územního plánu jako zastavitelná plocha, po
projednání s dotčenými orgány, na základě požadavku dotčeného orgánu (Krajská hygienické stanice
Královéhradeckého kraje), ve kterém je uvedeno, že je možné zde umístit pouze neobytné funkce z
důvodů hlukového zatížení od silnice I/33 a železniční tratě bylo území vymezeno jako PLOCHY
SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ (SN).
Územní plán navrhuje v rámci modernizace železniční tratě vybudování protihlukové stěny, na
základě realizace tohoto opatření je možné přehodnotit plochu a změnit využití na plochu připouštějící
bydlení.
b) Pro zpracování návrhu územního plánu v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti v platném znění byla jako mapový podklad použita katastrální mapa, která je pouze
podkladem a stavba hasičské zbrojnice na pozemku p.č. 136/14 v k.ú. Semonice nebyla při pořizování
návrhu územního plánu vyznačena.
Připomínka č. 2: Osadní výbor Semonice,
ze dne 9.7.2013
Osadní výbor Semonice k návrhu územního plánu podal připomínku k zamýšlenému budování
obchvatu Josefova, který povede v těsném sousedství obce Semonice. Požaduje zbudování zemního
valu přikrytého vysokou zelení tak, aby byla silnice skryta za valem a izolační zelení od Semonic.
Důvodem je zachování krajinného rázu, maximální snížení hlukové zátěže, minimalizace dopadu
emisí a minimalizace světelného znečištění v nočních hodinách.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 2 se nevyhovuje
Odůvodnění připomínky: Výše uvedené podání Osadního výboru k návrhu územního plánu, ze dne
9.7.2013 pořizovatel ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
přezkoumal a vyhodnotil jako připomínku po opakovaném společném jednání ve smyslu ustanovení
§ 50 odst. 3 stavebního zákona. Připomínku uplatněnou k návrhu územního plánu nelze akceptovat,
neboť návrh územního plánu Jaroměř zpřesnil koridor dopravní infrastruktury pro veřejně prospěšnou
stavbu silnice II/299, nevymezuje tedy konkrétní stavbu, která teprve bude prověřována dalšími stupni
projektové dokumentace, ke kterým bude možno tento konkrétní požadavek vznést.
Záměr obchvatu Josefova je do územně plánovací dokumentace Jaroměř převzat a zpřesněn ze
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, vydaných Zastupitelstvem Královéhradeckého
kraje dne 08.09.2011. Zpřesnění převzatého koridoru bylo provedeno s ohledem na vytvoření
dostatečného prostoru potřebného pro umístění výsledné trasy včetně ochranného pásma nebo
pracovního prostoru pro realizaci stavby či umístění případných protihlukových barier nebo jiných
ochranných opatření apod. Územně plánovací dokumentace se nezabývá navrhováním detailních
řešení jakýchkoli záměrů nad rámec obsahu a účelu územního plánu dle ust. § 43 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Případné umístění či stanovení rozsahu ochranných opatření dopravní či technické infrastruktury bude
obsahem dalších podrobnějších stupňů dokumentace stavby, vyplynou-li z odborných posudků
příslušného záměru stavby.
Připomínka č. 3: JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 45534187 ze dne
25.8.2014,
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Připomínka se týká pozemků p.č. 1118/1 a 1113/1 v k.ú. Jaroměř s požadavkem na zařazení jako
plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL).
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 3 se částečně vyhovuje
Odůvodnění připomínky: Výše uvedené podání společnosti JUTA a.s. k návrhu územního plánu, ze
dne 25.8.2014 pořizovatel ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
přezkoumal a vyhodnotil v části písm. a) týkající se pozemků p.č. 1118/1 a 1113/1 v k.ú. Jaroměř jako
připomínku, neboť společnost JUTA a.s. není vlastníkem pozemků a staveb a vyhodnotil v souladu
s ustanovením § 52 odst. 2 a odst. 3 stavebního zákona. V textové části i grafické části výroku byla u
pozemků p.č. 1118/1 a 1113/1 v k.ú. Jaroměř vymezena nová plocha přestavby PJARO_22 s ohledem
na potřebu změny funkčního využití vylučujícího bydlení - plocha byla vymezena pro účel využití na
PLOCHY SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ (SN). Plocha vytváří z hlediska předpokládané zátěže svým
navrženým využitím přechod mezi produkční a obytnou funkcí města. Pozemky byly dříve využívány
pro provoz mateřské školy, která již není v současné době v provozu, dotčené nemovitosti již k těmto
účelům neslouží. Vzhledem k umístění dotčených parcel podél silnice I. třídy č. I/33 (Náchod - Hradec
Králové) se nepředpokládá, že by žádoucí využití bylo ve střetu s jinými záměry, limity i hodnotami v
okolních pozemcích.
S ohledem na potřebu zajištění ochrany hodnot a charakterů zástavby v blízkosti historického jádra
města byla ve vazbě na výše uvedené pozemky vymezena plocha stabilizovaná s funkčním využitím
PLOCHY ZELENĚ OCHRANNÉ A IZOLAČNÍ (ZO). K úpravě funkčního využití došlo na základě
prověření skutečného stavu v území. Toto využití přesněji odpovídá jeho skutečnému a zároveň
žádoucímu stavu využití, které pomocí vysoké zeleně odděluje areál bývalé mateřské školy, dnes
součástí areálu JUTY a.s. Stávající ochranná a izolační vysoká zeleň má velký význam pro okolní
plochy - opticky odděluje areálový provoz nejen od silnice I. třídy, ale zejména vytváří esteticky
únosný, nerušící přechod směrem k historickému jádru města, které je mj. Městskou památkovou
zónou. Po prověření lokality a s ohledem na výše uvedené podání, kterému není možné vyhovět
v plném rozsahu, tedy zařazení do ploch s rozdílným způsobem využití „PLOCHY VÝROBY A
SKLADOVÁNÍ / LEHKÝ PRŮMYSL“, bylo navrženo vhodné řešení koordinující veřejné i soukromé
záměry změn v území, proto je ve vyhodnocení připomínky uvedeno, že se vyhovuje částečně.
Připomínka č. 4: KARSIT HOLDING, s.r.o., Jaromírova 91, 551 01 Jaroměř, IČO: 47455608 ze dne
9.1.2015
Připomínka se týká umístění obslužné komunikace k realizované přístavbě lisoven společnosti Karsit
na části pozemků p.č. 3906/1, 3906/2, 3906/3, 3906/19 a 3918/1 v katastrálním území Jaroměř.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 3 se vyhovuje
Odůvodnění připomínky: Výše uvedené podání společnosti KARSIT HOLDING, s.r.o. k
návrhu územního plánu, ze dne 9.1.2015 pořizovatel ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu přezkoumal a s ohledem na vlastnická práva a termín podání
vyhodnotil jako připomínku ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona.
S ohledem na potřebu zajištění dopravního napojení a obsluhy areálu a vzhledem k omezeným
prostorovým možnostem ve stávající části výrobního areálu Karsit a dále respektování vydaného
Společného rozhodnutí č. 61/20014 o umístění a povolení stavby, čj. PDMUJA 22434/2014 ze dne
4.9.2014 pro výstavbu pozemní komunikace ve stávajícím areálu byla v návrhu územního plánu
doplněna a prověřena PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY / SILNIČNÍ (DS) označená jako
ZJARO_51, která umožní dopravní napojení výrobního areálu se silnicí II. třídy.
Připomínka č. 5: Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 - Smíchov ze
dne 17.7.2015
Připomínka se týkala přeformulování textové části územního plánu regulativu Ornitologický park (OR)
pro zajištění funkcí ptačího parku.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 4 se vyhovuje
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Odůvodnění připomínky: Výše uvedené podání České společnosti ornitologické k návrhu územního
plánu, ze dne 17.7.2015 pořizovatel ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu přezkoumal a vyhodnotil jako připomínku k upravenému návrhu po veřejném
projednání ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, neboť Česká společnost
ornitologická není vlastníkem všech pozemků a staveb v území vymezeném jako PLOCHY PŘÍRODNÍ
/ ORNITOLOGICKÝ PARK (OR).
V návrhu územního plánu Jaroměř jsou PLOCHY PŘÍRODNÍ / ORNITOLOGICKÝ PARK (OR)
vymezeny jako samostatná specifická plocha přírodního území s charakterem nejen přírodním, ale i
zemědělským, vodohospodářským a rekreačním nepobytovým. Ornitologický park je vymezen jako
plocha pro hnízdění ptáků, spojená s jejich pozorováním. Zároveň je vymezen jako plocha
regionálního biokoridoru v nadřazené dokumentaci (Zásady územního rozvoje Královéhradeckého
kraje). Plocha Ornitologického parku v sobě zahrnuje ochranu EVL Stará Metuje a plochu regionálního
biokoridoru Jaroměřská Metuje. V lokalitě je zároveň revitalizován systém zavlažovacího zařízení
z toku Staré Metuje, s charakteristickým akvaduktem a ostatními stavbami pro rozvod vody. Mohou
zde být budována hnízdiště ptáků a tůně pro obojživelníky a další ekologická opatření a stavby. Jsou
chráněny kulturní a přírodní hodnoty území a vytvořeny podmínky pro jejich rozvoj. S ohledem na výše
uvedené byl text regulativů upraven a doplněn.
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G. Definice pojmů
G.1. Definice: Koeficient zastavění
Koeficient zastavění: stanovuje základní podmínky prostorového uspořádání pro stanovení intenzity
využití stavebních pozemků.
Koeficient zastavění: je definován jako podíl zastavěné plochy pozemku a celkové plochy stavebního
pozemku.
µ = Az / A * 100 %, (%)
kde µ... koeficient zastavění, Az ... zastavěná plocha pozemku, A ... celková plocha stavebního
pozemku

G.2. Definice: plochy s rozdílným způsobem využití
Územní plán definuje nově pojmy PLOCHY SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ (SN), PLOCHY SMÍŠENÉ
NEOBYTNÉ/ OPEVNĚNÍ JOSEFOVA (OP), PLOCHY TRANSFORMACE (PT), PLOCHY PŘÍRODNÍ
/ ORNITOLOGICKÝ PARK (OR), PLOCHY ZELENĚ OCHRANNÉ A IZOLAČNÍ (ZO), PLOCHY
ZELENĚ SOUKROMÉ A VYHRAZENÉ (ZA), PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (NS),
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ / REKREAČNÍ NEPOBYTOVÁ (NSr)
Jako PLOCHY SMÍŠENÁ NEOBYTNÁ (SN) je plocha definovaná územním plánem Jaroměř pro
smíšené funkce s co možná nejširším spektrem přípustných funkcí, vyjma funkcí pro bydlení a pro
průmyslovou výrobu. PLOCHY SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ (SN) vytvářejí zpravidla areály s funkcemi
prodejními, servisními, opravárenskými, občanského vybavení komerční i nekomerční, apod., pouze
doplňkově podpořené výrobou, ev. výrobou řemeslného typu. Tyto plochy jsou určitým hybridem mezi
plochami OV, OM, VL a DK, jež umožňují širší spektrum činností v dané ploše.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ (SN)
Hlavní využití: plochy občanského vybavení a služeb komerčního a nekomerčního charakteru
Přípustné využití: občanské vybavení nekomerčního charakteru, občanské vybavení charakteru
obchodních provozoven a služeb, komerčních zařízení nevýrobního charakteru, maloobchodů a
administrativy, odstavná stání, hromadné garáže, technická infrastruktura pro uvedenou plochu,
veřejná zeleň, stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva
Podmíněně přípustné využití: nerušící výrobní činnosti a služby, plochy pro sport a rekreaci (hřiště
pro děti a mládež), penziony, ostatní ubytovací zařízení, zejména ve vztahu k plochám bydlení
(kapacita, dopravní zátěž, hluková zátěž)
Podmínka: svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém
okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, svým charakterem a kapacitou nezvyšují
dopravní zátěž v území
Nepřípustné využití: ostatní zařízení a funkce, individuální garáže
Ostatní regulativy: vyplývají z plánu charakterů pro tuto plochu
PLOCHY SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ/ OPEVNĚNÍ JOSEFOVA (OP) je plocha definovaná územním
plánem Jaroměř jako specifická plocha pro fortifikační stavby v Josefově, které byly využívány nejen
armádou ČR, ale také byly využívány jako plochy skladové či plochy drobné výroby. Je to plocha
s ochranou nadzemních a podzemních staveb, náspů, valů a zdí (fondů) v území, jež je součástí
městské památkové rezervace Josefov, proto je zde kladen důraz na ochranu struktury při možném
využití pro nebytové účely.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ / OPEVNĚNÍ JOSEFOVA (OP)
Hlavní využití: zastavitelná plocha na území historických fortifikačních staveb Josefova a jejich
předpolí dle dochovaných podkladů. Většinu území tvoří městská památková rezervace Josefov,
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objekty jsou památkově chráněny. Objekty pevnostního systému, které ztratily původní účel, smíšené
funkce s využitím prohlídkových okruhů
Přípustné využití: v území je možno zřizovat zpevněné plochy, odstavná stání a parkoviště, chodníky
a pěšiny, lávky pro pěší, informační systém, mobiliář, technická infrastruktura místního významu,
využití stávajících fondů na ubytovací a stravovací zařízení, kulturní zařízení, správní zařízení,
vzdělávací a výchovná zařízení, galerie, muzea, zařízení sloužící ostatním službám, cestovnímu ruchu
a rekreaci
Podmínka: zachování historické hodnoty místa
Podmíněně přípustné využití: ve výjimečných případech je možné dostavět zařízení sloužící
ostatním službám, cestovnímu ruchu a rekreaci, ubytování a stravování, kulturní zařízení, správní
zařízení, vzdělávací a výchovná zařízení, sklady a skladové plochy, výrobní a nevýrobní služby
Podmínka: zachování historické hodnoty místa
Nepřípustné využití: ostatní zařízení a funkce, využití podzemních částí a objektů k jakýmkoliv
novým funkcím
Ostatní regulativy: nevyplývají-li z plánu charakterů, pak následující – ochrana nadzemních
i podzemních struktur území s využitím zejména pro prohlídkové okruhy.
Území historických fortifikačních staveb Josefova a jejich předpolí se sestává ze dvou odlišných
charakterů území, které je třeba z hlediska využití a prostorového uspořádání území a rozhodování v
území rozlišovat. Jedná se jednak o území objektů pevnostního systému - podzemní objekty a o
území objektů pevnostního systému - nadzemní objekty.

Z leteckého snímku je patrné rozlišení obou segmentů území vlastní fortifikace, jež památková péče
rozlišuje na objekty pevnostního systému - podzemní objekty a objekty pevnostního systému nadzemní objekty:
•

OBJEKTY PEVNOSTNÍHO SYSTÉMU - PODZEMNÍ OBJEKTY
Převažující účel využití: objekty pevnostního systému, jejichž vnitřní objem díky
charakteru převážně podzemních staveb a zařízení a původnímu účelu nelze využít k
zásadně jiným funkcím.
-

Tomu odpovídá regulativ nepřípustného využití stanovený v návrhu ÚP Jaroměř,
cit: "Nepřípustné využití: ostatní zařízení a funkce, využití podzemních částí a
objektů k jakýmkoliv novým funkcím"
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Přípustné využití: prohlídkové trasy, vnitřní i venkovní expozice.
-

Tomu odpovídá ostatní regulativ stanovený v návrhu ÚP Jaroměř, cit:

"Ostatní regulativy: nevyplývají-li z plánu charakterů, pak následující – ochrana
nadzemních i podzemních struktur území s využitím zejména pro prohlídkové
okruhy"

Podmíněně přípustné: nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury.
Nepřípustné: všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti.
•

OBJEKTY PEVNOSTNÍHO SYSTÉMU - NADZEMNÍ OBJEKTY
Převažující účel využití: objekty pevnostního systému charakteru pozemní stavby, které
mohou být využity k novým, původní náplni blízkým funkcím za předpokladu zachování
objemu stavby a splnění podmínek orgánů státní památkové péče.
Přípustné využití: nekomerční a komerční vybavenost charakterem se blížící
původnímu účelu staveb (nemocnice, sociální služby, muzea a galerie, veřejné
ubytování a stravování ap.),
sklady a depozitáře, výrobní a nevýrobní služby, případně sklady a skladové plochy.
Podmíněně přípustné: nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury.
Nepřípustné: všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti.

Dle
členění
a
srovnatelné
typologie
staveb
pevnostního
systému
v
Terezíně
http://www.pevnostterezin.cz/ lze charakter fortifikace rozlišovat obdobně i pro případ v Josefově.
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Území objektů pevnostního systému - podzemní objekty je tedy vnějším segmentem fortifikace, kterou
tvoří systém příkopů a zemních valů, jež následně přechází do volné krajiny a tvoří tak rozhraní na
hranici zastavěného území a volné krajiny. Tento vnější segment tedy tvoří zejména - vnější obranné
pásmo (při pohledu z pevnosti za příkopem, resp. na jeho vnějším okraji) a pásmo střední (tvořeno
objekty v příkopu, které vznikaly z potřeby ochrany pásma vnitřního, např. raveliny).
Území objektů pevnostního systému - nadzemní objekty je vnitřním segmentem fortifikace, kterou tvoří
tzv. vnitřní obranné pásmo - tj. vlastní nadzemní objekty (např. bastiony a kurtiny, kavalíry). Toto
území již navazuje na niveletu vnitřní části zastavěného území Josefova, chráněného pevnostním
systémem.
Území objektů pevnostního systému - podzemní objekty, tj. vnější segment opevnění (resp. vnější
obranné pásmo a střední pásmo) nelze díky charakteru převážně podzemních staveb a zařízení a
původnímu účelu využít k zásadně jiným funkcím, což je zakotveno v regulativu stanoveném v návrhu
ÚP Jaroměř - nepřípustném využití, cit: "Nepřípustné využití: ostatní zařízení a funkce, využití
podzemních částí a objektů k jakýmkoliv novým funkcím" Zároveň jsou v návrhu ÚP Jaroměř
stanoveny ostatní regulativy, cit: "Ostatní regulativy: nevyplývají-li z plánu charakterů, pak
následující – ochrana nadzemních i podzemních struktur území s využitím zejména pro prohlídkové
okruhy", které zdůrazňují ochranu původních prostorových (hmotových) struktur systému opevnění a
připouští jejich využití k prohlídkovým okruhům (tj. prohlídkovým trasám, vnitřním i venkovním
expozicím tak, jak je připouští i požadavky státní památkové péče v souladu se stanoviskem
Ministerstva kultury České republiky.
Přípustné jsou tedy prohlídkové trasy a vnitřní i venkovní expozice. Jako podmíněně přípustné
jsou nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury. Nepřípustné jsou pak v tomto území
všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti.
Území objektů pevnostního charakteru - nadzemní objekty, tj. vnitřní segment opevnění (resp. vnitřní
obranné pásmo) představuje převážně objekty pevnostního systému charakteru pozemních staveb,
které mohou být využity k novým, původní náplni blízkým funkcím za předpokladu zachování objemu
stavby a splnění podmínek orgánů státní památkové péče.
Přípustné jsou tedy využití pro nekomerční a komerční vybavenost charakterem se blížící
původnímu účelu staveb (nemocnice, sociální služby, muzea a galerie, veřejné ubytování a stravování
ap.), sklady a depozitáře, výrobní a nevýrobní služby, případně sklady a skladové plochy. Jako
podmíněně přípustné jsou nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury. Nepřípustné jsou pak
v tomto území všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti.

PLOCHY TRANSFORMACE (PT) jsou zvláštní plochou územního plánu Jaroměř s možností co
možná nejširšího spektra funkcí v dané ploše tak, aby v rámci vymezených ploch brownfields bylo
možné hledat investora pro revitalizaci těchto ploch. Tyto plochy umožňují umístit vybavení a drobnou
výrobu a podmíněně je umožněno umístit také bydlení.
PLOCHY TRANSFORMACE (PT)
Hlavní využití - plochy určené k transformaci struktury dle přípustného využití
Přípustné využití - zařízení občanského vybavení všeho druhu, výroba drobná, výrobní a nevýrobní
služby, ubytování
Podmíněně přípustné – bydlení, zařízení technické infrastruktury
Podmínka: souvislost s hlavním využitím
Nepřípustné využití – ostatní vymezené funkce území
Ostatní regulativy – nestanoveno
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PLOCHY PŘÍRODNÍ / ORNITOLOGICKÝ PARK (OR) je v územním plánu Jaroměř vymezen jako
samostatná specifická plocha přírodního území s charakterem nejen přírodním, ale i zemědělským,
vodohospodářským a rekreačním nepobytovým. Ornitologický park je vymezen jako plocha pro
hnízdění ptáků, spojená s jejich pozorováním. Zároveň je vymezen jako plocha regionálního
biokoridoru v nadřazené dokumentaci ZÚR. Plocha Ornitologického parku v sobě zahrnuje ochranu
EVL Stará Metuje a plochu regionálního biokoridoru Jaroměřská Metuje. V lokalitě je zároveň
revitalizován systém zavlažovacího zařízení z toku Staré Metuje, s charakteristickým akvaduktem a
ostatními stavbami pro rozvod vody. Mohou zde být budována hnízdiště ptáků a tůně pro obojživelníky
a další ekologická opatření a stavby.
PLOCHY PŘÍRODNÍ / ORNITOLOGICKÝ PARK (OR)
Hlavní využití: smíšená plocha nezastavěného území (charakteru přírodního, vodohospodářského,
zemědělského, rekreačního nepobytového) vymezená jako Ornitologický park, směšuje v sobě
prioritní účel ochrany přírody (výstavba hnízdišť ptáků a údržba luk, ochrana EVL Stará Metuje a
regionálního biocentra Jaroměřská Metuje) a vodohospodářskou funkci s ochranou technické památky
a zpřístupněním krajiny veřejnosti
Přípustné využití: výstavba hnízdišť, louky, pastviny, nezastavěné pozemky přírodního charakteru,
stávající cesty, zavlažovací a odvodňovací zařízení, umísťování staveb pro ochranu přírody, vodní
hospodářství, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., vyjma případů uvedených
v nepřípustném využití
Podmíněně přípustné využití: drobné stavby a zařízení zlepšující podmínky využití území pro účely
rekreace a cestovního ruchu
Podmínka: negativně neovlivní prioritní účel ochrany přírody Ornitologického parku
Nepřípustné využití: ostatní funkce a zařízení; stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, těžbu
nerostů a pro veřejnou dopravní infrastrukturu; dále jakékoli stavby, zařízení a jiná opatření
vycházející z ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., jejichž realizací by mohlo dojít
k negativnímu ovlivnění prioritního účelu ochrany přírody Ornitologického parku
PLOCHY ZELENĚ OCHRANNÉ A IZOLAČNÍ (ZO) jsou specifické plochy územního plánu Jaroměř
určené k oddělení funkcí v území nebo chránící před negativními účinky sousedních ploch. Jsou
vymezeny z důvodu oddělení dvou ploch s rozdílným způsobem využití, které na sebe nemohou přímo
navazovat (mají problémové rozhraní).
PLOCHY ZELENĚ OCHRANNÉ A IZOLAČNÍ (ZO)
Hlavní využití: plochy určené k oddělení funkcí v území nebo chránící před negativními účinky
sousedních ploch
Přípustné využití: vysoká a nízká zeleň, travnaté plochy, louky
Podmíněně přípustné využití: plochy dopravní a technické infrastruktury
Podmínka: nezbytná obsluha nebo údržba přípustných ploch
Nepřípustné využití: ostatní funkce a zařízení
PLOCHY ZELENĚ SOUKROMÉ A VYHRAZENÉ (ZA) jsou plochy zahrad u bydlení, plochy zahrad,
zeleně nebo areál se zelení občanského vybavení, mající charakter zahrady okrasné či užitkové, s
pozemky zpravidla oplocenými, s možnostmi umístění dalších staveb a zařízení. Jsou vymezeny
z důvodu plnění několika funkcí.
PLOCHY ZELENĚ SOUKROMÉ A VYHRAZENÉ (ZA)
Hlavní využití: plochy zahrad u bydlení a občanského vybavení
Přípustné využití: zahrady okrasné a užitkové, stání na pozemku, oplocená soukromá zeleň v sídle
Podmíněně přípustné využití: objekt pro nářadí, sklad materiálu
Podmínka: zastavěná plocha objektu nepřekročí 25 m2
Nepřípustné využití: ostatní funkce a zařízení
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (NS) vymezují plochy funkčně nevyhraněné v rámci
zeleně v krajině. Patří sem plochy zemědělského půdního fondu i plochy ostatní. Tyto plochy jsou
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těžko jinak popsatelné jako plochy s rozdílným způsobem využití. Jedná se o plochy mozaikovitého
charakteru s nevyhraněnou funkcí.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (NS)
Hlavní využití: plochy funkčně nevyhraněné mající charakter zeleně v krajině
Přípustné využití: nezastavěné pozemky s charakterem přírodním, nízké zeleně, vysoké zeleně
Podmíněně přípustné využití: stavby, zařízení a opatření pro dopravní infrastrukturu pro
nemotorovou dopravu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro vedení
technické infrastruktury
Podmínka: neruší charakter zeleně v krajině
Nepřípustné využití: ostatní funkce a zařízení, vyloučeny stavby, zařízení a jiná opatření vycházející
z ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., jejichž realizací by mohlo dojít k rozporu s
obecnými zásadami ochrany ZPF.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (NSr) vymezují plochy funkčně nevyhraněné v rámci
zeleně v krajině. Patří sem plochy zemědělského půdního fondu i plochy ostatní. Tyto plochy jsou
těžko jinak popsatelné jako plochy s rozdílným způsobem využití. Plochy jsou doplněny možností
rekreačními nepobytovými funkcemi.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ / REKREAČNÍ NEPOBYTOVÁ (NSr)
Hlavní využití: plochy přírodní funkčně nevyhraněné s doplněním možnosti umístění rekreačních
nepobytových funkcí
Přípustné využití: nezastavěné pozemky s charakterem rekreace na plochách přírodního charakteru,
území sloužící pro pěší a cyklo turistiku
Podmíněně přípustné využití: stavby, zařízení a opatření pro dopravní infrastrukturu pro
nemotorovou dopravu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro vedení
technické infrastruktury
Podmínka: neruší charakter rekreace na plochách přírodního charakteru
Nepřípustné využití: ostatní funkce a zařízení, vyloučeny stavby, zařízení a jiná opatření vycházející
z ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., jejichž realizací by mohlo dojít k rozporu s
obecnými zásadami ochrany ZPF.

G.3. Definice charakteru: Izolovaný vilový charakter (VI)
IZOLOVANÝ VILOVÝ (VI)
Popis:
Plochy s objemově a kompozičně výraznými objekty, zpravidla s definovanou uliční a stavební čárou.
Zeleň na pozemcích zde hraje významnou městotvornou funkci. Území má historicky přímou vazbu na
tvorbu veřejného prostoru, svým charakterem naplňuje koncepci zahradního města, jež je mimo
historická jádra sídel Jaroměř a Josefov (MPZ, MPR) a se solitéry města stěžejní hodnotou struktury
města. Je proto vyloučené umísťovat hlavní stavby mimo stávající stavební čáru, v tzv. druhém pořadí.
Území má nároky na dopravu v klidu na parkovací stání na veřejném prostranství.
Uliční čára
Vymezuje hranici veřejného prostoru, řídčeji hranu komunikace. Je rozhraním mezi veřejným
prostorem a pozemky.
Stavební čára
Vymezuje hranu za kterou lze umísťovat objekty na stavební pozemky
G.4. Definice: Druhé pořadí
I. pořadí - objekty umístěné za stavební čárou
II. pořadí - objekty umístěné za objekty I. pořadí
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Schéma: stavební čára

Schéma: příklad I. a II. pořadí

G.5. Definice: Výškové uspořádání zástavby
Nízkopodlažní zástavba
Nízkopodlažní zástavba má charakter zástavby do 2NP + P, tj. jako nejvýše přípustná je zástavba
dvou nadzemních podlaží s podkrovím.
Středněpodlažní zástavba
Středněpodlažní zástavba má charakter zástavby do 4 NP, tj. do čtyř nadzemních podlaží, může mít
ještě podkroví, tj. 4NP+P.
Vysokopodlažní zástavba
Vysokopodlažní zástavba je stanovena pro Jaroměř s maximální podlažností 8NP, tj. osmi
nadzemních podlaží, může mít ještě podkroví, tj. 8NP + P.
Výškové budovy
Budovy vyšší než 8NP - lze je na území města umístit výjimečně s tím, že je nutné posouzení veduty
alespoň ze dvou stanovišť.
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G.6. Definice: Další užívané pojmy
Drobná a řemeslná výroba
Malosériová výroba či výrobní služby, které svým charakterem a kapacitou nemění charakter území,
vyjádřený hlavním využitím plochy. Provoz s malým rozsahem výměry výrobní plochy (do 150 m2),
nízkým počtem zaměstnanců a jenž neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území. Za drobnou a
řemeslnou výrobu nelze považovat provozy mající negativní vliv na životní prostředí, nebo které
vyvolají požadavek těžké nákladní dopravy do území.
Izolovaný viladům v kontextu stávající zástavby pro plochu PJOS_02
Izolovaným viladomem v kontextu stávající zástavby se pro plochu PJOS_02 rozumí - rodinný dům
odpovídající svým pojetím rodinné vile, tj. zpravidla vícepodlažní (do max. výšky 2NP+P) a s více
bytovými jednotkami, nebo bytový dům o maximálně 4 bytových jednotkách s max. výškou do 2NP+P
a poměrem stran maximálně 1 ku 1,2, který architektonickým pojetím odpovídá rodinné vile.
Stávající zástavba v ul. Novoměstská, na kterou plocha PJOS_02 navazuje, se sestává z pozemků
staveb rodinných domů zpravidla o 1NP+P se sedlovou nebo polovalbovou střechou, na nároží s ul.
Tyršova je hmota objektu k bydlení (nikoliv rodinného domu dle KN) s výškou 2NP+P.
Lehká výroba
Výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného materiálu pro výrobu zboží s
relativně vysokou přidanou hodnotou na jednotku zboží. Obecně má tato výroba menší
environmentální dopady než výroba těžká, zpravidla má naopak vyšší nároky na dopravní obsluhu
(možný negativní vliv související dopravy na okolí) než výroba nerušící nebo výroba drobná a
řemeslná.
Nerušící služby
Služby, které svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušují pohodu bydlení v
budovách ve svém okolí a provozy, které nevyvolají požadavek těžké nákladní dopravy do území.
Nerušící výroba
Výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušuje pohodu bydlení v
budovách ve svém okolí a nesníží kvalitu okolního prostředí.
Pohledový horizont
Pohledový horizont, jenž má zvláštní hodnotu v obrazu místa. Pohled na chráněný pohledový horizont
nesmí být nijak vizuálně narušován nebo přerušován zástavbou.
Prodejní plocha
Prodejní plochou je myšlena prodejní plocha jednoho obchodního zařízení, kde při prodeji zboží
dochází ke kontaktu se zákazníkem situovaná na jednom podlaží (do této plochy se nezahrnují sklady,
komunikace, související administrativní plochy a nezbytná příslušenství).
Rozvojová plocha (lokalita)
Označení zastavitelných ploch a ploch přestavby, na kterých je územním plánem měněno funkční
využití.
Regulativ
Stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného
využití a podrobnější podmínky požadavků na uspořádání a využívání území.
Uliční čára
Vymezuje hranici veřejného prostoru, řídčeji hranu komunikace. Je rozhraním mezi veřejným
prostorem a pozemky.
Urbanistický blok
Ucelená část lokality, tvořená souborem pozemků, jedním pozemkem nebo jeho částí, zpravidla
ohraničená veřejným prostranstvím nebo krajinou a zpravidla vymezená uliční čarou.
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Urbanistická osa
Linie, která představuje buď reálnou osu symetrie stávajících městských prostorových útvarů a jejich
souborů anebo symbolické svazky paprsků či pouze jednotlivé paprsky proložené prostorem. Podél
urbanistické osy je třeba věnovat zvláštní pozornost vztahu jednotlivých objektů (budov, staveb
obecně) navzájem.
Veduta
Pohled na sídlo, který znázorňuje prostorové rozmístění význačných objektů v sídle.
Zahrádkářská chata
Stavba pro rodinnou rekreaci s obestavěným prostorem nejvýše 110 m3 a zastavěnou plochou nejvýše
25 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno
nadzemní podlaží a podkroví (pro definici zahrádkářská chata bylo využito ust. § 14 odst. 3 vyhlášky
č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších
předpisů.).
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