
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
SUDISLAV N. O.

1. TEXTOVÁ ჀÁST

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B. ᖀEᘀENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
C. ჀÍSELNÉ ÚDAJE
D. ZÁVAZNÁ ჀÁST VE FORMᆠ REGULATIVᛠ

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
a. HLAVNÍ CÍLE ᖀEᘀENÍ



a.1. Základní údaje
a.2. Pou០ité podklady
a.3. Hlavní okruhy problémᛰ
b. ZHODNOCENÍ VZTAHU DᖀÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD A ÚPO
c. VYHODNOCENÍ SPLNᆠNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA
d. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

B. ᖀEᘀENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
a. VYMEZENÍ ᖀEᘀENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE
a.1. Vymezení zájmového území
a.2. Souაasnᆰ zastavᆰné území (SZÚO)
a.3. ᘀirᘐí vztahy
a.4. Posouzení zámᆰrᛰ, pᖐesahujících území obce a koordinace vyu០ívání navazujících území
a.5. Návrh zmᆰn hranic katastru obce

b. ZÁKLADNÍ PᖀEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY
 PᖀÍRODNÍCH, „CIVILIZAჀNÍCH“ A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

b.1. GEOGRAFIE A GEOLOGIE
b.1.1. Radonové pomᆰry
b.2. HISTORIE
b.2.1. Historie
b.2.2. Památková péაe
b.2.3. Archeologie
b.3. DEMOGRAFIE A SOCIOLOGIE
b.3.1. Navr០ený rozvoj

c. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
c.1. Popis území - místopis
c.2. Koncepce ᖐeᘐeného území
c.2.1. Hlavní zásady koncepce ÚPO

d. NÁVRH ჀLENᆠNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKჀNÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH 
 VYU័ITÍ

d.1. ROZDᆠLENÍ NA FUNKჀNÍ ZÓNY
d.1.1. Souაasnᆰ zastavᆰné + zastavitelné území obce
d.1.2. Mimo souაasnᆰ zastavᆰné + zastavitelné území obce
d.1.3. Celé ᖐeᘐené území
d.2. PODMÍNKY VYU័ITÍ FUNKჀNÍCH PLOCH

e. LIMITY VYU័ITÍ ÚZEMÍ VჀETNᆠ STANOVENÝCH ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ
e.1. Ochranná pásma silniაní
e.2. Ochranné pásmo ჀD
e.3. Ochranná pásma hluková
e.4. Ochranná pásma vodních zdrojᛰ a tokᛰ, manipulaაní pruhy
e.5. Stanovená záplavová území
e.6. Ochranná pásma vodovodních ᖐadᛰ
e.7. Ochranná pásma kanalizaაních stok
e.8. Ochranná pásma elektro
e.9. Ochranná pásma telekomunikace
e.10. Ochranná pásma zemᆰdᆰlství
e.11. Ochranná pásma PUPFL a rezervací, pᖐírodní parky
f. PᖀEHLED A CHARAKTERISTIKA PLOCH ZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ
f.1. BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU



f.1.1. Navr០ený rozvoj
f.2. VÝROBA, SKLADY A PODNIKÁNÍ
f.2.1. Navr០ený rozvoj
f.3. REKREAჀNÍ CHATY 
f.3.1. Navr០ený rozvoj
f.4. ZEMᆠDᆠLSKÁ STᖀEDISKA
f.4.1. Navr០ený rozvoj

g. KONCEPCE DOPRAVY, OBჀANSKÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A 
 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

g.1. DOPRAVA
g.1.1. Navr០ený rozvoj
g.1.1.1. Silniაní doprava
g.1.1.2. Komunikace pro pᆰᘐí
g.1.1.3. Parkovací plochy, gará០e
g.1.1.4. ័elezniაní doprava
g.2. OBჀANSKÁ VYBAVENOST A SLU័BY
g.2.1. Navr០ený rozvoj
g.3. VODNÍ HOSPODÁᖀSTVÍ
g.3.1. Navr០ený rozvoj
g.3.1.1. Zásobování vodou
g.3.1.2. Kanalizace a აiᘐtᆰní odpadních vod
g.3.1.3. Vodní toky a plochy, meliorace
g.3.1.4. Stanovená záplavová území, povodnᆰ 1997, 2002
g.4. TEPLOFIKACE
g.4.1. Navr០ený rozvoj
g.5. ENERGETIKA
g.5.1. Navr០ený rozvoj
g.5.1.1. Nová výstavba
g.5.1.2. Po០adovaný pᖐíkon
g.5.1.3. Posouzení zajiᘐtᆰní po០adovaného pᖐíkonu
g.6. SPOJE A TELEKOMUNIKACE
g.6.1. Navr០ený rozvoj
g.7. OCHRANA ័IVOTNÍHO PROSTᖀEDÍ
g.7.1. Problematika აiᘐtᆰní vod
g.7.2. Problematika აistoty ovzduᘐí
g.7.3. Problematika hluku
g.7.4. Zneᘐkodᒀování pevných odpadᛰ - návrh
g.7.5. Krajina a zeleᒀ
g.7.5.1. Geomorfologie
g.7.5.2. Fytogeografie
g.7.5.3. Pedologie
g.7.5.4. Klimatologie
g.7.5.5. Ochrana pᖐírody
g.7.5.6. Navrhovaný systém ekologické stability (ÚSES)
g.8. ZVLÁᘀTNÍ PO័ADAVKY A POKYNY
g.8.1. Po០ární ochrana
g.8.2. Ochrana lo០isek nerostᛰ
g.8.3. Ochrana pᖐed geologickými vlivy
g.8.4. Hygienické po០adavky
h. VYMEZENÍ PLOCH PᖀÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LO័ISEK NEROSTᛠ



i. NÁVRH MÍSTNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

j. VYMEZENÍ PLOCH PRO VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÉ STAVBY A ASANACE

k. NÁVRH ᖀEᘀENÍ PO័ADAVKᛠ PO័ÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA
k.1. Zóny havarijního plánování
k.2. Místo shroma០ჰování
k.3. Plochy pro zasahující techniku a laboratoᖐe
k.4. Varování
k.5. Informování
k.6. Ukrytí

m. VYHODNOCENÍ PᖀEDPOKLÁDANÝCH DᛠSLEDKᛠ NAVRHOVANÉHO ᖀEᘀENÍ NA 
 ZPF A PUPFL

m.1. Pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa - PUPFL
m.2. Navrhovaný zábor ZPF

n. NÁVRH LHᛠT AKTUALIZACE
n.1. Lhᛰty aktualizace

C. ჀÍSELNÉ ÚDAJE 
 DOPLᑰUJÍCÍ A CHARAKTERIZUJÍCÍ NAVR័ENÉ ᖀEᘀENÍ – tabulková აást

D. ZÁVAZNÁ ჀÁST VE FORMᆠ REGULATIVᛠ
D.1. ჀÁST ZÁVAZNÁ
D.1.1. Vymezení pojmᛰ, pou០itých pᖐi vymezení funkაních ploch
D.1.2. Urbanistická koncepce
D.1.3. Podmínky vyu០ití funkაních ploch
D.1.4. Vyu០ití ploch a jejich uspoᖐádání
D.1.4.1. Souაasnᆰ zastavᆰné + zastavitelné území obce
D.1.4.2. Celé ᖐeᘐené území
D.1.5. Vymezení zastavitelného území
D.1.6. Omezení zmᆰn v u០ívání staveb
D.1.7. Zásady uspoᖐádání dopravního, technického a obაanského vybavení
D.1.7.1. Dopravní vybavenost
D.1.7.2. Technická vybavenost
D.1.7.3. Obაanská vybavenost
D.1.8. Vymezení územního systému ekologické aktivity 
D.1.9. Limity vyu០ití území
D.1.10. Vymezení ploch pro veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby a asanace
D.1.11. Návrh lhᛰt aktualizace ÚPO
D.2. ჀÁST SMᆠRNÁ

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE



a. HLAVNÍ CÍLE ᖀEᘀENÍ
a.1. Základní údaje
Územní plán obce Sudislav n. O. je zpracováván v souladu s vyhláᘐkou ა.135/2001 Sb.a jejími 
pᖐílohami dle po០adavkᛰ a podmínek obsa០ených ve smlouvᆰ o dílo ა.1/2003 ze dne 11.02.2003 v 
rámci mo០ností v souladu s právᆰ platícími souvisejícími zákony, vyhláᘐkami, naᖐízeními, pᖐedpisy a 
názory.

* Objednatel :
O b e c   S U D I S L A V  N A D  O R L I C Í
se sídlem :  Sudislav nad Orlicí
Zastoupený :  starostou panem PHDr.Janem Veverkou 

* Poᖐizovatel :
Mᆰstský úᖐad Ústí nad Orlicí
odbor regionálního rozvoje. Ing. Milena Jakeschová, Lukáᘐ Franz

* Zpracovatel :
T I P O S  projektová kanceláᖐ
Husova 888, Ústí nad Orlicí
Architekt urbanista : Ing. arch. Petr Kulda
Koordinace, prᛰzkumy, rozbory : Ing. arch. Petr Kulda, Ing. Libor Fojtík
Projektant vodohospodáᖐ, energetik : Oldᖐich ᘀafránek
Projektant elektro : Jiᖐí Bᖐehovský
Geologie (na základᆰ podkladᛰ) : Ing. arch. Petr Kulda
CAD operátor : Tomáᘐ ័ჰárský
Spolupráce pᖐi zpracovávání ÚPO : PHDr. Jan Veverka, starosta obce Sudislav n.O.

Pᖐesnost výkresové აásti je dána pou០itými podklady. Pro obec je zpracován polohopis v digitálním 
standardu, ze kterého vychází hlavní výkres v mᆰᖐítku 1:2880. Je tᖐeba konstatovat, ០e výkresy v 
rᛰzných mᆰᖐítcích se od sebe v detailech odliᘐují a ០e skuteაný stav v terénu ne v០dy souhlasí se 
stavem na jednotlivých mapách. Rovnᆰ០ je tᖐeba konstatovat, ០e vyjádᖐení nᆰkterých DOSS resp. 
ostatních obesílaných subjektᛰ svᆰdაí o tom, ០e pᖐedkládané materiály a výkresy ne v០dy dostateაnᆰ 
prostudovali. V neposlední ᖐadᆰ je té០ nutno konstatovat, ០e nᆰkteré správní orgány mají snahu ji០ ve 
fázi územního plánování direktivnᆰ zasahovat do vlastnických a u០ivatelských práv soukromých 
vlastníkᛰ nᆰkterých nemovitostí a pozemkᛰ svými legislativnᆰ ne zcela podlo០enými pᖐipomínkami.

a.2. Pou០ité podklady
- ÚP VÚC Pardubického kraje - na jaᖐe 2006 ve stadiu projednávaného návrhu
- Územní systém ekologické stability krajiny, RNDr.Leo Bureᘐ, Ekoservis Jeseníky, 1997
- MINIS - Minimální standard pro digitální zpracování ÚP mᆰst a obcí v GIS v Pardubickém kraji
- Situace jímacích území (v rámci podkladu Plán rozvoje kanalizací a vodovodᛰ v okresu Ústí n.O.)
- Plán rozvoje vodovodᛰ a kanalizací Pard. kraje, územní celek okres Ústí n.O., OHGS Ústí n.O. 2004
- katastrální mapa v digitálním standardu, GEOVAP Pardubice, únor 2005
- základní mapa 1 : 50000 14-31 Vysoké Mýto, 14-32 Ústí nad Orlicí
- základní mapa 1 : 50000 silniაní 14-31 Vysoké Mýto, 14-32 Ústí nad Orlicí
- základní mapa 1 : 50000 vodohospodáᖐská 14-31 Vysoké Mýto, 14-32 Ústí nad Orlicí
- základní mapa 1 : 25000 14-312 Choceᒀ, 14-321 Ústí nad Orlicí (podklad pro grafickou აást ÚPO)
- odvozené mapy 1 : 5000 Ústí nad Orlicí 4-4, 3-4, 4-5, 3-5, 3-6
- turistická mapa 1 : 50 000 Ⴠeskomoravské mezihoᖐí ა.49
- Nahlí០ení do katastru nemovitostí – internetový prohlí០eა ჀÚZK
- Vyhláᘐka ა. 135/2001 Sb. o územnᆰ plánovacích podkladech a územnᆰ plánovací dokumentaci
- Zákon ა. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích



- Zákon ა. 49/1997 Sb. o civilním letectví
- Zákon ა. 50/76 Sb.o územním plánování a stavebním ᖐádu ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ
- Zákon ა. 86/2002 Sb. o ochranᆰ ovzduᘐí
- Zákon ა. 114/1992 Sb. ve znᆰní zákona ა.218/2004 o ochranᆰ krajiny
- Zákon ა. 114/1995 Sb. o vnitrozemské vodní plavbᆰ
- Zákon ა. 185/2001 Sb. o odpadech
- Zákon ა. 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvᆰtvích 
 a o Státní energetické inspekci

- Zákon ა. 239/2000 o integrovaném záchranném systému a o zmᆰnᆰ nᆰkterých zákonᛰ
- Zákon ა. 240/2000 o krizovém ᖐízení a o zmᆰnᆰ nᆰkterých zákonᛰ (krizový zákon)
- Zákon ა. 254/2001 Sb. o vodách a o zmᆰnᆰ nᆰkterých zákonᛰ (vodní zákon)
- Zákon ა. 266/1994 Sb. o drahách ve znᆰní zákona ა.23/2000 Sb.
- Zákon ა. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veᖐejnou potᖐebu a o zmᆰnᆰ nᆰkterých     
 zákonᛰ (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

- Zákon ა. 289/1995 Sb. o lesích
- Zákon ა. 334/1992 Sb. o ochranᆰ ZPF v platném znᆰní
- Vyhláᘐka ა.13/1994 Sb. kterou se upravují nᆰkteré podrobnosti ochrany ZPF
- Vyhláᘐka ა.132/1998 Sb. kterou se provádᆰjí nᆰkterá ustanovení stavebního zákona
- Vyhláᘐka ა.380/2002 Sb. k pᖐípravᆰ a provádᆰní úkolᛰ ochrany obyvatelstva
- Vyhláᘐka ა.381/2001 Sb. o odpadech 
- Statistické údaje o k.ú.Sudislav n.O.
- Sაítání lidu, domᛰ a bytᛰ 1995, ჀSÚ Ústí nad Orlicí
- Poაty obyvatel ve mᆰstech a obcích 1994 a០ 1999, ჀSÚ Ústí n.Orl.
- Poაty obyvatel podle ekonomických vᆰkových skupin, ჀSÚ Ústí n.Orl.
- Údaje o obyvatelích a objektech v obci, Obecní úᖐad Sudislav n.O.
- seznam vᘐech parcel v katastru obce, Obecní úᖐad Sudislav n.O.
- seznam popisných აísel, Obecní úᖐad Sudislav n.O. 
- Plynofikace obce Sudislav n.O. – projektová dokumentace, Jafis s.r.o. Litomyᘐl, 2005
- stavebnᆰ historický prᛰzkum - MÚ Ústí nad Orlicí, odbor kultury
- prᛰzkumy v terénu, fotodokumentace stávajícího stavu
- stanoviska a vyjádᖐení DOSS a ostatních dotაených subjektᛰ

a dalᘐí zákony, vyhláᘐky, naᖐízení, pᖐedpisy a normy související s danou problematikou.

a.3. Hlavní okruhy problémᛰ
Bᆰhem jednání na Obecním úᖐadᆰ Sudislav n. O. byly dohodnuty následující zásady ᖐeᘐení ÚPO a 
vytyაeny následující problémové cíle :

a. zvýᘐení atraktivity obce, pᖐedevᘐím z hlediska bydlení a rekreace : pᖐíznivé klimatické 
podmínky, pᖐíjemný ráz krajiny s pᛰsobivými výhledy, mo០nosti drobného podnikání a 
zemᆰdᆰlské rostlinné výroby
b. funkაní a stavební pᖐizpᛰsobování vesnice rozvojovým tendencím (posílení charakteristických 
vlastností obce s podílem zemᆰdᆰlství, podpora rekreace, drobné výroby, zkvalitᒀování obytné 
funkce)
c. udr០ování a zlepᘐování zaᖐízení a slu០eb pro rekreaci (cykloturistické trasy ad.)
d. rozvoj centra obce - prostoru podél silnice III/3156, kde je soustᖐedᆰna prakticky veᘐkerá 
obecní vybavenost : Obecní úᖐad, Místní lidová knihovna, restaurace, kapliაka a autobusová 
zastávka
e. zlepᘐování celkového ០ivotního prostᖐedí v zastavᆰné აásti obce i v blízké krajinᆰ : likvidace 
domovních odpadᛰ, komunikace, veᖐejné osvᆰtlení, veᖐejná doprava, udr០ování krajiny a její 
propojení pᖐirozenými prvky zajiᘐᙐujícími úაinnou ekologickou stabilitu
b. ZHODNOCENÍ VZTAHU DᖀÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD A ÚPO



Pro obec nebyl v dᖐívᆰjᘐí dobᆰ zpracován ០ádný územnᆰ plánovací podklad ani dokumentace a není 
tedy v tomto ohledu z აeho vycházet. Pro území je zpracován Územní systém ekologické stability 
krajiny, zpracovatel RNDr. Leo Bureᘐ, Ekoservis Jeseníky, 1997 a ᖐada dalᘐích podkladᛰ – viz kapitola 
a.2. Pou០ité podklady. Podstatná აást údajᛰ o u០ivatelích a vlastnících byla pᖐevzata z databáze 
obecního úᖐadu Sudislav n.O. a dále pak prᛰzkumem v terénu pᖐímo od jednotlivých subjektᛰ.

c. VYHODNOCENÍ SPLNᆠNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA
Koncept ÚPO Sudislav n.O. byl zpracován v roce 2005 na základᆰ Zadání, které bylo schváleno 
Zastupitelstvem obce dne 23.08.2004. Koncept byl pᖐedán dne 01.04.205, zahájení projednávání 
Konceptu bylo oznámeno dne 27.04.2005, koncept byl vystaven k veᖐejnému nahlédnutí po 30 dnᛰ od 
09.05.2005 do 08.06.2005. Veᖐejné projednání spojené s výkladem probᆰhlo dne 08.06.2005 na 
jednání na obecním úᖐadᆰ v Sudislavi n.O. Souborné stanovisko bylo Zastupitelstvem obce 
odsouhlaseno dne 06.02.2006 usnesením ა. ZO-17/2005-1S. Nadᖐízený orgán územního plánování –
odbor strategického rozvoje kraje, oddᆰlení územního plánování a stavebního ᖐádu v Pardubicích, se 
ke konceptu vyjádᖐil dne 29.06.2005 stanoviskem ა.j. KrÚ 11098/2004 OSRK. Dále nadᖐízený orgán 
územního plánování – odbor strategického rozvoje kraje, oddᆰlení územního plánování a stavebního 
ᖐádu v Pardubicích, vydal dne 09.09.2005 vyjádᖐení k soubornému stanovisku s pokyny pro dokonაení 
návrhu ÚPO Sudislav n.O. pod ა.j. KrÚ 11098/2004 OSRK.
Lze konstatovat, ០e vᘐechny po០adavky, obsa០ené v Souborném stanovisku, byly splnᆰny, pᖐiაem០ 
nᆰkteré pᖐipomínky lze oznaაit za bezpᖐedmᆰtné (byly ji០ v konceptu zapracovány resp. uvedeny)

d. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Lze konstatovat, ០e souladu s cíly územního plánování bylo v rámci mo០ností dosa០eno.

B. ᖀEᘀENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
a. VYMEZENÍ ᖀEᘀENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE
a.1. Vymezení zájmového území
ᖀeᘐené území sestává z katastru obce Sudislav n.O. Územní plán obce je ᖐeᘐen v mᆰᖐítcích 1:25 000, 
1:5000 a 1:2880.  Celková plocha katastru obce je 642.5440 ha.
Podrobnᆰ je vymezené území popsáno v აásti 2.1.

a.2. Souაasnᆰ zastavᆰné území (SZÚO)
Je stanoveno ve smyslu stavebního zákona ა. 50/1976 Sb. ve znᆰní pozdᆰjᘐích zákonᛰ. Souაasnᆰ 
zastavᆰné území (SZÚO) je zakresleno ve vᘐech výkresech.

a.3. ᘀirᘐí vztahy
Obec Sudislav n.O.se nachází ve východní აásti okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Povᆰᖐený 
úᖐad 3.stupnᆰ a finanაní úᖐad jsou v Ústí nad Orlicí, stavební úᖐad je v Brandýse nad Orlicí.
S obcí Sudislav n.O. sousedí na severu mᆰsto Brandýs nad Orlicí a obec Orlické podhᛰᖐí, na východu 
mᆰsto Ústí nad Orlicí a obec Hrádek, na jihu obec Jehnᆰdí a na západᆰ obec Oucmanice.
Obec Sudislav n.O. je dopravnᆰ napojena na silnici III/3156 Hrádek - Oucmanice. Ostatní komunikace 
v obci jsou místní obslu០né. V ᖐeᘐení ᘐirᘐích vztahᛰ, zejména dopravy, jsou respektovány zámᆰry z 
ᖐeᘐení ÚP VÚC Pardubického kraje (na jaᖐe 2006 ve fázi projednávání návrhu).

a.4. Posouzení zámᆰrᛰ, pᖐesahujících území obce a koordinace vyu០ívání navazujících území
Po provedení posouzení lze konstatovat, ០e nedochází k ០ádným kolizím mezi zámᆰry ÚPO Velká 
Skrovnice a zámᆰry sousedních obcí (Polom, Sopotnice, Libchavy, Orlické podhᛰᖐí, Seა a Sudslava) v 
navazujících sousedících okrajových აástech jednotlivých obcí.

a.5.Návrh zmᆰn hranic katastru obce
V souაasné dobᆰ nejsou ze strany obce po០adavky na provedení zmᆰn hranic katastru obce.



b. ZÁKLADNÍ PᖀEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY 
PᖀÍRODNÍCH, „CIVILIZAჀNÍCH“ A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
b.1. GEOGRAFIE A GEOLOGIE
b.1.1. Radonové pomᆰry
Podle regionálních zkuᘐeností s výsledky mᆰᖐení koncentrace radonu na rᛰzných horninových podlo០í 
lze oაekávat v terénech na kᖐídových a permských zvᆰtralinách pᖐevá០nᆰ stᖐední radonové riziko.
Vysoká kategorie radonového rizika nebyla v katastru doposud zaznamenána. Pᖐi projektování a 
výstavbᆰ je tᖐeba uplatnit u objektᛰ budovaných v místech stᖐedního radonového rizika protiradonová 
opatᖐení s tím,០e namᆰᖐené hodnoty se pohybují vesmᆰs na rozhraní nízkého a stᖐedního rizika. Vysoká 
kategorie radonového rizika nebyla v katastru doposud zaznamenána. Podlo០í staveb tvoᖐí vesmᆰs 
slínovce stᖐedního turonu. Základové zeminy jsou vesmᆰs málo propustné a stᖐednᆰ propustné.

b.2. HISTORIE
b.2.1. Historie
Vznik a pᛰvod obce Sudislav n.O. spadá do 13. století, první zmínky pocházejí z roku 1292, i kdy០ je 
témᆰᖐ jisté, ០e obec stávala ji០ pᖐed rokem 1432. Dᆰjiny obce úzce souvisejí s dᆰjinami mᆰsta Brandýs 
n.O. Do roku 1421 patᖐilo brandýské panství mnichᛰm na "Orlíku". Od roku 1544 patᖐila Sudislav n.O. 
Kostkᛰm z Postupic. V roce 1652 byla Sudislav pᖐiაlenᆰna k litomyᘐlskému panství. V roce 1850 byla 
Sudislav n.O. pᖐidᆰlena k okresnímu úᖐadu v Ústí nad Orlicí.

b.2.2. Památková péაe
Tato აást byla zpracována na základᆰ místního ᘐetᖐení resp.na základᆰ podkladᛰ z Mᆰstského úᖐadu 
Ústí nad Orlicí, odbor kultury.

A. Nemovité kulturní památky V obci se nacházejí tyto nemovité kulturní památky :
r.ა.29170/6-4079 - venkovská usedlost აp.8
r.ა.37011/6-4078 - hradiᘐtᆰ Orlík (vyvýᘐené opevnᆰné sídliᘐtᆰ, archeologické stopy)
B. Návrhy na prohláᘐení za kulturní památku
Byl podán návrh na prohláᘐení za kulturní památku na objekt kaple Panny Marie.

C. Objekty památkovᆰ hodnotné
1. kamenný kᖐí០ s kamenným plotem za domem აp.63 (z roku 1826)
2. socha sv.Václava mezi აp.1 a აp.3 (z roku 1856)
3. kᖐí០ vedle obecního úᖐadu აp.65 (z roku 1876)
4. pomník padlým vedle usedlosti აp.8 (z roku 1920)

Dle informace Krajského úᖐadu Pardubického kraje, odbor památkové péაe, není Sudislav n.O. 
vytipována jako obec s mimoᖐádnými hodnotami (z památkového hlediska).

b.2.3. Archeologie
Katastrální území obce Sudislav n.O. je územím s archeologickými nálezy, co០ vyplývá z toho, ០e 
obec je trvale osídlena od 13. století (první zmínka pochází z roku 1292)

b.3. DEMOGRAFIE A SOCIOLOGIE
b.3.1. Navr០ený rozvoj
- rozᘐiᖐování katastru obce se v ÚPO nepᖐedpokládá
- stanovení zastavitelné plochy obce je provedeno ve vazbᆰ na pᖐedpokládaný rozvoj obce 
v jednotlivých oblastech
- jsou navr០eny plochy pro pokraაování rozvoje bytové výstavby – lokality pro nízkopodla០ní 
výstavbu rodinných domᛰ ა. A a០ F, celkem s mo០ností výstavby ~ 27 RD 
- je zámᆰr mo០nostmi výstavby RD pᖐispᆰt ke stabilizaci poაtu obyvatel obce 
- poაet zamᆰstnancᛰ v zemᆰdᆰlství se patrnᆰ nebude zvyᘐovat



c. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
c.1. Popis území - místopis
Obec Sudislav n.O. se nachází ve východní აásti okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji nedaleko 
mᆰst Brandýs nad Orlicí a Ústí nad Orlicí. Okolí obce tvoᖐí jednak mírnᆰ sva០itá krajina (zastavᆰná 
აást obce), jednak malebné údolí ᖐeky Tiché Orlice (severní a východní აást katastru obce). Obec 
Sudislav n.O. je dopravnᆰ napojena na silnici III/3156 Hrádek - Oucmanice. Nejmenᘐí nadmoᖐská 
výᘐka v obci je ~ 330 m.n.m. (údolí Tiché Orlice), nejvyᘐᘐím bodem je v jihovýchodní აásti katastru 
obce kóta 493 m.n.m. Nadmoᖐská výᘐka zastavᆰné აásti obce je prᛰmᆰrnᆰ ~ 455 m.n.m.  Celková 
plocha katastru obce Rybník აiní 642.5440 ha. S obcí Sudislav n.O. sousedí na severu mᆰsto Brandýs 
nad Orlicí a obec Orlické podhᛰᖐí, na východu mᆰsto Ústí nad Orlicí a obec Hrádek, na jihu obec 
Jehnᆰdí a na západᆰ obec Oucmanice. Katastrální území je výraznᆰji geograficky ohraniაeno pouze v 
severní a východní აásti údolím Tiché Orlice. Krajinu v obci lze charakterizovat jako obytnou a 
rekreaაní s malým podílem zemᆰdᆰlského hospodáᖐství, se stᖐednᆰ vysokou bonitou orné pᛰdy. Obec 
má kvalitní vysokou zeleᒀ, situovanou zejména v severní a východní აásti katastru obce, ale i v 
zastavᆰné აásti. Pᖐevládají smrk, buk, lípa, javor, habr a dub letní.  Lesy tvoᖐí ~ 39 % plochy katastru 
obce - 253.1491 ha.  V Sudislavi n.O. se nenachází ០ádný památný strom.  Katastrální území obce se 
nachází v CHOPAV Východoაeská kᖐída. Do severní a východní აásti katastru obce zasahuje 
"Pᖐírodní park Orlice", zᖐízený v roce 1996. V katastrálním území se nachází lokalita chránᆰná dle 
zákona ა.114/ 1992 Sb.o ochranᆰ pᖐírody a krajiny "Sudislavské maᘐtale" o rozloze ~ 72.8 ha.

c.2. Koncepce ᖐeᘐeného území 
c.2.1. Hlavní zásady koncepce ÚPO
- V katastru obce provést lokální úpravy krajiny v souvislosti s obnovou její ekologické stability
- Respektovat kvalitu pᖐírodního prostᖐedí, usilovat o jeho zlepᘐení
- Respektovat tradiაní charakter zástavby se situováním obytných zón podél místních komunikací, s 
obაanskou vybaveností soustᖐedᆰnou v centru obce a drobnou výrobou situovanou v rámci zástavby
- Chránit nemovité kulturní památky, objekty navr០ené na prohláᘐení za kulturní památku, objekty 
památkovᆰ hodnotné a historicky cenné
- Provést potᖐebné pozemkové úpravy
- Podporovat navrhované bydlení venkovského typu a objektᛰ pro rekreaci
- Postupnᆰ vyu០ít nᆰkteré stávající objekty pro výrobu, sklady a podnikání, ᖐemesla a slu០by
- Pᖐi respektování výᘐe uvedených po០adavkᛰ zajistit vᘐeobecnᆰ prospᆰᘐný demografický, ekonomický 
a hospodáᖐský rozvoj obce

d. NÁVRH ჀLENᆠNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKჀNÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH 
 VYU័ITÍ

d.1. ROZDᆠLENÍ NA FUNKჀNÍ ZÓNY
d.1.1. Souაasnᆰ zastavᆰné + zastavitelné území obce

A. Bydlení venkovského typu
B. Obაanská vybavenost
C. Sport
D. Rekreaაní chaty
E. Zemᆰdᆰlská stᖐediska
F. Výroba, sklady a podnikání

d.1.2. Celé ᖐeᘐené území
G. Ⴠeské dráhy
H. Orná pᛰda
J. Pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa (PUPFL)
K. Trvalé travní porosty
L. Vodní plochy a toky
M. Plochy silniაní dopravy
N. Plochy ÚSES



d.2. PODMÍNKY VYU័ITÍ FUNKჀNÍCH PLOCH
Pro ka០dou z tᆰchto zón jsou stanovena závazná pravidla funkაního vyu០ití, prostorového uspoᖐádání i 
omezení, která je tᖐeba v území respektovat. Funkაní vyu០ití je specifikováno pro funkce :
* pᖐípustné : realizovatelné bez jmenovitého omezení za podmínek determinace obsahem pᖐísluᘐné 
právní úpravy
* nepᖐípustné : nerealizovatelné za ០ádných podmínek
Poznámka : vzhledem k jednoznaაnosti a jednoduchosti rozdᆰlení veᘐkerých funkაních ploch v 
ᖐeᘐeném území je ve výkresové აásti pou០ito pouze barevné rozliᘐení bez kódu.

d.1.1. Souაasnᆰ zastavᆰné + zastavitelné území obce
A. Bydlení venkovského typu
* Charakteristika : plochy bydlení v rodinných domech s mo០ným chovatelským, pᆰstitelským a 
podnikatelským zázemím
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- rodinné domy se zahradami a doplᒀkovými stavbami
- maloobchod, slu០by, veᖐejné stravování
- agroturistika
- drobná výroba, podnikání a zemᆰdᆰlská აinnost, jejich០ ochranná pásma nebudou pᖐípadnᆰ zasahovat 
na sousední pozemky na území
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby pro chov hospodáᖐských zvíᖐat, jejich០ ochranná pásma by pᖐípadnᆰ zasahovala na sousední 
obytné budovy na území
- výroba a výrobní obsluha, její០ ochranná pásma by pᖐípadnᆰ zasahovala na sousední pozemky na 
území
- dopravní plochy a provozy, jejich០ ochranná pásma by pᖐípadnᆰ zasahovala na sousední obytné 
budovy na území
- vrakoviᘐtᆰ a skládky
- zaᖐízení na zneᘐkodᒀování odpadᛰ vაetnᆰ skladᛰ
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní podmínky a hodnoty, zejména pᖐírodní lokality s urაitým stupnᆰm ochrany a 
prvky systému ekologické stability
- respektovat a zhodnocovat historické hodnoty území, objektᛰ a existujících celkᛰ
- respektovat ochranná pásma obecnᆰ

B. Obაanská vybavenost
* Charakteristika : plochy veᖐejné správy, ᘐkolství, kultury, zdravotnictví, sociální péაe, prodejen a 
jiných komerაních zaᖐízení
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- maloobchod, velkoobchod, slu០by, veᖐejné stravování
- veᖐejná správa, ᘐkolství, kultura, zdravotnictví, sociální péაe, prodejny
- veᖐejná zeleᒀ
- bydlení majitelᛰ úაelových zaᖐízení
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- parkovací a odstavné plochy
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti



* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby pro bydlení (mimo bydlení majitelᛰ úაelových zaᖐízení)
- stavby pro výrobu
- stavby pro chov hospodáᖐského zvíᖐectva
- zaᖐízení na zneᘐkodᒀování odpadᛰ vაetnᆰ skladᛰ
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní podmínky a hodnoty, zejména pᖐírodní lokality s urაitým stupnᆰm ochrany a 
prvky systému ekologické stability
- respektovat a zhodnocovat historické hodnoty území, objektᛰ a existujících celkᛰ
- respektovat ochranná pásma obecnᆰ

C. Sport
* Charakteristika : plochy otevᖐených i krytých sportovních zaᖐízení a areálᛰ, umᆰlé vodní plochy, 
zaᖐízení technických sportᛰ, plochy pro jízdu na koních apod.
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- veᖐejné i vyhrazené sportovní plochy a zaᖐízení
- plochy pro jízdu na koních
- pᖐírodní i umᆰle vytvoᖐené herní a odpoაinkové plochy zelenᆰ
- objekty sociálních, technických a obchodních zaᖐízení pro obsluhu území
- parkovací plochy pro obsluhu území
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
- bydlení majitelᛰ úაelových zaᖐízení
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby pro bydlení bez vazeb na funkაní vyu០ití sportu
- úაelové stavby pro zemᆰdᆰlskou a lesní výrobu
- úაelové stavby pro výrobu, prᛰmysl a skladování
- stavby pro chov hospodáᖐského zvíᖐectva
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní podmínky a hodnoty, zejména pᖐírodní lokality s urაitým stupnᆰm ochrany a 
prvky systému ekologické stability
- respektovat ochranná pásma obecnᆰ

D. Rekreaაní chaty
* Charakteristika : plochy slou០ící k rekreaაnímu pobytu, odpoაinku po práci a trávení volného აasu.
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- rekreaაní chaty se zahradami a drobnými stavbami
- zaᖐízení pro sport a rekreaci
- slu០by, veᖐejné stravování
- agroturistika
- parkovací plochy pro obsluhu území
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- umísᙐování staveb pro chov hospodáᖐských zvíᖐat
- výroba a výrobní obsluha
- dopravní plochy a provozy
- zaᖐízení na zneᘐkodᒀování odpadᛰ vაetnᆰ skladᛰ



* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní podmínky a hodnoty, zejména pᖐírodní lokality s urაitým stupnᆰm ochrany a 
prvky systému ekologické stability
- respektovat a zhodnocovat historické hodnoty území, objektᛰ a existujících celkᛰ
- respektovat ochranná pásma obecnᆰ

E. Zemᆰdᆰlská stᖐediska
* Charakteristika : plochy ០ivoაiᘐné a rostlinné zemᆰdᆰlské výroby
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- výrobní objekty zemᆰdᆰlské výroby
- sklady a manipulaაní plochy
- gará០e, parkoviᘐtᆰ pro potᖐeby zemᆰdᆰlských podnikᛰ
- აerpací stanice PHM pro potᖐeby zemᆰdᆰlských podnikᛰ
- zaᖐízení pro zneᘐkodᒀování odpadᛰ zemᆰdᆰlské výroby
- administrativní a správní budovy pro potᖐeby daného provozu
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
- bydlení majitelᛰ úაelových zaᖐízení
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby a zaᖐízení, nesouvisející se zemᆰdᆰlským provozem
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní podmínky a hodnoty, zejména pᖐírodní lokality s urაitým stupnᆰm ochrany a 
prvky systému ekologické stability
- respektovat obytné funkce sousedních ploch
- respektovat a zhodnocovat historické hodnoty území, objektᛰ a existujících celkᛰ
- respektovat ochranná pásma obecnᆰ

F. Výroba, sklady a podnikání
* Charakteristika : plochy provozoven drobné výroby, skladᛰ a podnikání vაetnᆰ bydlení ve vazbᆰ 
na uvedené aktivity
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- provozovny drobného podnikání resp. jiné nezemᆰdᆰlské výroby, u kterých nebudou pᖐekroაeny 
hygienické limity, dané platnými právními pᖐedpisy
- zaᖐízení pro sbᆰr komunálních odpadᛰ (sbᆰrné dvory)
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
- bydlení majitelᛰ úაelových zaᖐízení
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby pro bydlení (mimo bydlení majitelᛰ úაelových zaᖐízení)
- stavby pro ubytování (ubytovny, penziony, hotely apod.)
- stavby pro rekreaci (rekreaაní chaty)
- stavby pro chov hospodáᖐského zvíᖐectva
- ᘐkolství, zdravotnictví, sociální slu០by
- sportovní zaᖐízení a stavby
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní podmínky a hodnoty, zejména pᖐírodní lokality s urაitým stupnᆰm ochrany a 
prvky systému ekologické stability
- respektovat obytné funkce sousedních ploch, které nesmí být dotაeny
- respektovat pásma obecnᆰ



d.1.2. Celé ᖐeᘐené území
G. Ⴠeské dráhy
* Charakteristika : plochy zaᖐízení Ⴠeských drah
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- zaᖐízení a objekty Ⴠeských drah
- silnice, místní komunikace a chodníky
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby a zaᖐízení, nesouvisející s provozem Ⴠeských drah
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní podmínky a hodnoty, zejména pᖐírodní lokality s urაitým stupnᆰm ochrany a 
prvky systému ekologické stability
- respektovat obytné funkce sousedních ploch, které nesmí být novᆰ navrhovanými zaᖐízeními dotაeny
- respektovat ochranná pásma obecnᆰ

H. Orná pᛰda
* Charakteristika : plochy orné pᛰdy vაetnᆰ staveb a objektᛰ slou០ících zemᆰdᆰlské výrobᆰ.
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- plochy orné pᛰdy
- prvky systému ekologické stability
- protierozní opatᖐení v lokalitách ohro០ených erozí
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
- stavby pro zemᆰdᆰlskou výrobu
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- terénní úpravy vᆰtᘐího rozsahu, naruᘐující stávající krajinný relief
- stavební აinnost, která nesouvisí s nezbytnou obsluhou území (vაetnᆰ technické infrastruktury) a 
která není v souladu s podmínkami ochrany pᖐírody
- stavební აinnost u významných krajinných prvkᛰ აi chránᆰných pᖐírodních výtvorᛰ
* Limity vyu០ití území :
- nepᖐekroაitelným limitem je navr០ený systém ekologické stability, jeho existující i navrhované 
prvky, cenné soliterní stromy a interakაní zeleᒀ
- plochy ÚSES nejsou zastavitelné
- respektovat pᖐírodní pomᆰry v území a z tᆰchto pomᆰrᛰ vyplývající spektrum výbᆰru vhodné druhové 
skladby výsadeb (nových nebo náhrad)
- respektovat ochranná pásma obecnᆰ

J. Pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa (PUPFL)
* Charakteristika : plochy pozemkᛰ urაených k plnᆰní funkcí lesa (PUPFL).
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa (PUPFL) - lesy
- veᘐkerá zaᖐízení lesnické výroby resp. zaᖐízení související s provozem a údr០bou lesa
- prvky systému ekologické stability
- vodní plochy, vodoteაe
- zvláᘐtᆰ chránᆰná území, pᖐírodní parky
- evidované významné krajinné prvky a chránᆰné pᖐírodní výtvory
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích



* Nepᖐípustné vyu០ití :
- terénní úpravy vᆰtᘐího rozsahu, naruᘐující stávající krajinný relief
- stavební აinnost, která nesouvisí s nezbytnou  obsluhou území (vაetnᆰ technické infrastruktury) a 
která není v souladu s podmínkami ochrany pᖐírody
- stavební აinnost u významných krajinných prvkᛰ აi chránᆰných pᖐírodních výtvorᛰ 
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní pomᆰry v území a z toho vyplývající výbᆰr vhodné druhové skladby zelenᆰ
- respektovat trasy nadᖐazených in០enýrských sítí a jejich ochranná pásma
- respektovat existující stavby, slou០ící obsluze území a objekty historické a památkovᆰ hodnotné
- pᖐípadné umístᆰní staveb v ochranném pásmu lesa podléhá schválení pᖐísluᘐného orgánu státní 
správy lesᛰ

K. Trvalé travní porosty
* Charakteristika : plochy trvalých travních porostᛰ a specielních kultur vაetnᆰ staveb a objektᛰ 
slou០ících zemᆰdᆰlské výrobᆰ.
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- plochy trvalých travních porostᛰ (louky, pastviny)
- plochy specielních kultur (sady, chmelnice apod.)
- prvky systému ekologické stability
- protierozní opatᖐení v lokalitách ohro០ených erozí
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
- stavby pro zemᆰdᆰlskou výrobu
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- terénní úpravy vᆰtᘐího rozsahu, naruᘐující stávající krajinný relief
- stavební აinnost, která nesouvisí s nezbytnou obsluhou území (vაetnᆰ technické infrastruktury) a 
která není v souladu s podmínkami ochrany pᖐírody
- stavební აinnost u významných krajinných prvkᛰ აi chránᆰných pᖐírodních výtvorᛰ
* Limity vyu០ití území :
- nepᖐekroაitelným limitem je navr០ený systém ekologické stability, jeho existující i navrhované 
prvky, cenné soliterní stromy a interakაní zeleᒀ
- plochy ÚSES nejsou zastavitelné
- respektovat pᖐírodní pomᆰry v území a z tᆰchto pomᆰrᛰ vyplývající spektrum výbᆰru vhodné druhové 
skladby výsadeb (nových nebo náhrad)

L. Vodní plochy a toky
* Charakteristika : ᖐeky, potoky, drobné vodní toky, pᖐehrady, rybníky, jezera a ostatní vodní nádr០e, 
které plní funkce ekologicko stabilizaაní, rekreaაní, estetické a hospodáᖐské
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- pᖐirozené, upravené a umᆰlé vodní plochy a toky
- vodohospodáᖐské stavby a zaᖐízení (jezy, výpusti, hráze apod.)
- stavby a zaᖐízení pro chov ryb
- zaᖐízení pro rybaᖐení a vodní sporty
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby a zaᖐízení, nesouvisející s provozem vodních ploch a tokᛰ
* Limity vyu០ití území :
- nepᖐekroაitelným limitem je navr០ený systém ekologické stability, jeho existující i navrhované 
prvky, cenné soliterní stromy a interakაní zeleᒀ



M. Plochy silniაní dopravy
* Charakteristika : plochy pro zaᖐízení silniაní dopravy
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- odstavné pruhy a pᖐilehlá parkovací stání, která nejsou samostatnými parkoviᘐti
- parkoviᘐtᆰ a odstavné plochy pro vᘐechna silniაní vozidla
- autobusové აekárny
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby a zaᖐízení, nesouvisející se silniაním provozem
* Limity vyu០ití území :
- pᖐípadné umístᆰní staveb v ochranném pásmu silnic podléhá schválení pᖐísluᘐného správního 
silniაního orgánu

N. Plochy ÚSES
* Charakteristika : plochy pro veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení na ochranu ០ivotního prostᖐedí. Plochy 
ÚSES (biocentra, biokoridory) nejsou zastavitelné a lze je vyu០ívat pouze tak, aby nebyla naruᘐena 
jejich ekologická funkce.
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa (PUPFL)
- plochy orné pᛰdy a TTP
- zvláᘐtᆰ chránᆰná území, pᖐírodní parky
- evidované významné krajinné prvky a chránᆰné pᖐírodní  výtvory
- vodní plochy, vodoteაe
- stávající vodohospodáᖐské stavby a zaᖐízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.)
- pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa (PUPFL) - lesy
- nezbytnᆰ nutná vedení liniových staveb a zaᖐízení technické vybavenosti
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavební აinnost, která nesouvisí s nezbytnou  obsluhou území a která není v souladu s podmínkami 
ochrany pᖐírody
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní pomᆰry v území a z toho vyplývající výbᆰr vhodné druhové skladby zelenᆰ
- plochy ÚSES jsou limitovány minimálními prostorovými parametry : plocha lokálního biocentra  
3 ha, ᘐíᖐka lokálního biokoridoru 20 m, ᘐíᖐka regionálního a nadregionálního biokoridoru 40 m.
- plochy ÚSES nejsou zastavitelné

e. LIMITY VYU័ITÍ ÚZEMÍ VჀETNᆠ STANOVENÝCH ZÁTOPOVÝCH ÚZEMÍ
e.1. Ochranná pásma silniაní
Dle § 30 zákona ა.13/1997 Sb. se zᖐizují mimo souvisle zastavᆰná území. V tᆰchto pásmech je 
stavební აinnost omezena. U silnice III/3156 je ochranné pásmo 15 m. Na ostatní silnice v obci se 
ochranná pásma nevztahují.V tᆰchto pásmech je povolena stavební აinnost pouze se souhlasem 
pᖐísluᘐného správního silniაního orgánu.



e.2. Ochranné pásmo ჀD
Ve smyslu Zákona ა.266/94 Sb. je stanoveno pro traᙐ celostátního významu I.ᖐádu 60 m od osy krajní 
koleje, nejménᆰ vᘐak 30 m od hranic obvodu dráhy. Obvod dráhy je vymezen svislými plochami 
vedenými hranicemi pozemkᛰ, které jsou urაeny pro umístᆰní dráhy a její údr០bu. V ochranných 
pásmech je povolena stavební აinnost pouze se souhlasem pᖐísluᘐného správního silniაního orgánu 
nebo drá០ního úᖐadu. Vzhledem ke konfiguraci terénu nemá toto pásmo prakticky ០ádný vliv na 
zámᆰry rozvoje obce.

e.3. Ochranná pásma hluková
V obci Sudislav n.O. nejsou ០ádná ochranná pásma hluková stanovena.

e.4. Ochranná pásma vodních zdrojᛰ a tokᛰ, manipulaაní pruhy
V ᖐeᘐeném území v katastru obce Sudislav n.O. se nachází ochranné pásmo 1. stupnᆰ vodního zdroje 
podzemní vody kolem vrtu SO-2 v rozsahu parcely ა. kat. 171, 760/3, 799/2, 754/8 a 745/3 v k. ú. 
Sudislav n.O. a na აásti parcely ა. kat. 564 v k. ú. Jehnᆰdí. Ochranné pásmo je vyznaაeno na mapách i 
cedulemi v terénu. Jiná ochranná pásma vodních zdrojᛰ nejsou v obci stanovena.
Podél obou bᖐehᛰ vodoteაe Tichá Orlice bude respektován pruh ᘐ. 8.0 m od bᖐehové აáry, který dle 
§ 49 odst. 2 zákona 254/2001 Sb. mohou u០ívat správci vodních tokᛰ pᖐi výkonu správy vodního toku.
Katastr obce Sudislav n.O. se nachází v CHOPAV Východoაeská kᖐída.

e.5. Stanovená záplavová území
Podél toku Tiché Orlice bylo dne 02.07.2001 pod ა. j. ័P/4616/2001/231-Go stanoveno záplavové 
území Tiché Orlice (úsek Plchᛰvky - Letohrad, ᖐ. km 13.88 a០ 68.88).

e.6. Ochranná pásma vodovodních ᖐadᛰ
Je stanoveno 1,5 m od povrchu potrubí.

e.7. Ochranná pásma kanalizaაních stok
V obci se ០ádné stoky nenacházejí.

e.8. Ochranná pásma elektro
- venkovní vedení nad 1 kV a០ 35kV vაetnᆰ (vzdálenost od krajního vodiაe) 7 m
- venkovní vedení nad 35 kV do 110 kV vაetnᆰ (vzdálenost od krajního vodiაe) 12 m
- podzemní vedení do 110 kV vაetnᆰ (po obou stranách kabelu) 1 m
- elektrické stanice (od zdi nebo oplocení) 20 m

e.9. Ochranná pásma telekomunikace
- podzemní vedení telekomunikaაní sítᆰ (PVTS) : 1.5 m

e.10. Ochranná pásma zemᆰdᆰlských stᖐedisek
V obci Sudislav n.O. nejsou vyhláᘐena ani stanovena ០ádná ochranná pásma zemᆰdᆰlských stᖐedisek.

e.11. Ochranná pásma PUPFL a rezervací
Do katastru obce Sudislav n.O. nezasahuje ០ádná pᖐírodní rezervace.
Ochranná pásma pozemkᛰ plnících funkci lesa jsou stanovena 50 m od okraje lesa.
V katastrálním území se nachází lokalita chránᆰná dle zákona ა.114/ 1992 Sb.o ochranᆰ pᖐírody a 
krajiny "Sudislavské maᘐtale" o rozloze 72.8 ha, bez ochranného pásma.
Do severní a východní აásti katastru obce zasahuje "Pᖐírodní park Orlice", který byl zᖐízen Okresními 
úᖐady v Hradci Králové, Rychnovᆰ nad Knᆰ០nou, Ústí nad Orlicí a Úᖐadem mᆰsta Hradec Králové v 
roce 1996, bez ochranného pásma. Vzhledem ke konfiguraci území nemá vᆰtᘐina výᘐe uvedených 
ochranných pásem prakticky ០ádný vliv na zámᆰry rozvoje obce v jednotlivých oblastech.



f. PᖀEHLED A CHARAKTERISTIKA PLOCH ZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ
f.1. BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU
f.1.1. Navr០ený rozvoj
Pro plochy bydlení venkovského typu je vyაlenᆰno celkem 5 lokalit Z1 a០ Z5 s mo០ností výstavby a០ 
~ 25 RD.

 BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU
ა. popis lokality აísla parcel kultura poაet RD uva០ovaný 

zábor ~m2
Z1 Po levé stranᆰ u pᖐíjezdu od Oucmanic 999/5

716/3
orná pᛰda
zahrada

~ 12 17741
5790

celkem 23531
Z3 U záhumenní cesty proti Kubasovᆰ pile 683/2 orná pᛰda 1 1863

celkem 1863
Z4 U záhumenní cesty vedle travnatého 

hᖐiᘐtᆰ
660/3

40
TTP

zahrada
1
1

933
1446

celkem 2379
Z5 Po pravé stranᆰ u pᖐíjezdu od Oucmanic (708/1) neuvedeno ~ 10 19983

celkem 19983
celkem ~ 25 RD 47756

Poznámka 1 : parcely v závorce = zjednoduᘐená evidence
Poznámka 2 : lokalitu Z3 navrhuje k soukromé zástavbᆰ RD majitel sousedních pozemkᛰ – majitel 

 Kubasovy pily

f.2. VÝROBA, SKLADY A PODNIKÁNÍ
f.2.1. Navr០ený rozvoj
Na základᆰ po០adavkᛰ Zastupitelstva obce je zájem vymezit funkაní plochy pro drobnou výrobu a 
podnikání v lokalitᆰ u záhumenní cesty.

 VÝROBA, SKLADY A PODNIKÁNÍ
ა. popis lokality აísla parcel kultura uva០ovaný 

zábor ~m2
Z2 U záhumenní cesty proti აp. 8 708/2

709
zahrada
ost. plochy

2012
169

celkem 2181

f.3. REKREAჀNÍ CHATY 
f.3.1. Navr០ený rozvoj
Na základᆰ po០adavkᛰ Zastupitelstva obce je zájem vymezit funkაní plochy pro rekreaაní chaty
v rámci stávajících chat v lokalitᆰ „Na Luhu“:

 REKREAჀNÍ CHATY

ა. popis lokality აísla 
parcel kultura

poაet 
rekreaაních 

chat
uva០ovaný 
zábor ~m2

Z6 v rámci stávajících rekreaაních chat na Luhu (492/2) neuvedeno ~ 2 7386
celkem ~ 2 7386



Poznámka 1 : parcely v závorce = zjednoduᘐená evidence
Poznámka 2 : do lokality Z6 zasahuje ochranné pásmo lesa 50 m, limitující umístᆰní navrhovaných 

 rekreaაních chat

f.4. ZEMᆠDᆠLSKÁ STᖀEDISKA
f.4.1. Navr០ený rozvoj
Na základᆰ po០adavkᛰ Zastupitelstva obce není zájem vymezit funkაní plochy pro zemᆰdᆰlská 
stᖐediska.

g. KONCEPCE DOPRAVY, OBჀANSKÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A 
 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

g.1. DOPRAVA
g.1.1. Navr០ený rozvoj
g.1.1.1. Silniაní doprava
Vzhledem ke stabilizaci silniაní sítᆰ v katastru obce Sudislav n.O. se nepoაítá se zásadními zmᆰnami 
tras jednotlivých komunikací. Z konceptu ÚP VÚC Pardubického kraje (na jaᖐe 2006 ve fázi 
projednávání návrhu) nevyplývají pro obec Sudislav n.O. ០ádné zámᆰry. S pᖐelo០kami místních a 
úაelových komunikací se neuva០uje. Lze konstatovat, ០e nedochází ke zvýᘐení nárokᛰ na komunikaაní 
síᙐ. Navrhovaná ᖐeᘐení rovnᆰ០ nemají záporný vliv na hromadnou dopravu, která zᛰstává prakticky 
beze zmᆰn. Poაty vjezdᛰ na silniაní síᙐ budou minimalizovány, stejnᆰ tak i poაty kᖐi០ovatek místních 
komunikací se silniაní sítí. Pᖐípadné zmᆰny komunikaაní sítᆰ budou zaᖐazeny do návrhu veᖐejnᆰ 
prospᆰᘐných staveb.

Na základᆰ po០adavkᛰ Zastupitelstva obce jsou navr០ena tato ᖐeᘐení :
- dokonაit kvalitní bezpraᘐné asfaltové povrchy na obecních komunikacích o celkové ploᘐe ~ 3000 m2 
s tím, ០e bude posouzena priorita jednotlivých úsekᛰ. 

g.1.1.2. komunikace pro pᆰᘐí 
S novými komunikacemi pro pᆰᘐí není uva០ováno.

g.1.1.3. Parkovací plochy, gará០e
S novými parkovacími plochami ani gará០emi není uva០ováno.

g.1.1.4. ័elezniაní doprava
Vzhledem k reliefu krajiny není pᖐedpokládán vliv ០elezniაní dopravy na navrhovaný rozvoj obce a 
proto tato kapitola není podrobnᆰji zmiᒀována.

g.2. OBჀANSKÁ VYBAVENOST A SLU័BY
g.2.1. Navr០ený rozvoj
Rozvoj v této oblasti bude zejména soustᖐedᆰn na postupné a programové zvýrazᒀování stᖐedu obce, 
který je pomᆰrnᆰ zᖐetelnᆰ urაen prostorem kolem rybníაku na návsi ve vazbᆰ na silnici III/3156, kde se 
v blízkosti nachází prakticky veᘐkerá obecní vybavenost : Obecní úᖐad, restaurace „U suché huby“ se 
sálem, kapliაka Panny Marie a autobusová zastávka. Tyto objekty budou v ka០dém pᖐípadᆰ zachovány 
a udr០ovány v odpovídajícím stavebnᆰ technickém stavu



g.3. VODNÍ HOSPODÁᖀSTVÍ
g.3.1. Navr០ený rozvoj
V obci Sudislav n.O. ០ilo ke dni 16.06.2003 109 obyvatel. Vzhledem k mo០nostem navrhovaných 
ploch pro bydlení je maximální mo០ný poაet nárᛰstu obyvatel ~ 90 obyvatel. Tento poაet je vᘐak 
samozᖐejmᆰ pouze teoretický a jeho dosa០ení v prᛰbᆰhu následujících ~ 15 let není v ០ádném pᖐípadᆰ 
reálné. Jako výpoაtová hodnota bez pᖐímé vazby na obtí០nᆰ odhadnutelnou realitu je tedy stanoven 
nárᛰst poაtu obyvatel v období následujících ~ 15 let max. o ~ 15 osob. V tomto poაtu je zahrnuta 
prᛰmᆰrná spotᖐeba vody v obci ve vᘐech oblastech აinnosti. Podrobnᆰjᘐí აlenᆰní výpoაtu spotᖐeby 
vody se nejeví jako úაelné.
15 osob x 160 l/osobu/den = 2400 l/den = 2,4 m3/den = 0.02 l/sek
Qd max = 2,4 m3/den x 1.35 =  3,24 m3/den =  0,135 m3/hod = 0.001 l/sek
Qh max =  0.135 m3/hod x 2.1 = 0,28 m3/hod =  0.07 l/sek
Lze konstatovat, ០e ve spotᖐebᆰ vody je rezerva, vyu០itelná zejména pro potᖐebu rozvoje lokalit pro 
bydlení.

Celkový nárᛰst spotᖐeby vody pro obec v prᛰbᆰhu pᖐíᘐtích ~ 15 let                          4,845 m3/den

- kapacita vodního zdroje je s ohledem na pᖐedpokládaný nárᛰst poაtu obyvatel plnᆰ postaაující
- kapacita vodojemu i jeho technický stav jsou rovnᆰ០ dostateაné a vyhovující
- vodovodní síᙐ je po provedených úpravách vyhovující, je pᖐedpokládána její bᆰ០ná údr០ba.
- po០ární hydranty se v obci nenacházejí, pro potᖐeby po០ární vody v obci slou០í dvᆰ po០ární nádr០e

Jsou navr០eny následující vodovodní ᖐady v rámci navrhovaných lokalit :

 VODOVODNÍ ᖀADY
navrhovaný vodovodní 

ᖐad profil délka v metrech popis lokality

A PVC DN 90 168 lokalita Z1 – bydlení max. 12 RD
B PE DN 40 90 lokalita Z2 – výroba, sklady, podnikání
D PE DN 32 90 lokalita Z3 – bydlení 1 RD
E PE DN 40 132 lokalita Z4 – bydlení max. 2 RD

 nové vodovodní ᖐady celkem 480

Návrh ᖐeᘐení vodovodu je v souladu s materiálem „Plán rozvoje vodovodᛰ a kanalizací Pard. kraje, 
územní celek okres Ústí n.O., OHGS Ústí n.O. 2004“.

g.3.1.2. Kanalizace a აiᘐtᆰní odpadních vod
Budování centrální kanalizace je vzhledem k velikosti obce resp. konfiguraci terénu ve vazbᆰ na 
vyu០itelné vodoteაe technicky a ekonomicky nereálné. U nové zástavby jsou pᖐípustné nepropustné 
jímky na vyvá០ení i domovní ჀOV, vypouᘐtᆰní nebo odvá០ení odpadních vod od jednotlivých 
nemovitostí bude ᖐeᘐeno individuálnᆰ (lze je odvá០et napᖐ. na ჀOV Brandýs n.O.) Návrh ᖐeᘐení 
kanalizace je v souladu s materiálem „Plán rozvoje vodovodᛰ a kanalizací Pard. kraje, územní celek 
okres Ústí n.O., OHGS Ústí n.O. 2004“.

g.3.1.3. Vodní toky a plochy, meliorace
Vzhledem k reliéfu krajiny lze konstatovat, ០e ᖐeka Tichá Orlice nemá prakticky ០ádnou souvislost se 
zastavᆰným resp. zastavitelným územím obce. Jiné vodoteაe se v katastru obce nenacházejí, pouze 
otevᖐený melioraაní odpad v jihozápadním cípu (v katastrální mapᆰ je zakreslen pouze schématicky, 
neboᙐ nemá vlastní parcelu), který zᛰstává beze zmᆰn.



Na základᆰ po០adavkᛰ Zastupitelstva obce jsou navr០ena tato ᖐeᘐení :
- je respektováno stanovené záplavové území ᖐeky Tiché Orlice
- je respektován pruh ᘐ. 8 m od bᖐehové აáry podél obou bᖐehᛰ vodoteაe Tichá Orlice, který dle § 49 
odst. 2 zákona 254/2001 Sb. mohou u០ívat správci vodních tokᛰ pᖐi výkonu správy vodního toku.
- vodní plochy vაetnᆰ otevᖐeného melioraაního odpadu jsou ponechány, budou udr០ovány a zaაlenᆰny 
do systému ekologické stability krajiny
- odvodnᆰní pozemkᛰ systematickou drená០í v lokalitᆰ F bude zachováno, pᖐípadná zástavba bude toto 
odvodnᆰní respektovat.
- bᆰ០né აiᘐtᆰní koryta ᖐeky Tiché Orlice je provádᆰno prᛰbᆰ០nᆰ.

g.3.1.4. Stanovená záplavová území, povodnᆰ 1997, 2002
Povodnᆰ v letech 1997 a 2002 obec Sudislav n.O. nezasáhly, povodᒀový plán není zpracován. Podél 
toku Tiché Orlice bylo dne 02.07.2001 pod ა.j. ័P/4616/2001/231- Go stanoveno záplavové území
Tiché Orlice (úsek Plchᛰvky - Letohrad, ᖐ. km 13.88 a០ 68.88), které je zakresleno ve výkresové აásti. 
Toto území vzhledem ke konfiguraci terénu prakticky vᛰbec nesouvisí se zastavᆰným územím obce.

g.4. TEPLOFIKACE
g.4.1. Navr០ený rozvoj
V obci není zaveden zemní plyn, ale je zpracována projektová dokumentace plynofikace obce s 
napojením na STL plynovod v sousední obci Oucmanice. Tato dokumentace je zapracována do ᖐeᘐení 
územního plánu.

 PLYNOVODNÍ STL ᖀADY
navrhovaný 

plynovodní  STL ᖐad profil délka v metrech popis lokality

STL pᖐivadᆰა z 
Oucmanic

PE D 90
PE D 63

1580
400

pᖐivadᆰა od Oucmanic

vᆰtev 1 - 1 PE D 63 917 hlavní páteᖐní rozvod v obci
vᆰtev 2 - 2 PE D 63 386 napojení აásti obce vlevo od silnice III/3156
vᆰtev 3 - 3 PE D 63 77 napojení RD აp. 35 a 7
vᆰtev 4 - 4 PE D 63 21 napojení RD აp. 19 a 66
vᆰtev 5 - 5 PE D 63 10 napojení RD აp. 19 a 66
vᆰtev 6 – 6 PE D 63 42 napojení RD აp. 13 a RD navrhovaných v ÚPO
vᆰtev 7 – 7 PE D 63 10 napojení RD აp. 14 a RD navrhovaných v ÚPO
vᆰtev 8 – 8 PE D 63 25 napojení RD აp. 25 a 43
vᆰtev 9 - 9 PE D 63 130 napojení RD აp. 16 a RD navrhovaných v ÚPO

nové plynovodní ᖐady celkem PE D 90 : 1580 m
PE D 63 : 2018 m

g.5. ENERGETIKA
g.5.1. Navr០ený rozvoj
Obec Sudislav n.O. prozatím není plynofikována, avᘐak s plynofikací se uva០uje a je hotov projekt.
Nárᛰst spotᖐeby proto bude zahrnovat spotᖐebiაe mimo vytápᆰní. Navrhovaný rozvoj nezahrnuje 
po០adavky na rozᘐíᖐení sítᆰ NN.

g.5.1.1. Nová výstavba
V ÚPO se uva០uje s teoretickou mo០ností výstavby ~ 25 RD v 6 lokalitách. Reálnᆰ lze vᘐak uva០ovat s 
výstavbou ~ 4 RD. Rozsáhlejᘐí energeticky nároაnᆰjᘐí podnikatelské aktivity nejsou pᖐedpokládány.



g.5.1.2. Po០adovaný pᖐíkon
Výpoაet po០adovaného pᖐíkonu je uva០ován pro období následujících 10 let tzn.do roku 2015. 
Roაní trend rᛰstu pᖐíkonu je uva០ován ~ 2 %, nárᛰst za 10 let je ~ 20 %, k = 1.2
Stávající pᖐíkon : P 1 =  250 kW
Pᖐíkon v roce 2015 : P2 = k x P1 = 1.2 x 250 = 300 kW
Nvýᘐení pᖐíkonu აiní 50 kW
Navýᘐení pᖐíkonu, stanovené rozvojem jednotlivých oblastí :

- navrhovaná bytová výstavba : 
pᖐedpokládaný pᖐíkon 1 RD : P1 = 11.0 kW
- navýᘐení pᖐíkonu nové výstavby : 4 RD x 11.0 kW = 44 kW

- výroba, sklady, podnikání : 
- vývoj v této oblasti nelze prakticky odhadnout, nepᖐedpokládají se vᘐak podstatné zmᆰny pᖐíkonu 
stávajících zaᖐízení. Vzhledem k zavádᆰní vyspᆰlejᘐích technologií a rᛰstu ceny elektrické energie lze 
oაekávat spíᘐe mírný pokles spotᖐeby. U novᆰ vznikajících zaᖐízení bude pᖐíkon pokryt ze stávající 
resp. pᖐezbrojené trafostanice. Odhad navýᘐení pᖐíkonu : ~ 16 kW  

Celkový nárᛰst pᖐíkonu dle jednotlivých oblastí :                                                    ~ 60 kW

g.5.1.3. Posouzení zajiᘐtᆰní po០adovaného pᖐíkonu
Zpᛰsob napájení zᛰstane i nadále stejný tj. napᆰtím 35 kV ze stávající linky VN 924 ze smᆰru Choceᒀ
- Dvoᖐisko, kdy napájecím bodem je rozvodna a transformovna v Chocni-Dvoᖐisku.

Primerní rozvody
Linka VN 924 není pᖐíliᘐ vytí០ena a dovoluje pᖐenos po០adovaného nárᛰstu výkonu.

Trafostanice VN/NN
Odhadnutý navýᘐený výkon v roce 2015 ~ 60 kW bude mo០né v pᖐípadᆰ potᖐeby bez problémᛰ zajistit 
buჰ ze stávající zdᆰné vᆰ០ové trafostanice nebo jejím pᖐezbrojením napᖐ. na 400 kVA, kdy je mo០né
získat navýᘐení pᖐíkonu o 150 kVA. 

Sekunderní rozvody
V novᆰ budované zástavbᆰ budou rozvody zásadnᆰ kabelové v prᛰᖐezech dle potᖐeby (AYKY 3 x 240 
+ 120 resp. AYKY 4B x 16). Stávající sekunderní rozvody, provedené normalizovanou napᆰᙐovou 
soustavou 3 PEN stᖐ. 50Hz, 400V, TN-C jak vrchním (dráty resp. kabelem) tak i აásteაnᆰ podzemním 
kabelovým vedením, zᛰstanou zachovány. K pᖐipojování nových odbᆰrᛰ budou pou០ity napᖐ. plastové 
kabelové rozvodné skᖐínᆰ.

 NAVRHOVANÉ KABELOVÉ ROZVODY
oznaაení 
rozvodᛰ popis lokality délka navrhovaných 

silových kabelᛰ
A lokalita Z1 – bydlení max. 12 RD, pᖐípojka ze stávající TS 430 
B lokalita Z2 – výroba, sklady, podnikání – v rámci pᖐívodu k lokalitᆰ Z1 ---
D lokalita Z3 – bydlení 1 RD, pᖐípojka ze stávající TS 70
E lokalita Z4 – bydlení max. 2 RD, pᖐípojka ze stávajícího nadzemního vedení 150
F lokalita Z5 – bydlení max. 10 RD, pᖐípojka ze stávající TS 80

navrhované elektrické kabely celkem     730



g.6. SPOJE A TELEKOMUNIKACE
g.6.1. Navr០ený rozvoj
Vzhledem k souაasnému stavu sítᆰ místních telefonních kabelᛰ není nutné v rámci novᆰ navrhovaných 
lokalit rozᘐiᖐovat síᙐ místních telefonních kabelᛰ.

g.7. OCHRANA ័IVOTNÍHO PROSTᖀEDÍ
V této kapitole je აerpáno z prᛰzkumᛰ a rozborᛰ v terénu, z místního ᘐetᖐení a z podkladᛰ pᖐedaných 
zadavatelem. Popsaná problematika rovnᆰ០ vychází z podkladu : Územní systém ekologické stability 
krajiny, RNDr.Leo Bureᘐ, Ekoservis Jeseník, 1997.

g.7.1. Problematika აiᘐtᆰní vod
Obec nemá komplexnᆰ ᖐeᘐeno centrální აiᘐtᆰní odpadních vod. Zástavba je odkanalizována lokálnᆰ do 
jímek na vyvá០ení a septikᛰ, resp.septikᛰ s pᖐepadem pᖐípadnᆰ s trativodem. V obci jsou v provozu ~ 2 
lokální ჀOV. Budování centrální kanalizace je vzhledem k velikosti obce resp. konfiguraci terénu ve 
vazbᆰ na vyu០itelné vodoteაe naprosto nesmyslné a nereálné. U nové zástavby jsou pᖐípustné 
nepropustné jímky na vyvá០ení i domovní ჀOV, vypouᘐtᆰní nebo odvá០ení odpadních vod od 
jednotlivých nemovitostí bude ᖐeᘐeno individuálnᆰ.

g.7.2. Problematika აistoty ovzduᘐí
V souაasnosti není v obci provádᆰno trvalé mᆰᖐení აistoty ovzduᘐí. Problematika tᆰsnᆰ souvisí s 
otázkou zásobování teplem. Obec není plynofikována. Ohro០ení od provozu na silnici III/3156 je 
vzhledem k intenzitᆰ dopravy prakticky bezpᖐedmᆰtné a nebylo v minulosti pᖐedmᆰtem podrobnᆰjᘐího 
zkoumání. Chemické exhalace v obci nejsou. Vývoj motorových vozidel pak pᖐedpokládá postupné 
sni០ování podílu ᘐkodlivých látek ve výfukových plynech. Ovlivᒀování ovzduᘐí zápachem a pachem v 
katastru obce není.

g.7.3. Problematika hluku 
V obci Sudislav n.O. nejsou ochranná pásma hluková stanovena. Ohro០ení hlukem a vibracemi od 
provozu na silnici III/3156 je vzhledem k intenzitᆰ dopravy prakticky bezpᖐedmᆰtné a nebylo v 
minulosti nikdy pᖐedmᆰtem podrobnᆰjᘐího zjiᘐᙐování a mᆰᖐení.
Hluk od provozu na trati ჀD je vzhledem ke konfiguraci krajinného reliefu závislý od poაasí a obაany 
obce není pociᙐován jako problém.

g.7.4. Zneᘐkodᒀování pevných odpadᛰ - návrh
Stávající zpᛰsob zneᘐkodᒀování odpadᛰ v obci bude i nadále zachován resp.bude probíhat v souladu 
s pᖐísluᘐnými naᖐízeními a pᖐedpisy. Odvoz nebezpeაných odpadᛰ bude i nadále provádᆰn minimálnᆰ 
2 x roაnᆰ, jak stanoví odst.3 zákona ა. 185/2001 Sb.

g.7.5. Krajina, zeleᒀ a pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa
Zásadním výchozím materiálem pro ÚPO je projekt ekologické stability- viz podklad Územní systém 
ekologické stability krajiny, RNDr.Leo Bureᘐ, Ekoservis Jeseník, 1997, zde jen rámcovᆰ.

g.7.5.1. Geomorfologie
Dle geomorfologického აlenᆰní le០í ᖐeᘐené území v geomorfologickém celku "Ⴠeskotᖐebovská 
vrchovina" a jeho nejvýraznᆰjᘐím prvkem je hluboce zaᖐíznuté údolí ᖐeky Tiché Orlice. Severní a 
východní აást ᖐeᘐeného území je tvoᖐena ji០ zmiᒀovaným údolím ᖐeky Tichá Orlice. Zbytek území je 
tvoᖐen ploᘐᘐím terénem, klesajícím na jihu a na západᆰ katastru obce v mírných západních svazích 
smᆰrem k Oucmanicím a Jehnᆰdí. Pᖐevládajícími horninami v území jsou jizerské vrstvy turonských 
slínovcᛰ jednak vápnitých, tak i písაitých a spongilitických (opuky).



g.7.5.2. Fytogeografie
ᖀeᘐené území spadá do okresu 63 Ⴠeskomoravské mezihoᖐí, podokresu 63c Stᖐední Poorliაí, ji០ní აást 
katastru obce Sudislav n.O. zasahuje do okresu 62 Litomyᘐlská pánev. Vyskytují se zde jak druhy 
hájové, tak druhy subtermofilní. Pᖐirozené zastoupení zde mají buაiny a dubobuაiny. Území nále០í do 
oblasti metofyzika.

g.7.5.3. Pedologie 
Území je zaᖐazeno do pᖐírodní oblasti pahorkatinné (Pl). Na západních svazích jsou zastoupeny 
pᖐevá០nᆰ nasycené hnᆰdozemní pᛰdy, v ji០ní აásti pak illimerizované hnᆰdozemᆰ. V severní აásti se 
vyskytují i hnᆰdozemní pᛰdy na spraᘐových hlínách. V nivᆰ ᖐeky Tichá Orlice jsou charakteristické 
nivní pᛰdy typu vega a oglejené pᛰdní a podsvahové sedimenty.

g.7.5.4. Klimatologie
Klimaticky nále០í ᖐeᘐené území do oblasti mírnᆰ teplé, vlhké, pahorkatinné, s mírnou zimou. 
Klimatické okrsky jsou zde MT 9 a MT 7. Prᛰmᆰrná roაní teplota se pohybuje kolem 7.5 st. C, 
prᛰmᆰrný roაní úhrn srá០ek აiní ~ 750 mm. Vzhledem k აlenitosti reliéfu a výᘐkovému rozdílu jsou 
zde pomᆰrnᆰ znaაné rozdíly mezoklimatických a mikroklimatických pomᆰrᛰ (údolí Tiché Orlice » 
jihozápadní აást katastru obce).

g.7.5.5. Ochrana pᖐírody
Do katastru obce Sudislav n.O. nezasahuje ០ádná pᖐírodní rezervace. Do severní a východní აásti 
katastru obce zasahuje "Pᖐírodní park Orlice", zᖐízený v roce 1996.
Katastrem obce ve východní აásti zcela okrajovᆰ prochází navrhovaný nadregionální biokoridor 
(NRBK) K 93.
V ᖐeᘐeném území resp. jeho okolí jsou registrovány tyto významné krajinné prvky :
1. Zátvor - RBC 459 (zasahuje pouze აásteაnᆰ v severovýchodním cípu katastru obce)
2. Jiskrovo údolí - LBC 2 (pouze hraniაí s katastrem obce)
3. Sudislavské maᘐtale - LBC 6 (nejvýznamnᆰjᘐí prvek v obci). Lokalita "Sudislavské maᘐtale" o 
rozloze 72.8 ha je chránᆰná dle zákona ა.114/1992 Sb.o ochranᆰ pᖐírody a krajiny. Jedná se o suᙐové 
buაiny na strmých svazích a skalních výchozech nad Tichou Orlicí v severovýchodní აásti katastru 
obce. Vyskytuje se zde charakteristická kvᆰtena.
Dále se v katastru obce nacházejí lokální biocentra (stávající resp. navrhovaná) LBC 7, 8 a 9 a lokální 
biokoridory LBK 3 a 4.
Obec má kvalitní vysokou zeleᒀ, situovanou rovnᆰ០ zejména v severní a východní აásti katastru obce, 
ale i v zastavᆰné აásti. Pᖐevládají smrk, buk, lípa, javor, habr a dub letní. Lesy tvoᖐí ~ 39 % plochy 
katastru obce - 253.1491 ha. Z hlediska rozlo០ení stabilizujících prvkᛰ je katastrální území obce 
pomᆰrnᆰ sourodé a systém ekologické stability je zde dostateაný zejména díky pomᆰrnᆰ významnému 
podílu lesᛰ. Území obce se nachází v CHOPAV Východoაeská kᖐída.

g.7.5.6. Navrhovaný systém ekologické stability (ÚSES)
Pᖐedstavuje propojení dochovaných stabilních segmentᛰ krajiny do uceleného systému schopného 
podstatnᆰ zvýᘐit odolnost krajiny vᛰაi nejrᛰznᆰjᘐím stressovým faktorᛰm. V rámci ÚPO je ÚSES plnᆰ 
respektován a je uveden v závazné აásti ÚPO. V obci se nenachází vyhláᘐený památný strom.

g.8. ZVLÁᘀTNÍ PO័ADAVKY A POKYNY
g.8.1. Po០ární ochrana 
V obci Sudislav n.O. pᛰsobí místní dobrovolný hasiაský sbor, disponující funkაní hasiაskou zbrojnicí 
v objektu bez e.ა. V obci se nacházejí 2 funkაní po០ární nádr០e (ve stᖐedu obce – parcela ა.kat.143, 
plocha 2090 m2 a na horním konci obce u silnice III/3156 - parcela ა.kat.70/2, plocha 353 m2.
Pᖐi výstavbᆰ v obci je tᖐeba respektovat po០adavky na zajiᘐtᆰní po០ární vody a pᖐi dalᘐí fázi ÚPD je 
nutno pᖐedkládat tyto k vyjádᖐení. Dle ჀSN 73 0873 je potᖐeba dodr០et vzdálenosti vnᆰjᘐích odbᆰrných 
míst po០ární vody od jednotlivých objektᛰ.



g.8.2. Ochrana lo០isek nerostᛰ 
Dle vyjádᖐení Ministerstva prᛰmyslu a obchodu ze dne 05.02.2003 nejsou v katastrálním území obce v 
souაasnosti evidována výhradní lo០iska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chránᆰné lo០iskové 
území. Dle vyjádᖐení Obvodního báᒀského úᖐadu v Trutnovᆰ ze dne 07.02.2003 není v katastru obce 
evidován ០ádný dobývací prostor. Poddolovaná území se zde rovnᆰ០ nenacházejí.

g.8.3. Ochrana pᖐed geologickými vlivy
V katastru obce Sudislav n.O. není registrován ០ádný sesuv. V souladu s hodnocením základových pᛰd 
z hlediska pronikání radonu do budov je zastavᆰná აást obce zaᖐazena do stᖐední kategorie radonového 
rizika. Na území okresu Ústí nad Orlicí není podle mapy seismických oblastí vymezeno pásmo se 
seismicitou vyᘐᘐí ne០ 6 st. M.C.S. Stavby provedené v obvyklé prᛰmᆰrné kvalitᆰ zemᆰtᖐesením této 
intenzity odolávají bez vá០nᆰjᘐího poᘐkození.

g.8.4. Hygienické po០adavky
Veᘐkeré hygienické po០adavky na novᆰ budované a zᖐizované provozovny musejí být v konkrétních 
pᖐípadech konzultovány a odsouhlaseny Krajskou hygienickou stanicí Pardubice, územním 
pracoviᘐtᆰm Ústí nad Orlicí.

h. VYMEZENÍ PLOCH PᖀÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LO័ISEK NEROSTᛠ
V katastrálním území obce není po០adavek na vymezení ploch pᖐípustných pro dobývání lo០isek 
nerostᛰ.

i. NÁVRH MÍSTNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
Zásadním výchozím materiálem pro ÚPO je projekt ekologické stability-viz podklad : Územní systém 
ekologické stability, RNDr.Leo Bureᘐ, Ekoservis Jeseník, 1997. Vᘐechny potᖐebné údaje z ÚSES jsou 
pᖐeneseny jak do textové, tak do výkresové აásti ÚPO.

j. VYMEZENÍ PLOCH VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH STAVEB
Vzhledem k charakteru veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb nelze v obci Sudislav m.O. oznaაit ០ádnou 
navrhovanou stavbu za veᖐejnᆰ prospᆰᘐnou. Po០adavky na asanace v obci nejsou.

k. NÁVRH ᖀEᘀENÍ PO័ADAVKᛠ PO័ÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA
Po០adavky po០ární ochrany a ochrany obyvatelstva budou ᖐeᘐeny v souladu se zákonem ა. 50/1976 Sb.
ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, vyhláᘐkou ა. 135/2001 Sb., zákonem ა. 239/2000, zákonem ა. 240/2000 
a vyhláᘐkou ა. 380/2002 Sb.

k.1. Zóny havarijního plánování
V katastru obce se zóny havarijního plánování nenacházejí.
k.2. Místo shroma០ჰování
Nachází se v sále restaurace აp.60 ve stᖐedu obce
k.3. Plochy pro zasahující techniku a laboratoᖐe
Nacházejí se pᖐed objektem Obecního úᖐadu აp.65.
k.4. Varování
V obci je 1 siréna, umístᆰná na objektu Obecního úᖐadu აp.65. Její dosah spolehlivᆰ pokryje celou 
zastavᆰnou აást obce.
k.5. Informování
V obci je funkაní místní rozhlas s dostateაným rozsahem. Jinak lze obyvatelstvo informovat pevnými 
resp. mobilními telefonními linkami.
k.6. Ukrytí
V obci nejsou kryty civilní obrany, k ukrytí lze vyu០ít sklepᛰ ve stávajících budovách Obecního úᖐadu
აp.65 a restaurace აp.60.



m. VYHODNOCENÍ PᖀEDPOKLÁDANÝCH DᛠSLEDKᛠ NAVRHOVANÉHO ᖀEᘀENÍ NA 
 ZPF A PUPFL

m.1. Navrhovaný zábor ZPF

Pᖐehledný seznam jednotlivých lokalit :

lokalita vyu០ití lokality popis lokality
Z1 Bydlení venkovského typu Po levé stranᆰ u pᖐíjezdu od Oucmanic
Z2 Výroba, sklady, podnikání U záhumenní cesty proti აp. 8
Z3 Bydlení venkovského typu U záhumenní cesty proti Kubasovᆰ pile
Z4 Bydlení venkovského typu U záhumenní cesty vedle travnatého hᖐiᘐtᆰ
Z5 Bydlení venkovského typu Po pravé stranᆰ u pᖐíjezdu od Oucmanic
Z6 Rekreaაní chaty V rámci stávajících rekreaაních chat Na luhu

 ZÁBOR ZPF MIMO SZÚO

ა. lokalita
(popis)

აíslo 
parcely kultura BPEJ tᖐída 

ochrany
výmᆰra

celé parcely
výmᆰra

BVT
výmᆰra 

RCH
výmᆰra

VSP

Z1 Po levé stranᆰ u pᖐíjezdu od 
Oucmanic

999/5
716/3

orná pᛰda
zahrada

51 110
51 110

I. 17741
5790

17741
5790

Z2 U záhumenní cesty proti აp. 8 708/2 zahrada 51 110 I. 2012 2012

Z3 U záhumenní cesty proti 
Kubasovᆰ pile 683/2 orná pᛰda 51 110 I. 1863 1863

Z4 U záhumenní cesty vedle 
travnatého hᖐiᘐtᆰ

40
660/3

zahrada
TTP

52 501
52 501 I. 1446

933
1446
933

Z5 Po pravé stranᆰ u pᖐíjezdu od 
Oucmanic (708/1) neuvedeno 51 110 I. 19983 19983

Z6 V rámci stávajících 
rekreaაních chat Na luhu (492/2) neuvedeno 72 541 IV. 7386 7386

CELKEM zábor ZPF mimo SZÚO v m2 v jednotlivých kapitolách 22362 7386 2012

CELKEM zábor ZPF mimo SZÚO v katastru celé obce : 31760 m2 tj. 3,1760 ha

LEGENDA : BVT = bydlení venkovského typu – lokality Z1, Z3, Z4 a Z5
RCH = rekreaაní chaty – lokalita Z6 
VSP = výroba, sklady, podnikání – lokalita Z2

m.2. Pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa - PUPFL
Pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa (lesy) jsou prakticky stabilizovány a není pᖐedpoklad jejich 
zásadního rozᘐiᖐování. K dotაení PUPFL nedojde, se záborem PUPFL není uva០ováno.

n. NÁVRH LHᛠT AKTUALIZACE
Aktualizace ÚPO Sudislav n.O. bude provádᆰna v០dy po 4 letech tzn. v letech 2010, 2014 atd.



C. ჀÍSELNÉ ÚDAJE
 DOPLᑰUJÍCÍ A CHARAKTERIZUJÍCÍ NAVR័ENÉ ᖀEᘀENÍ – tabulková აást

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBYVATELSTVU
2. BILANCE PRACOVNÍCH SIL
3. DOMOVNÍ FOND
4. VÝROBA, SKLADY, PODNIKÁNÍ
5. OBჀANSKÁ VYBAVENOST
6. ZEMᆠDᆠLSKÉ A LESNÍ HOSPODÁᖀSTVÍ
7. SLO័ENÍ PRACOVNÍCH MÍST
8. PLÁNOVANÝ A UVA័OVANÝ ROZVOJ
9. NÁROKY NA PITNOU VODU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBYVATELSTVU
V obci Sudislav n.O. ០ilo ke dni 31.12.2005 109 obyvatel.  
Rozdᆰlení obაanᛰ ke dni 31.12.2005 : 54 mu០ᛰ

55 ០en
65 obაanᛰ v produktivním vᆰku
19 dᆰtí do 18 let
25 dᛰchodcᛰ 

Vývoj poაtu obyvatelstva v letech 1998 a០ 2002 (stav ke dni 31.12.) :

rok mu០i ០eny celkem
1998 50 53 103
1999 50 51 101
2000 51 52 103
2001 52 53 105
2002 53 54 107

Od roku 1999 se jedná se o obec s mírnᆰ pᖐibývajícím poაtem obyvatelstva, v souაasnosti je tento 
pᖐírᛰstek ~ 1 a០ 2 obyvatelé za rok.

2. BILANCE PRACOVNÍCH SIL
Rozdᆰlení obაanᛰ ke dni 31.12.2005 : celkem 109 obyvatel

mu០i ០eny celkem
1 poაet obyvatel celkem 54 55 109

Z toho v produktivním vᆰku 33 32 65

2 Ekonomická aktivita bydlících celkem 26 23 49

3 Saldo pohybu za prací - 14 - 10 - 24
Z toho : vyjí០dᆰjící 14 10 24
Z toho : dojí០dᆰjící 0 0 0



4 Zdroje pracovních sil celkem 26 23 49
5 Poაet pracovníkᛰ v oborech v roce 2005 mu០i ០eny celkem

odvᆰtví
zemᆰdᆰlství, lesnictví ~ 8 ~ 3 ~ 11
prᛰmyslová výroba 0 0 0
stavebnictví, stavební truhláᖐství ~ 2 0 ~ 2
doprava a spoje 0 0 0
obchod a slu០by ~ 1 ~ 2 3
ᘐkolství a kultura 0 0 0
veterinární lékaᖐ 1 0 1
celkem 12 5 17

6 Potᖐeba pracovních sil celkem (5) ~ 12 ~ 5 ~ 17

7 Bilanაní nesoulad (4-6), + pᖐebytek, - schodek ~ 14 ~ 18 ~ 32

3. DOMOVNÍ FOND
Vᆰtᘐina obytných domᛰ byla postavena poაátkem 20. století, intenzivnᆰjᘐí opravy probíhaly po roce 
1960. V 60. a០ 90.létech 20. století jsou v obci provádᆰny dílაí stavební úpravy jednotlivých objektᛰ, 
kdy ᖐada stávajících domᛰ byla v tomto období opravena nebo zcela pᖐebudována. V obci v naprosté 
vᆰtᘐinᆰ pᖐeva០ují rodinné domy.
Celkem v tomto období bylo vybudováno ~ 5 rodinných domᛰ.
V letech 1990 a០ 2002 byly v obci postaveny ~ 3 byty.
budovy pod აísly popisnými : 67 ks
budovy pod აísly evidenაními                          : 2 ks
budovy bez აísla popisného nebo evidenაního : 29 ks
rozestavᆰné budovy                                           : 1 ks
obsazených bytᛰ : 66 v RD
rekreaაních objektᛰ : 33 ks
strá០ních domkᛰ      : 5 ks

4. VÝROBA, SKLADY, PODNIKÁNÍ
Výrobní a skladové plochy se v obci v souაasné dobᆰ nacházejí pouze v rámci provozovny "Kubasova 
pila". Prᛰmyslové výrobní plochy se v obci nenacházejí.

5. OBჀANSKÁ VYBAVENOST 
A. SPORTOVNÍ  ZAᖀÍZENÍ

Druh objektu აp.
parcela kultura Vlastník Mᆰrná 

jednotka
Poაet 

mᆰrných 
jednotek

Poაet 
pracovníkᛰ

travnaté fotbalové hᖐiᘐtᆰ 29/1
29/2

zahrada
zahrada Obec Sudislav n. O. m2 2052

955
-

asfaltové hᖐiᘐtᆰ 22/11 m 104/10 ost. plochy Obec Sudislav n. O. m2 579 -

B. OBCHODNÍ  ZAᖀÍZENÍ  A  SLU័BY

Druh objektu აp.
parcela Vlastník Mᆰrná 

jednotka
Poაet 

mᆰrných 
jednotek

Poაet 
pracovníkᛰ

restaurace "U suché 
huby" აp. 60 Obec Sudislav n. O. místo ~ 25 ~ 1



C. ADMINISTRATIVA  A  SPRÁVA

Druh objektu აp.
parcela vlastník Mᆰrná 

jednotka
Poაet 

mᆰrných 
jednotek

Poაet 
pracovníkᛰ

Obecní úᖐad აp. 65 Obec Sudislav n. O. m2 ~ 70 ~ 1 

D. OSTATNÍ 

Druh objektu აp.
parcela vlastník Mᆰrná 

jednotka
Poაet 

mᆰrných 
jednotek

Poაet 
pracovníkᛰ

Po០ární zbrojnice bez აp Obec Sudislav n. O. m2 ~ 100 -

6. ZEMᆠDᆠLSKÉ A LESNÍ HOSPODÁᖀSTVÍ
Zemᆰdᆰlskou pᛰdu v zájmovém území obhospodaᖐuje ZOD Zálᘐí se sídlem v Zálᘐí. V Sudislavi n.O. je 
zamᆰstnáno celkem ~ 10 osob.
V obci pᛰsobí ~ 4 soukromí zemᆰdᆰlci, obhospodaᖐující pouze malou აást zemᆰdᆰlských ploch.
V ០ivoაiᘐné výrobᆰ je v obci zastoupen pouze soukromý chov jalovic a krav, poაet kusᛰ v jednotlivých 
lokalitách v prᛰbᆰhu jednotlivých let je znaაnᆰ promᆰnlivý a kolísá mezi 20 – 40 ks.
V rostlinné výrobᆰ je v obci zastoupeno pᆰstování pᘐenice, ០ita, jeაmene, ovsa, v menᘐím rozsahu pak 
pᆰstování krmné ᖐepy a brambor.

Pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa pᖐedstavují ~ 39 % plochy katastru obce - 253.1491 ha. V lesích 
v katastru Sudislavi n.O. mají právo hospodaᖐit Lesy Ⴠeské republiky s.p. Hradec Králové. Tato 
organizace pᖐípadnᆰ vykonává OLH.

7. SLO័ENÍ PRACOVNÍCH MÍST

Odvᆰtví Mu០i ័eny Celkem Mu០i % ័eny % Celkem %
zemᆰdᆰlství, lesnictví 8 3 11 46 18 64
prᛰmyslová výroba 0 0 0 0 0 0
stavebnictví, stavební truhláᖐství 2 0 2 12 0 12
doprava a spoje 0 0 0 0 0 0
obchod a slu០by 1 2 3 6 12 18
ᘐkolství a kultura 0 0 0 0 0 0
veterinární lékaᖐ 1 0 1 6 0 6
Celkem 12 5 17 70 30 100 %



8. PLÁNOVANÝ A UVA័OVANÝ ROZVOJ
A BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU

ა. lokalita
(popis) აíslo parcely kultura uva០ovaný 

zábor m2
období výstavby 

do roku 2015
RD

období výstavby 
po roce 2015

RD
Z1 Po levé stranᆰ u pᖐíjezdu 

od Oucmanic
999/5

716/3

orná pᛰda

zahrada

17741

5790
0 12

Z3 U záhumenní cesty proti 
Kubasovᆰ pile 683/2 orná pᛰda 1863 1 0

Z4 U záhumenní cesty vedle 
travnatého hᖐiᘐtᆰ

660/3
40

TTP
zahrada

933
1446 1 1

Z5 Po pravé stranᆰ u pᖐíjezdu 
od Oucmanic (708/1)

neuvedeno
pᖐedpoklad
orná pᛰda

19983 0 10

Celkem bydlení venkovského typu ~ 4 RD ~ 23 RD

B. VÝROBA, SKLADY, PODNIKÁNÍ

ა. lokalita
(popis) აíslo parcely kultura uva០ovaný 

zábor m2
období výstavby 

do roku 2015
RD

období výstavby 
po roce 2015

RD
Z2 U záhumenní cesty proti 

აp. 8
708/2
709

zahrada
ost. plochy

2012
169 2181 0

Celkem výroba, sklady, podnikání 2181 0

C REKREAჀNÍ CHATY

ა. lokalita
(popis) აíslo parcely kultura uva០ovaný 

zábor m2
období výstavby 

do roku 2015
chaty

období výstavby 
po roce 2015

chaty
Z2 v rámci stávajících rekreaაních 

chat na Luhu (492/2)
neuvedeno
pᖐedpoklad 
TTP

J.Dudek, Ústí 
n.O. აp. 1318 1 1

Celkem rekreaაní chaty

D. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

popis objektu mᆰrná 
jednotka

poაet mᆰrných 
jednotek
celkem

poაet mᆰrných 
jednotek

do roku 2015

poაet mᆰrných 
jednotek

po roce 2015
rekonstrukce stávajících nezpevnᆰných 
komunikací m 2 ~ 3000 ~ 1000 ~ 2000

navrhované plynovodní ᖐady STL PE 63 a 90 bm 3598 ~ 2500 ~ 1098
navrhované vodovodní ᖐady PE a PVC 32 a០ 90 bm 480 ~ 280 ~ 200
navrhované el. silové kabely bm 730 ~ 500 ~ 230

H. ZEMᆠDᆠLSTVÍ
investice do rozvoje : do roku 2015 : ~ 0,5 mil. Kა

po roce 2015 : ~ 0,5 mil. Kა
Jedná s o investice v soukromém sektoru.



9. NÁROKY NA PITNOU VODU 
V obci Sudislav n.O. ០ilo ke dni 31.12.2005 109 obyvatel. Vzhledem k mo០nostem navrhovaných 
ploch pro bydlení je maximální mo០ný poაet nárᛰstu obyvatel ~ 90 obyvatel. Tento poაet je vᘐak 
samozᖐejmᆰ pouze teoretický a jeho dosa០ení v prᛰbᆰhu následujících ~ 15 let není v ០ádném pᖐípadᆰ 
reálné. Jako výpoაtová hodnota bez pᖐímé vazby na obtí០nᆰ odhadnutelnou realitu je tedy stanoven 
nárᛰst poაtu obyvatel v období následujících ~ 15 let max. o ~ 15 osob. V tomto poაtu je zahrnuta 
prᛰmᆰrná spotᖐeba vody v obci ve vᘐech oblastech აinnosti. Podrobnᆰjᘐí აlenᆰní výpoაtu spotᖐeby 
vody se nejeví jako úაelné.

15 osob x 160 l/osobu/den = 2400 l/den = 2,4 m3/den = 0.02 l/sek
Qd max = 2,4 m3/den x 1.35 =  3,24 m3/den =  0,135 m3/hod = 0.001 l/sek
Qh max =  0.135 m3/hod x 2.1 = 0,28 m3/hod =  0.07 l/sek

Lze konstatovat, ០e ve spotᖐebᆰ vody je rezerva, vyu០itelná zejména pro potᖐebu rozvoje lokalit pro 
bydlení.

Celkový nárᛰst spotᖐeby vody pro obec v prᛰbᆰhu pᖐíᘐtích ~ 15 let                          4,845 m3/den

- kapacita vodního zdroje je s ohledem na pᖐedpokládaný nárᛰst poაtu obyvatel plnᆰ postaაující
- kapacita vodojemu i jeho technický stav jsou rovnᆰ០ dostateაné a vyhovující
- vodovodní síᙐ je vyhovující, je pᖐedpokládána její bᆰ០ná údr០ba.
- po០ární hydranty se vzhledem k pou០itému profilu v obci nenacházejí, pro potᖐeby po០ární vody se v 
obci nacházejí dvᆰ po០ární nádr០e



D. ZÁVAZNÁ ჀÁST VE FORMᆠ REGULATIVᛠ
D.1. ჀÁST ZÁVAZNÁ
D.1.1. Vymezení pojmᛰ, pou០itých pᖐi vymezení funkაních ploch
1. Funkაní plocha je území, pro které je v regulativech závaznᆰ stanovena charakteristika a funkაní 
vyu០ití. Pro ka០dou ze stanovených funkაních ploch jsou stanovena závazná pravidla funkაního 
vyu០ití i omezení, která je tᖐeba v území respektovat.
2. Rekreaაní chata : pᖐízemní objekt s mo០ným podsklepením a vyu០itým podkrovím urაený k 
individuální rekreaci, pᛰdorysná plocha vაetnᆰ verand, vstupᛰ a podsklepených teras max. 80 m2

D.1.2. Urbanistická koncepce
1. obec bude i nadále plnit pᖐedevᘐím funkci obytnou a rekreaაní jako sídliᘐtᆰ trvalého významu 
v daném regionu.
2. rozvoj obce bude probíhat v souladu se schválenou urbanistickou koncepcí územního plánu s tím, ០e 
bude respektováno stanovené funkაní vyu០ití ploch.
3. bude respektován tradiაní charakter zástavby se situováním obytných zón podél místních 
komunikací, s obაanskou vybaveností soustᖐedᆰnou v centru obce a zemᆰdᆰlskou výrobou na okraji 
obce. 
4. bude respektována kvalita pᖐírodního prostᖐedí a usilováno o jeho zlepᘐení.
5. budou chránᆰny kulturní památky a objekty památkovᆰ hodnotné.
6. postupnᆰ budou intenzivnᆰji vyu០ívány stávající a navr០ené plochy a objekty pro podnikání, ᖐemesla 
a drobnou výrobu.

D.1.3. Podmínky vyu០ití funkაních ploch
Pro ka០dou z funkაních ploch jsou stanovena závazná pravidla funkაního vyu០ití i omezení, která je 
tᖐeba v území respektovat. Funkაní vyu០ití je specifikováno pro funkce :
* pᖐípustné : realizovatelné bez jmenovitého omezení za podmínek determinace obsahem pᖐísluᘐné 
právní úpravy
* nepᖐípustné : nerealizovatelné za ០ádných podmínek

D.1.4. Vyu០ití ploch a jejich uspoᖐádání
D.1.4.1. Souაasnᆰ zastavᆰné + zastavitelné území obce

A. Bydlení venkovského typu 
B. Obაanská vybavenost
C. Sport
D. Rekreaაní chaty
E. Zemᆰdᆰlská stᖐediska
F. Výroba, sklady a podnikání

D.1.4.2. Celé ᖐeᘐené území
G. Ⴠeské dráhy
H. Orná pᛰda
J. Pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa (PUPFL)
K. Trvalé travní porosty
L. Vodní plochy a toky
M. Plochy silniაní dopravy
N. Plochy ÚSES



D.1.4.1. Souაasnᆰ zastavᆰné + zastavitelné  území obce
A. Bydlení venkovského typu
* Charakteristika : plochy bydlení v rodinných domech s mo០ným chovatelským, pᆰstitelským a 
podnikatelským zázemím
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- rodinné domy se zahradami a doplᒀkovými stavbami
- maloobchod, slu០by, veᖐejné stravování
- agroturistika
- drobná výroba, podnikání a zemᆰdᆰlská აinnost, jejich០ ochranná pásma nebudou pᖐípadnᆰ zasahovat 
na sousední pozemky na území
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby pro chov hospodáᖐských zvíᖐat, jejich០ ochranná pásma by pᖐípadnᆰ zasahovala na sousední 
obytné budovy na území
- výroba a výrobní obsluha, její០ ochranná pásma by pᖐípadnᆰ zasahovala na sousední pozemky na 
území
- dopravní plochy a provozy, jejich០ ochranná pásma by pᖐípadnᆰ zasahovala na sousední obytné 
budovy na území
- vrakoviᘐtᆰ a skládky
- zaᖐízení na zneᘐkodᒀování odpadᛰ vაetnᆰ skladᛰ
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní podmínky a hodnoty, zejména pᖐírodní lokality s urაitým stupnᆰm ochrany a 
prvky systému ekologické stability
- respektovat a zhodnocovat historické hodnoty území, objektᛰ a existujících celkᛰ
- respektovat ochranná pásma obecnᆰ

B. Obაanská vybavenost
* Charakteristika : plochy veᖐejné správy, ᘐkolství, kultury, zdravotnictví, sociální péაe, prodejen a 
jiných komerაních zaᖐízení
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- maloobchod, velkoobchod, slu០by, veᖐejné stravování
- veᖐejná správa, ᘐkolství, kultura, zdravotnictví, sociální péაe, prodejny
- veᖐejná zeleᒀ
- bydlení majitelᛰ úაelových zaᖐízení
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- parkovací a odstavné plochy
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby pro bydlení (mimo bydlení majitelᛰ úაelových zaᖐízení)
- stavby pro výrobu
- stavby pro chov hospodáᖐského zvíᖐectva
- zaᖐízení na zneᘐkodᒀování odpadᛰ vაetnᆰ skladᛰ
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní podmínky a hodnoty, zejména pᖐírodní lokality s urაitým stupnᆰm ochrany a 
prvky systému ekologické stability
- respektovat a zhodnocovat historické hodnoty území, objektᛰ a existujících celkᛰ
- respektovat ochranná pásma obecnᆰ



C. Sport
* Charakteristika : plochy otevᖐených i krytých sportovních zaᖐízení a areálᛰ, umᆰlé vodní plochy, 
zaᖐízení technických sportᛰ, plochy pro jízdu na koních apod.
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- veᖐejné i vyhrazené sportovní plochy a zaᖐízení
- plochy pro jízdu na koních
- pᖐírodní i umᆰle vytvoᖐené herní a odpoაinkové plochy zelenᆰ
- objekty sociálních, technických a obchodních zaᖐízení pro obsluhu území
- parkovací plochy pro obsluhu území
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
- bydlení majitelᛰ úაelových zaᖐízení
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby pro bydlení bez vazeb na funkაní vyu០ití sportu
- úაelové stavby pro zemᆰdᆰlskou a lesní výrobu
- úაelové stavby pro výrobu, prᛰmysl a skladování
- stavby pro chov hospodáᖐského zvíᖐectva
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní podmínky a hodnoty, zejména pᖐírodní lokality s urაitým stupnᆰm ochrany a 
prvky systému ekologické stability
- respektovat ochranná pásma obecnᆰ

D. Rekreaაní chaty
* Charakteristika : plochy slou០ící k rekreaაnímu pobytu, odpoაinku po práci a trávení volného აasu.
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- rekreaაní chaty se zahradami a drobnými stavbami
- zaᖐízení pro sport a rekreaci
- slu០by, veᖐejné stravování
- agroturistika
- parkovací plochy pro obsluhu území
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- umísᙐování staveb pro chov hospodáᖐských zvíᖐat
- výroba a výrobní obsluha
- dopravní plochy a provozy
- zaᖐízení na zneᘐkodᒀování odpadᛰ vაetnᆰ skladᛰ
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní podmínky a hodnoty, zejména pᖐírodní lokality s urაitým stupnᆰm ochrany a 
prvky systému ekologické stability
- respektovat a zhodnocovat historické hodnoty území, objektᛰ a existujících celkᛰ
- respektovat ochranná pásma obecnᆰ



E. Zemᆰdᆰlská stᖐediska
* Charakteristika : plochy ០ivoაiᘐné a rostlinné zemᆰdᆰlské výroby
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- výrobní objekty zemᆰdᆰlské výroby
- sklady a manipulaაní plochy
- gará០e, parkoviᘐtᆰ pro potᖐeby zemᆰdᆰlských podnikᛰ
- აerpací stanice PHM pro potᖐeby zemᆰdᆰlských podnikᛰ
- zaᖐízení pro zneᘐkodᒀování odpadᛰ zemᆰdᆰlské výroby
- administrativní a správní budovy pro potᖐeby daného provozu
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
- bydlení majitelᛰ úაelových zaᖐízení
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby a zaᖐízení, nesouvisející se zemᆰdᆰlským provozem
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní podmínky a hodnoty, zejména pᖐírodní lokality s urაitým stupnᆰm ochrany a 
prvky systému ekologické stability
- respektovat obytné funkce sousedních ploch
- respektovat a zhodnocovat historické hodnoty území, objektᛰ a existujících celkᛰ
- respektovat ochranná pásma obecnᆰ

F. Výroba, sklady a podnikání
* Charakteristika : plochy provozoven drobné výroby, skladᛰ a podnikání vაetnᆰ bydlení ve vazbᆰ 
na uvedené aktivity
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- provozovny drobného podnikání resp. jiné nezemᆰdᆰlské výroby, u kterých nebudou pᖐekroაeny 
hygienické limity, dané platnými právními pᖐedpisy
- zaᖐízení pro sbᆰr komunálních odpadᛰ (sbᆰrné dvory)
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
- bydlení majitelᛰ úაelových zaᖐízení
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby pro bydlení (mimo bydlení majitelᛰ úაelových zaᖐízení)
- stavby pro ubytování (ubytovny, penziony, hotely apod.)
- stavby pro rekreaci (rekreaაní chaty)
- stavby pro chov hospodáᖐského zvíᖐectva
- ᘐkolství, zdravotnictví, sociální slu០by
- sportovní zaᖐízení a stavby
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní podmínky a hodnoty, zejména pᖐírodní lokality s urაitým stupnᆰm ochrany a 
prvky systému ekologické stability
- respektovat obytné funkce sousedních ploch, které nesmí být dotაeny
- respektovat pásma obecnᆰ



D.1.4.2. Celé ᖐeᘐené území
G. Ⴠeské dráhy
* Charakteristika : plochy zaᖐízení Ⴠeských drah
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- zaᖐízení a objekty Ⴠeských drah
- silnice, místní komunikace a chodníky
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby a zaᖐízení, nesouvisející s provozem Ⴠeských drah
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní podmínky a hodnoty, zejména pᖐírodní lokality s urაitým stupnᆰm ochrany a 
prvky systému ekologické stability
- respektovat obytné funkce sousedních ploch, které nesmí být novᆰ navrhovanými zaᖐízeními dotაeny
- respektovat ochranná pásma obecnᆰ

H. Orná pᛰda
* Charakteristika : plochy orné pᛰdy vაetnᆰ staveb a objektᛰ slou០ících zemᆰdᆰlské výrobᆰ.
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- plochy orné pᛰdy
- prvky systému ekologické stability
- protierozní opatᖐení v lokalitách ohro០ených erozí
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
- stavby pro zemᆰdᆰlskou výrobu
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- terénní úpravy vᆰtᘐího rozsahu, naruᘐující stávající krajinný relief
- stavební აinnost, která nesouvisí s nezbytnou obsluhou území (vაetnᆰ technické infrastruktury) a 
která není v souladu s podmínkami ochrany pᖐírody
- stavební აinnost u významných krajinných prvkᛰ აi chránᆰných pᖐírodních výtvorᛰ
* Limity vyu០ití území :
- nepᖐekroაitelným limitem je navr០ený systém ekologické stability, jeho existující i navrhované 
prvky, cenné soliterní stromy a interakაní zeleᒀ
- plochy ÚSES nejsou zastavitelné
- respektovat pᖐírodní pomᆰry v území a z tᆰchto pomᆰrᛰ vyplývající spektrum výbᆰru vhodné druhové 
skladby výsadeb (nových nebo náhrad)
- respektovat ochranná pásma obecnᆰ

J Pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa (PUPFL)
* Charakteristika : plochy pozemkᛰ urაených k plnᆰní funkcí lesa (PUPFL).
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa (PUPFL) - lesy
- veᘐkerá zaᖐízení lesnické výroby resp. zaᖐízení související s provozem a údr០bou lesa
- prvky systému ekologické stability
- vodní plochy, vodoteაe
- zvláᘐtᆰ chránᆰná území, pᖐírodní parky
- evidované významné krajinné prvky a chránᆰné pᖐírodní  výtvory
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích



* Nepᖐípustné vyu០ití :
- terénní úpravy vᆰtᘐího rozsahu, naruᘐující stávající krajinný relief
- stavební აinnost, která nesouvisí s nezbytnou obsluhou území (vაetnᆰ technické infrastruktury) a 
která není v souladu s podmínkami ochrany pᖐírody
- stavební აinnost u významných krajinných prvkᛰ აi chránᆰných pᖐírodních výtvorᛰ 
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní pomᆰry v území a z toho vyplývající výbᆰr vhodné druhové skladby zelenᆰ
- respektovat trasy nadᖐazených in០enýrských sítí a jejich ochranná pásma
- respektovat existující stavby, slou០ící obsluze území a objekty historické a památkovᆰ hodnotné
- pᖐípadné umístᆰní staveb v ochranném pásmu lesa podléhá schválení pᖐísluᘐného orgánu státní 
správy lesᛰ

K Trvalé travní porosty
* Charakteristika : plochy trvalých travních porostᛰ a specielních kultur vაetnᆰ staveb a objektᛰ 
slou០ících zemᆰdᆰlské výrobᆰ.
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- plochy trvalých travních porostᛰ (louky, pastviny)
- plochy specielních kultur (sady, chmelnice apod.)
- prvky systému ekologické stability
- protierozní opatᖐení v lokalitách ohro០ených erozí
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
- stavby pro zemᆰdᆰlskou výrobu
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- terénní úpravy vᆰtᘐího rozsahu, naruᘐující stávající krajinný relief
- stavební აinnost, která nesouvisí s nezbytnou obsluhou území (vაetnᆰ technické infrastruktury) a 
která není v souladu s podmínkami ochrany pᖐírody
- stavební აinnost u významných krajinných prvkᛰ აi chránᆰných pᖐírodních výtvorᛰ
* Limity vyu០ití území :
- nepᖐekroაitelným limitem je navr០ený systém ekologické stability, jeho existující i navrhované 
prvky, cenné soliterní stromy a interakაní zeleᒀ
- plochy ÚSES nejsou zastavitelné
- respektovat pᖐírodní pomᆰry v území a z tᆰchto pomᆰrᛰ vyplývající spektrum výbᆰru vhodné druhové 
skladby výsadeb (nových nebo náhrad)

L. Vodní plochy a toky
* Charakteristika : ᖐeky, potoky, drobné vodní toky, pᖐehrady, rybníky, jezera a ostatní vodní nádr០e, 
které plní funkce ekologicko stabilizaაní, rekreaაní, estetické a hospodáᖐské
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- pᖐirozené, upravené a umᆰlé vodní plochy a toky
- vodohospodáᖐské stavby a zaᖐízení (jezy, výpusti, hráze apod.)
- stavby a zaᖐízení pro chov ryb
- zaᖐízení pro rybaᖐení a vodní sporty
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby a zaᖐízení, nesouvisející s provozem vodních ploch a tokᛰ
* Limity vyu០ití území :
- nepᖐekroაitelným limitem je navr០ený systém ekologické stability, jeho existující i navrhované 
prvky, cenné soliterní stromy a interakაní zeleᒀ



M. Plochy silniაní dopravy
* Charakteristika : plochy pro zaᖐízení silniაní dopravy
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- odstavné pruhy a pᖐilehlá parkovací stání, která nejsou samostatnými parkoviᘐti
- parkoviᘐtᆰ a odstavné plochy pro vᘐechna silniაní vozidla
- autobusové აekárny
- rozvodné in០enýrské sítᆰ a nezbytná zaᖐízení technické vybavenosti
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavby a zaᖐízení, nesouvisející se silniაním provozem
* Limity vyu០ití území :
- pᖐípadné umístᆰní staveb v ochranném pásmu silnic podléhá schválení pᖐísluᘐného správního 
silniაního orgánu

N. Plochy ÚSES
* Charakteristika : plochy pro veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení na ochranu ០ivotního prostᖐedí. Plochy 
ÚSES (biocentra, biokoridory) nejsou zastavitelné a lze je vyu០ívat pouze tak, aby nebyla naruᘐena 
jejich ekologická funkce.
* Funkაní regulativy :
* Pᖐípustné vyu០ití :
- pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa (PUPFL)
- plochy orné pᛰdy a TTP
- zvláᘐtᆰ chránᆰná území, pᖐírodní parky
- evidované významné krajinné prvky a chránᆰné pᖐírodní  výtvory
- vodní plochy, vodoteაe
- stávající vodohospodáᖐské stavby a zaᖐízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.)
- pozemky urაené k plnᆰní funkcí lesa (PUPFL) - lesy
- nezbytnᆰ nutná vedení liniových staveb a zaᖐízení technické vybavenosti
- silnice, místní a úაelové komunikace, komunikace pro pᆰᘐí
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
* Nepᖐípustné vyu០ití :
- stavební აinnost, která nesouvisí s nezbytnou  obsluhou území a která není v souladu s podmínkami 
ochrany pᖐírody
* Limity vyu០ití území :
- respektovat pᖐírodní pomᆰry v území a z toho vyplývající výbᆰr vhodné druhové skladby zelenᆰ
- plochy ÚSES jsou limitovány minimálními prostorovými parametry : plocha lokálního biocentra  
3 ha, ᘐíᖐka lokálního biokoridoru 20 m, ᘐíᖐka regionálního a nadregionálního biokoridoru 40 m.
- plochy ÚSES nejsou zastavitelné

D.1.5. Vymezení zastavitelného území
Zastavitelné území je vymezeno ve vazbᆰ na souაasnᆰ zastavᆰné území obce rozvojem obce v rámci 
jednotlivých lokalit a je pᖐehlednᆰ znázornᆰno ve výkresové აásti.



 STRUჀNÝ POPIS A VÝჀET PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
lokalita vyu០ití lokality popis lokality plocha m2

Z1 Bydlení venkovského typu Po levé stranᆰ u pᖐíjezdu od Oucmanic 23531
Z2 Výroba, sklady, podnikání U záhumenní cesty proti აp. 8 1863
Z3 Bydlení venkovského typu U záhumenní cesty proti Kubasovᆰ pile 2379
Z4 Bydlení venkovského typu U záhumenní cesty vedle travnatého hᖐiᘐtᆰ 19983
Z5 Bydlení venkovského typu Po pravé stranᆰ u pᖐíjezdu od Oucmanic 9458
Z6 Rekreaაní chaty V rámci stávajících rekreaაních chat Na luhu 7386

celkem 64600

D.1.6. Omezení zmᆰn v u០ívání staveb
Zmᆰny v u០ívání staveb v rámci jednotlivých vymezených ploch jsou pᖐípustné pouze v pᖐípadech, 
kdy budou v souladu s veᘐkerou související legislativou (po០ární ochrana, hygienické pᖐedpisy ad.)

D.1.7. Zásady uspoᖐádání dopravního, technického a obაanského vybavení
D.1.7.1. Dopravní vybavení
Vzhledem ke stabilizaci silniაní sítᆰ v katastru obce Sudislav n.O. se nepoაítá se zásadními zmᆰnami 
tras jednotlivých komunikací. Dopravní ᖐeᘐení je v souladu s konceptem ÚP VÚC Pardubického kraje.
Základní komunikaაní ᖐeᘐení zᛰstane prakticky beze zmᆰn. Silnice III/3156 zᛰstane ve stejné trase, 
pᖐípadné úpravy vesmᆰs nijak podstatnᆰ nezasáhnou do okolních parcel. Ve vztahu ke stávajícím 
místním a úაelovým komunikacím napojeným na uvedenou silnici je uva០ováno s jejich technickými 
úpravami, spoაívajícími napᖐ. ve zlepᘐení rozhledových pomᆰrᛰ v místech napojení. S pᖐelo០kami 
místních a úაelových komunikací se neuva០uje.
Realizovat dokonაení kvalitních bezpraᘐných asfaltových povrchᛰ na obecních komunikacích s tím, ០e 
bude posouzena priorita jednotlivých úsekᛰ. 

D.1.7.2. Technické vybavení
V místech navrhované výstavby postupnᆰ rozᘐiᖐovat stávající vodovodní síᙐ s odpovídajícími 
parametry v navrhovaných ᖐadech A a០ E.
V novᆰ budované zástavbᆰ budou rozvody zásadnᆰ kabelové v prᛰᖐezech dle potᖐeby. Stávající vrchní 
vedení bude ponecháno. K pᖐipojování nových odbᆰrᛰ budou pou០ity plastové kabelové rozvodné 
skᖐínᆰ.
Realizovat navrhované kabelové rozvody A a០ F v rámci jednotlivých lokalit.
Dodr០et ochranná pásma stávajících i navr០ených vedení VN.
Realizovat navrhované STL plynovodní ᖐady 1-1 a០ 9-9.

D.1.7.3. Obაanská vybavenost
Rozvoj v této oblasti soustᖐedit na postupné a programové zvýrazᒀování stᖐedu obce. Zásadní rozᘐíᖐení 
stᖐedu obce není vzhledem ke konfiguraci pozemkᛰ a komunikací mo០né, proto bude zapotᖐebí pou០ít 
k jeho zvýraznᆰní nepᖐímých prostᖐedkᛰ (stavební úpravy objektᛰ a jejich okolí apod.). Stávající 
objekty, tvoᖐící stᖐed obce v ka០dém pᖐípadᆰ zachovat a udr០ovat v odpovídajícím stavebnᆰ 
technickém stavu.

D.1.8. Vymezení územního systému ekologické stability
V rámci ÚPO je ÚSES plnᆰ respektován. Plochy ÚSES jsou nezastavitelné.

D.1.9. Limity vyu០ití území
Limity vyu០ití území jsou obsa០eny v popisech jednotlivých funkაních ploch v აlánku D.1.4.



D.1.10. Vymezení ploch pro veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby a asanace
Vzhledem k charakteru veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb nelze v obci Sudislav n.O. oznaაit ០ádnou 
navrhovanou stavbu za veᖐejnᆰ prospᆰᘐnou. Po០adavky na asanace v obci nejsou.

D.1.11. Návrh lhᛰt aktualizace ÚPO
Potᖐeba aktualizace ÚPO se obecnᆰ odvíjí od prᛰbᆰhu rozvoje obce a je ᖐeᘐena dle konkrétních 
po០adavkᛰ obce, pᖐiაem០ lze konstatovat, ០e platnost ÚPO Sudislav n.O. není აasovᆰ omezena. 
Aktualizaci lze provádᆰt v០dy po 4 letech tzn. v letech 2011, 2015 atd., nebude-li urაeno jinak.

D.2. ჀÁST SMᆠRNÁ
1. trasy navrhovaných in០enýrských sítí jsou smᆰrné
2. postup realizace jednotlivých rozvojových zámᆰrᛰ jsou smᆰrné

v Ústí nad Orlicí, duben 2006 vypracoval : Ing. arch. Petr Kulda


