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za bod „7 – DP - …“ se doplňuje text: 
„7.a. - DP1 – Dopravní plochy“ 

 

za bod „9 – PL – …“ se doplňuje text: 
„9.a. – PL1 – Polyfunkční plochy přírodního charakteru, využívané pro sjezd. Lyžování“ 

 

Za odst. (4) se doplňuje odstavec (4).a s textem: 
„(4).a Pro plochy vymezené v rámci změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa jsou stanoveny podmínky 

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití: 

a) Hlavní 

b) Přípustné 

c) Nepřípustné 

d) Podmíněně přípustné využití 

e) Podmínky prostorového uspořádání“  

   

V odst. (6) se text „Specifikace veřejně prospěšných staveb ve smyslu §108 odst. 3 zak. 50/76 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, je obsahem přílohy č. 2 této vyhlášky.“ nahrazuje textem 
„Specifikace veřejně prospěšných staveb je obsahem přílohy č. 2.a této vyhlášky.“ 
 
V Příloze č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Malá Úpa č. 1/2006 o závazné části územního 
plánu obce Malá Úpa se v části „Zásady regulace Území obce Malá Úpa“ doplňuje a mění 
následující text: 
 
Mezi bod „1 - BO1 – Zástavba s převažujícími objekty bydlení, příp. služeb cest. ruchu“ a 
bod „2 - OS1 – Zástavba s převažujícími objekty obč. vybavenosti a služeb cestovního ruchu“ 
se vkládá nový bod o následujícím znění  
 
  

1.a. - BO1 – Zástavba s převažujícími objekty bydlení, příp. služeb cest. ruchu 
 
Bydlení a služby cestovního ruchu. 
1.a.1. Hlavní: 

- Bydlení v rodinných domech 
1.a.2. Přípustné: 

- Stavby izolovaných rodinných domů venkovského typu,  
- Stavby a zařízení pro chov drobných hospodářských zvířat,  
- Stavby pro rodinnou rekreaci,  

1.a.3. Nepřípustné: 
- Jsou všechny činnosti v předchozích dvou kategoriích (hlavní a přípustné) neuvedeny 
nebo s těmito funkcemi přímo nesouvisející. 

1.a.4. Podmíněně přípustné využití: 
- Stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu 

prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí a slouží zejména obyvatelům 
v takto vymezené ploše,  

- Zařízení pro obchodní prodej, služby a ubytování, které je možné provozovat v rodinném 
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domě, nesmí snížit kvalitu prostředí a pohodu bydlení v rodinném domě, vymezené ploše 
a svém okolí. 

1.a.5. Podmínky prostorového uspořádání: 
- Výstavba max. 1 rodinného domu na vymezené ploše s pronajímatelnými pokoji, případně 

dalšími službami cestovního ruchu. Je-li vymezena plocha větší než 0,15 ha, pak 
maximální plocha k zastavění ve vymezené ploše činí 0,15 ha. Je preferováno zastavění 
původních stavebních parcel nebo zbořenišť nacházejících se ve vymezené ploše, 

- Stavby pro obchodní prodej, stravování a služby objemově nesmí převýšit hmotu 
rodinných domů ve svém okolí. 

 
Mezi bod „2 - OS1 – Zástavba s převažujícími objekty obč. vybavenosti a služeb cestovního 
ruchu“ a bod „3 - RU1 – zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty“ se 
vkládá nový bod o následujícím znění  
 

2.a. - OS1 – Zástavba s převažujícími objekty obč. vybavenosti a služeb cestovního ruchu  
 
2.a.1. Hlavní: 

- Provozování občanského vybavení komerčního charakteru malého a středního rozsahu.  
2.a.2. Přípustné: 

- Stavby a zařízení pro administrativu,  
- Stavby a zařízení pro obchodní prodej a služby,  
- Stavby hotelů, motelů a penzionů,  
- Stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport,  
- Plochy zeleně s městským mobiliářem.  

2.a.3. Nepřípustné: 
- Jsou všechny činnosti v předchozích dvou kategoriích (hlavní a přípustné) neuvedeny 

nebo s těmito funkcemi přímo nesouvisející. 
2.a.4. Podmíněně přípustné využití: 

- Služební byty ve stavbách a zařízeních uvedených v hlavním a přípustném využití,  
- Stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu 

prostředí a pohodu užívání ve vymezené ploše a svém okolí. 
2.a.5. Podmínky prostorového uspořádání: 

- Je-li vymezena plocha větší než 0,15 ha, pak maximální plocha k zastavění ve vymezené 
ploše činí 0,15 ha. Je preferováno zastavění původních stavebních parcel nebo zbořenišť 
nacházejících se ve vymezené ploše. 

 

Mezi bod „3 - RU1 – zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty“ a bod „4- 
TV – Objekty a plochy technické vybavenosti“ se vkládá nový bod o následujícím znění  
 

3.a. - RU1 – zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty 
 
Objekty soukromé rekreace a penziony se službami cest. ruchu. 
3.a.1. Hlavní: 

- Objekty pro rekreaci a cestovní ruch.    
3.a.2. Přípustné: 

- Stavby pro rodinnou rekreaci, 
- Stavby penzionů a ostatních ubytovacích zařízení s maximální kapacitou do 12 lůžek,  
 - Stavby a zařízení pro chov drobných hospodářských zvířat,  

3.a.3. Nepřípustné: 
- Jsou všechny činnosti v předchozích dvou kategoriích (hlavní a přípustné) neuvedeny 
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nebo s těmito funkcemi přímo nesouvisející. 
2.a.4. Podmíněně přípustné využití: 

- Služební byty ve stavbách a zařízeních uvedených v hlavním a přípustném využití,  
- Omezená zemědělská činnost v rámci luční parcely, 
- Stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu 

prostředí a pohodu užívání ve vymezené ploše a svém okolí,  
- Stavby a zařízení pro obchodní prodej, služby a ubytování, které nesníží kvalitu prostředí 

ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. 
3.a.5. Podmínky prostorového uspořádání: 

- Výstavba max. 1 objektu pro rekreaci a cestovní ruch. Je-li vymezena plocha větší než 
0,15 ha, pak maximální plocha k zastavění ve vymezené ploše činí 0,15 ha. Je 
preferováno zastavění původních stavebních parcel nebo zbořenišť nacházejících se ve 
vymezené ploše. Rozptýlený charakter zástavby. 

 
Mezi bod „7 – DP – Dopravní plochy“ a bod „8 - PO - Polyfunkční plochy - louky využitelné 
v zimním období jako příležitostně dopravní plochy“ se vkládá nový bod o následujícím znění 
 

7.a. - DP1 – Dopravní plochy 
 
Sezónní rozšíření parkovacích ploch, parkovací a odstavné plochy, kryté hromadné garáže a 

dopravní služby (servis, mytí atd.)  
7.a.1. Hlavní: 

- Provozování silniční dopravy.  
7.a.2. Přípustné: 

- Výstavba parkovacích ploch, 
- Spojení s komunálními službami, 
- Plochy zeleně. 

7.a.3. Nepřípustné: 
- Jsou všechny činnosti v předchozích dvou kategoriích (hlavní a přípustné) neuvedeny 

nebo s těmito funkcemi přímo nesouvisející. 
7.a.4. Podmíněně přípustné využití: 

- Alternativní letní využití jako sportovní plochy,  
7.a.5. Podmínky prostorového uspořádání: 

- Není stanoveno. 
 
Mezi bod „9 – PL1 – Polyfunkční plochy přírodního charakteru, využívané pro sjezd. 
lyžování“ a bod „10 – ZF – Plochy pro víceúčelové zemědělské farmy (ekolog. Fce. 
Agroturistika)“ se vkládá nový bod o následujícím znění 
 

9.a. – PL1 – Polyfunkční plochy přírodního charakteru, využívané pro sjezd. lyžování 
 
9.a.1. Hlavní:  

- Sjezdové lyžování.   
9.a.2. Přípustné: 

- Sjezdové tratě pro lyžování, lyžařská dopravní zařízení, infrastruktura umělého 
zasněžování, služby pro lyžaře. 

9.a.3. Nepřípustné: 
- Na všech úsecích lyžařských vleků a sjezdových tratí není přípustné šíření světelných 

emisí osvětlovací soustavy do okolního prostředí. 
- Na částech lyžařských vleků a sjezdových tratí nacházejících se v lesním prostředí či 

v jeho blízkosti (U kostela 1000, U kostela 420, Černá voda – vždy horní části) není 
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přípustná instalace trvalé ochranné sítě a ostatních bezpečnostních prvků ohrožujících 
ptáky. 

- Nepřípustné jsou všechny činnosti neuvedeny v hlavním, přípustném nebo podmíněně 
přípustném využití a činnosti s nimi nesouvisející. 

9.a.4. Podmíněně přípustné využití: 
- Alternativní letní využití jako sportovní plochy, ošetřování jako luční porost bez 

negativních dopadů na biotopu území. 
9.a.5. Podmínky prostorového uspořádání: 

- Patky sloupů lanovek neumisťovat do pramenišť, potoků a podmáčených ploch. 
- Neprovádět žádné úpravy vodních toků, zejména neprovádět zpevňování břehů, 

zatrubňování a drenáže svahů. 
- Neprovádět žádné výsadby stanovištně nepůvodních dřevin ani okrasných rostlin. 
- Zimní úpravu sjezdových tratí rolbou a provoz lyžařských sjezdových tratí provádět 

pouze za dostatečné sněhové pokrývky, aby nedocházelo k narušování či strhávání 
travního drnu v lučních porostech. 

- U lyžařských vleků, které se nachází v lesním prostředí či v jeho blízkosti (U kostela 
1000, U kostela 420, Černá Voda – vždy horní část) po skončení lyžařské sezóny lana 
buď sundat ze sloupů, případně ponechat, avšak umístit na ně viditelná plašící označení  v 
rozestupu cca 10m. 

- Stavební práce, mezideponie materiálu a pojezdy mechanizace musí být situovány pouze 
do prostoru stavebních objektů a jejich bezprostředního okolí, tj. mimo okolní luční  či 
lesní plochy. 

 

V Příloze č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Malá Úpa č. 1/2006 o závazné části územního 
plánu obce Malá Úpa se v části „Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro 
provedení asanací nebo asanačních úprav“ doplňuje a mění následující text: 
 

V odstavci „Veřejně prospěšné stavby“ se vypouští bod. „1. Výstavba školy a školního hřiště“ 

V odstavci „Opatření ve veřejném zájmu“ se za bod 7. vkládá nový bod s následujícím 

textem: 

„8. Založení prvků územní systém ekologické stability území obce 
8 – K 29 H 
k.ú. Dolní Malá Úpa p.č. 50/1, 50/3, 50/5 
k.ú. Horní Malá Úpa p.č. 80/1, 151, 152/1, 343/1                       
předkupní právo není uplatňováno 

8 – NC 85 
k.ú. Horní Malá Úpa p.č. 342, 343/1, 344, 345/1, 345/3, 345/4, 345/5, 346/1, 385, 386/1, 386/2, 387, 388, 
389, 390/1, 397, 525                     
předkupní právo není uplatňováno 

8 – RK H005 
k.ú. Horní Malá Úpa p.č. 234/1, 346/1, 353, 501/6, 512/2, 512/3, 530/2 
předkupní právo není uplatňováno 

 
8 – RK 656 
k.ú. Horní Malá Úpa p.č. 4/1, 5, 6/2, 6/3, 7, 10/1, 10/2, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 22, 23, 26/4, 25, 26/3, 
27, 32, 33, 35, 39/1, 39/2, 40/3, 46, 48/1, 54, 55, 57, 58, 59/3, 62, 65, 67, 68/1, 68/2, 69/1, 70/1, 70/23, 72, 
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73/1, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 93, 97/1, 97/3, 102/1, 103/2, 106, 107, 126/1, 145, 146, 148/1, 154/1, 154/5, 
154/10, 155/1, 155/3, 158/1, 159, 166/2, 403, 416/3, 427, 446, 532, 537/1, 537/2, 540  
 
8 – RK 714 
k.ú. Dolní Malá Úpa p.č. 102/5, 125, 127, 131/1, 222/1, 222/15, 372, 393/1, 458, 466/1 
 
8 – RC 1654 
k.ú. Dolní Malá Úpa p.č. 222/1 
k.ú. Horní Malá Úpa p.č. 234/1 
 
8 – RC H002 
k.ú. Dolní Malá Úpa p.č. 49/1, 50/1“ 

 
Příloha č. 4a, 4b k obecně závazné vyhlášce obce Malá Úpa č. 1/2006 o závazné části 
územního plánu obce Malá Úpa „zmenšený hlavní výkres platného ÚPO:“ se nahrazuje 
výkres „4a – Schéma hlavního výkresu – celé administrativní území obce, měř. 1 : 35 000“ 
aktualizovaným schématem hlavního výkresu „I.B.2 Hlavní výkres“   
 
Příloha č. 4a, 4b k obecně závazné vyhlášce obce Malá Úpa č. 1/2006 o závazné části 
územního plánu obce Malá Úpa „zmenšený hlavní výkres platného ÚPO:“ se nahrazuje 
výkres „4b – Schéma hlavního výkresu – výkres urbanizované části – Horní Malá Úpa, měř. 1 
: 10 000“ aktualizovaným výřezem z hlavního výkresu „I.B.2 Hlavní výkres“ 
 
Příloha č. 5 k obecně závazné vyhlášce obce Malá Úpa č. 1/2006 o závazné části územního 
plánu obce Malá Úpa „Výkres veřejně prospěšných staveb“ se nahrazuje aktualizovaným 
schématem výkresu veřejně prospěšných staveb „I.B.5 Výkres VPS, opatření a asanací“  
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ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA 
 

I.A. TEXTOVÁ ČÁST 
 

a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.  

V rámci změny č. 1 územního plánu obce Malá Úpa byla provedena aktualizace 
zastavěného území obce.  
        
b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT. 

Řešeným územím změny č. 1 územního plánu je administrativně správní území obce Malá 
Úpa, které zahrnuje katastrální území Dolní Malé Úpy a Horní Malé Úpy s celkovou rozlohou 
2 665 ha. 

Při řešení změny č. 1 územního plánu bylo navázáno na stávající strukturu osídlení při 
zachování kulturních, historických a přírodních hodnot území. Zároveň je navázáno na 
záměry obsažené ve schváleném územním plánu obce. 

Změna č. 1 nadále respektuje vesnickou památkovou zónu Šímovy chalupy, všechny 
kulturní nemovité památky zapsané ve státním seznamu nebo prohlášené za památku 
ministerstvem kultury či navržené k prohlášení památkou. Respektuje území 
s archeologickými nálezy, kulturně historický potenciál území a navrženou regulaci 
obsaženou v původním platném územním plánu obce. S ohledem na odůvodněný předpoklad 
přítomnosti movitých a nemovitých prvků archeologického dědictví v prostoru dotčeném 
změnou č. 1 územního plánu je nutno zajistit, aby při realizaci všech aktivit, jejichž součástí 
jsou zemní (terénní) práce, byl proveden záchranný archeologický výzkum. 

Změna č. 1 navrhuje celkem 22 nových záměrů na změnu funkčního využití území (není 
započítáno podrobnější členění písmeny). V návrhu zadání pro zpracování změny č. 1 bylo 
původně obsaženo 55 nových záměrů, z nichž po projednání návrhu zadání a následném 
schválení je jich dále řešeno 26. Po společném jednání dne 30.1.2013 a následném 
dohadovacím řízení dne 15.3.2013 byly vypuštěny další 4 nové záměry na změnu využití 
území. U záměru 40/1 (Propojení lyžařských areálů Lesní hřeben a U kostela) byla po 
společném jednání a dohodovacím řízení provedena dílčí úprava rozsahu a polohy ploch 
navrhovaných změn. Pro zachování kontinuity jsou jednotlivé záměry v textové i grafické 
části dokumentace označovány shodnou číslicí ve všech fázích řešení této změny. Jsou 
navrhovány nové rozvojové plochy pro výstavbu objektů bydlení, služeb cestovního ruchu, 
objektů občanské vybavenosti, rekreačních ubytovacích objektů, plochy technické 
infrastruktury, dopravní plochy, plochy pro vybudování lyžařského propojení areálů U 
Kostela a Lesní hřeben.   

Změna č. 1 ve svém návrhu respektuje typický urbanistický výraz horské obce Malé Úpy a 
zachovává v rámci návrhu nových ploch i nadále typickou řídkou rozptýlenou zástavbu 
v rámci lučních enkláv při dodržení měřítkových vztahů staveb a okolního prostředí. Zároveň 
navrhuje doplnění zástavby v lokalitách se stávající hustší zástavbou, tj. lokalitu správního a 
hotelového centra na Pomezních Boudách a lokalitu v okolí kostela sv. Petra a Pavla.  

Změna č. 1 přebírá polohu a vedení  nadregionálních a regionálních ÚSES dle ZÚR KK 
(podrobněji popsáno v kapitole e)). 
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 Dále dle ÚAP Královehradeckého kraje (IV/2009) není sledován záměr zátopy vodní 
nádrže Lata. 

Požadované změny jsou graficky znázorněny a označeny číslici v grafické části 
dokumentace.  

2/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa JV od Pomezních Bud, která 
navazuje na stávající zástavbu BO (zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. 
služeb cestovního ruchu). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO 
(louky a pastviny) na BO1 (zástavba   s převažujícími objekty bydlení, popř. služeb 
cestovního ruchu).     

13/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Dolní Malá Úpa lokalita nad Latovým údolím, která 
navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).    

16/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Dolní Malá Úpa lokalita nad Latovým údolím, která 
navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).    

21/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa lokalita Pomezní Boudy - centrum, 
která navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty), OS (zástavba s převažujícími objekty občanské vybavenosti a 
služeb cestovního ruchu) a stávající plochy pro SR (plochy zařízení pro sport a volný 
čas). Navrhuje se změna funkčního využití části plochy z funkční plochy SR (plochy 
zařízení pro sport a volný čas) na OS1 (zástavba s převažujícími objekty občanské 
vybavenosti a služeb cestovního ruchu) s možností výstavby polyfunkčního objektu.    

25/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě Černá voda, která 
navazuje na stávající zástavbu BO (zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. 
služeb cestovního ruchu) a RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na BO1 (zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. služeb cestovního ruchu – 
rozptýlená zástavba).     

29/1 a) Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě Černá voda, která 
navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na DP plocha pro vybudování garážového stání pro rolbu u stávající trafostanice.   

29/1 b) Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě Černá voda, která 
navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na BO1 (zástavba  s převažujícími objekty bydlení, popř. služeb cestovního ruchu), 
plocha pro vybudování objektu v místě, kde dům již dříve stál. 

29/1 c) Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě Černá voda, která 
navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na DP vybudování přístupové komunikace ke stávajícímu objektu. 

30/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě Pomezní Boudy, která 
navazuje na stávající zástavbu BO (zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. 
služeb cestovního ruchu) a RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Dle platného územního plánu je plocha zařazena do ploch OV (územní rezervy 
pro rozvojové záměry obce - rozptýlená zástavba vybavenosti, služeb cestovního ruchu). 
Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy OV (územní rezervy pro 
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rozvojové záměry obce - rozptýlená zástavba vybavenosti, služeb cestovního ruchu) na 
BO1 (zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. služeb cestovního ruchu), 
s možností výstavby multifunkčního objektu bydlení, služeb a zpevněných odstavných 
ploch. 

31/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě Černá voda, která 
navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty). 

32/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa lokalita Pomezní Boudy. Dle 
platného územního plánu je plocha zařazena do ploch OV (územní rezervy pro 
rozvojové záměry obce - rozptýlená zástavba vybavenosti, služeb cestovního ruchu). 
Navrhuje se změna na OS1 (zástavba s převažujícími objekty občanské vybavenosti a 
služeb cestovního ruchu) s možností výstavby hotelu, vč. technického dopravního 
zázemí (garáže pro rolbu, skladu, apod.).    

33/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Dolní Malá Úpa v lokalitě Spáleného mlýna, která 
navazuje na stávající plochy DP (dopravní plochy) a plochy TV (objekty a plochy 
technické vybavenosti). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO 
(louky a pastviny) na DP (dopravní plochy) s možností výstavby garáží.     

34/1  Úprava vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa, jedná se o stávající ČOV U 
silnice.  Navrhuje se rekonstrukce této ČOV,  vč. výstavby a rekonstrukce kanalizačního 
řadu Pomezní boudy, popř. přečerpávání  ČOV  Černá voda. 

35/1  Úprava a rozšíření ploch částí území v k.ú. Horní Malá Úpa, jedná se o stávající ČOV 
Černá voda. Navrhuje se změna technologického vybavení a zkapacitnění stávajícího 
objektu ČOV. 

36/1  Úprava a rozšíření ploch částí území v k.ú. Dolní Malá Úpa, jedná se o stávající ČOV U 
Kostela. Navrhuje se intenzifikace této ČOV,  s možností rozšíření o další nádrže, popř. 
výstavby reaktoru, vč. výstavby nového kanalizačního řadu v trase Penzion U kostela 
113 – Chata Moravanka. 

39/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa lokalita Mokré jámy, která 
navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Dle platného územního plánu je plocha zařazena částečně do ploch OV 
(územní rezervy pro rozvojové záměry obce - rozptýlená zástavba vybavenosti, služeb 
cestovního ruchu) a částečně do ploch ZF (plochy pro víceúčelové zemědělské farmy 
s ekologickou funkcí určené pro agroturistiku). Navrhuje se změna funkčního využití 
z funkční plochy OV a ZF na plochy RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty).  V této ploše bude možná výstavba pouze jednoho objektu.  

40/1  Požadavek na změnu funkčního využití vymezených částí území v k.ú. Horní Malá Úpa 
a k.ú. Dolní Malá Úpa na plochy PL1 (polyfunkční plochy přírodního charakteru 
využívané pro sjezdové lyžování) s možností výstavby lyžařského propojení areálu U 
Kostela a Lesní hřeben. Dle platného územního plánu obce se předmětné plochy 
nacházejí ve funkčních plochách SR (plochy zařízení pro sport a volný čas), LO (louky a 
pastviny), LE (lesní pozemky). U záměru 40/1a byla po společném jednání a 
dohodovacím řízení provedena dílčí úprava lokace této plochy dle požadavků KRNAP  
a zároveň byla provedena změna funkčního využití stávajícího propojení lyžařského 
vleku se sjezdovkou U kostela na plochy LE – lesní pozemky. 

43/1 a  Změna vymezené částí území v k.ú. Dolní Malá Úpa lokalita Rennerovy Boudy, která 
navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).    

43/1 b  Změna vymezené částí území v k.ú. Dolní Malá Úpa lokalita Rennerovy Boudy, která 
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navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).    

43/1 c  Změna vymezené částí území v k.ú. Dolní Malá Úpa lokalita Rennerovy Boudy, která 
navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).    

44/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě JV od Pomezních Bud 
směrem na Černou vodu, která navazuje na stávající zástavbu BO (zástavba 
s převažujícími objekty bydlení, popř. služeb cestovního ruchu) a RU (zástavba 
s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty). Navrhuje se změna funkčního využití 
z funkční plochy LO (louky a pastviny) na BO1 (zástavba s převažujícími objekty 
bydlení, popř. služeb cestovního ruchu).     

46/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě JV od Pomezních Bud 
směrem na Černou vodu, která navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba 
s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty). Navrhuje se změna funkčního využití 
z funkční plochy LO (louky a pastviny) na BO1 (zástavba s převažujícími objekty 
bydlení, popř. služeb cestovního ruchu).     

48/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa lokalita Smrčí, která navazuje na 
stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty). Dle 
platného územního plánu je plocha zařazena částečně do ploch OV (územní rezervy pro 
rozvojové záměry obce - rozptýlená zástavba vybavenosti, služeb cestovního ruchu). 
Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy OV (územní rezervy pro 
rozvojové záměry obce - rozptýlená zástavba vybavenosti, služeb cestovního ruchu) na 
RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).    

50/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa lokalita Pomezní Boudy - centrum. 
Dle platného územního plánu je plocha zařazena do ploch VZ (intenzivněji udržovaná 
veřejná zeleň). Navrhuje se změna na OS1 (zástavba s převažujícími objekty občanské 
vybavenosti a služeb cestovního ruchu).    

53/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa lokalita Nové domky, která 
navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).    

54/1  Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa lokalita Nové domky, která 
navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).    

 Dále bylo provedena redukce rezervních ploch obsažených v původním územním plánu. 
Způsob využití ploch výše neuvedených  a nevyznačených v grafické části této změny č. 1, 

vedených ve stávajícím platném územním plánu obce jako stávající a návrhové plochy nebo 
plochy územních rezerv, zůstává v platnosti dle stávajícího územního plánu. 

 
 
c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. 

V rámci změny č. 1 je upravena hranice zastavitelného území.   

V každé ploše vymezené změnou č. 1 bude umístěn max. jeden objekt pro danou 
vymezenou funkci (objekt bydlení, rekreace nebo občanského vybavení). Max. výměra 
zastavitelné plochy v rámci ploch řešených změnou je 0,15 ha. Zastavitelnou plochou je nutno 
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rozumět plochu hlavního objektu, přístupových komunikací a všech doplňkových staveb ve 
vymezeném území. 

Při umísťování objektů v jednotlivých návrhových plochách musí být respektováno 
ochranné pásmo lesních pozemků 50 m.  
Popis řešených ploch 

OZN. 
PLOCHY 

LOKALITA VÝMĚRA 
(ha) 

POČET DOMŮ 
/OBJEKTŮ 

CHARAKTERISTIKA ZÁSTAVBY 
POZN.(PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE) 

2/1 BO1 Horní Malá Úpa 
Pomezní Boudy 

0,06 max. 1 Zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. 
služeb cestovního ruchu.  

Dopravní napojení je možné ze stávající obslužné 
komunikace, napojení na stávající vodovod, nn. Po 
vybudování kanalizace bude možné napojení na 
kanalizační sběrač s odvedením vod na ČOV  
Černá voda. 

Přednostně je preferováno využití zbořenišť, popř. 
původních stavebních parcel. 

13/1 
RU1 

Dolní Malá Úpa 
Nad Latovým 
údolím 

0,32 
(z toho max. 

plocha 
k zastavění 

0,15ha) 

max. 1 Zástavba s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty. 

Dopravní napojení je možné ze stávající lesní cesty 
vedoucí západně od této plochy.  Zásobování 
vodou a odkanalizování je nutno řešit individuálně 
(jímání vody z přírodního prameniště, jímka na 
vybírání). Napojení nn na stávající rozvod vedoucí 
přes pozemek. 

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

16/1 
RU1 

Dolní Malá Úpa 
Nad Latovým 
údolím 

1,13 
  

max. 1 Zástavba s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty. 

Dopravní napojení je možné ze stávající 
lesní cesty vedoucí západně od této plochy.  
Zásobování vodou a odkanalizování je nutno řešit 
individuálně (jímání vody z přírodního prameniště, 
jímka na vybírání). Napojení nn na stávající 
rozvod vedoucí nad lesní cestou SZ od řešené 
plochy.  

Je nutno respektovat telefonní kabel, vč. 
jeho ochranného pásma, vedoucí přes pozemek. 

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

21/1 OS1 Horní Malá Úpa 
Pomezní Boudy - 
centrum 

0,13 
  

max. 1 Zástavba s převažujícími objekty 
občanské vybavenosti a služeb cestovního ruchu 
s možností výstavby polyfunkčního objektu. 

Dopravní napojení je možné ze stávající silnice 
II/252, napojení na stávající vodovod, nn. Po 
vybudování kanalizace bude možné napojení na 
kanalizační sběrač s odvedením vod na ČOV  U 
silnice. 

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

25/1 
BO1 

Horní Malá Úpa 
Černá voda 

0,34 
(z toho max. 

plocha 
k zastavění 

max. 1 Zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. 
služeb cestovního ruchu. Je nutné zachovat 
rozptýlenou zástavbu. 
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0,15ha) Dopravní napojení je možné ze stávající obslužné 
komunikace.  Zásobování vodou je nutné řešit 
individuálně, po vybudování kanalizačního řadu je 
možné splaškové vody zaústit do ČOV Černá 
voda. Napojení nn na stávající rozvod vedoucí 
podél přilehlé komunikace. 

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

29/1a DP Horní Malá Úpa 
Černá Voda 

0,04 
  

max. 1 Plocha pro vybudování garážového stání pro rolbu 
u stávající trafostanice. Dopravní napojení je 
možné na stávající obslužné komunikace.   

29/1b 
BO1 

Horní Malá Úpa 
Černá Voda 

0,20 
(z toho max. 

plocha 
k zastavění 

0,15ha) 

max. 1 Zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. 
služeb cestovního ruchu. 

Dopravní napojení je možné ze stávající obslužné 
komunikace. Je možné napojení na stávající 
vodovod, po vybudování kanalizačního řadu je 
možné splaškové vody zaústit do ČOV Černá 
voda. Napojení nn na stávající rozvod.    

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

29/1c DP Horní Malá Úpa 
Černá Voda 

0,04 
  

- Plocha pro vybudování přístupové cesty 
ke stávajícímu objektu na sousední parcele. 

30/1 
BO1 

Horní Malá Úpa 
Pomezní Boudy 

0,48 
(z toho max. 

plocha 
k zastavění 

0,15ha) 

max. 1 Zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. 
služeb cestovního ruchu, s možností výstavby 
multifunkčního objektu bydlení, služeb a 
zpevněných odstavných ploch. 

Dopravní napojení je možné ze stávající silnice 
II/252, napojení na stávající nn, vodovod a 
kanalizační sběrač s odvedením vod na ČOV U 
silnice. 

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

31/1 
RU1 

Horní Malá Úpa 
Černá Voda 

0,29 
(z toho max. 

plocha 
k zastavění 

0,15ha) 

max. 1 Zástavba s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty. 

Dopravní napojení je možné ze stávající obslužné 
komunikace. Je možné napojení na stávající 
vodovod,  splaškové vody je možné zaústit do 
ČOV Černá voda. Napojení nn na stávající rozvod 
(nutno dohodnout přeložku stávajícího vedení přes 
pozemek).    

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

32/1 OS1 Horní Malá Úpa 
Pomezní Boudy 

0,16 
(z toho max. 

plocha 
k zastavění 

0,15ha) 

max. 1 Zástavba s převažujícími objekty 
občanské vybavenosti a služeb cestovního ruchu 
s možností výstavby hotelu, případně technického 
dopravního zázemí (garáže pro rolby, sklad). 

Dopravní napojení je možné ze stávající obslužné 
komunikace. Je možné napojení na stávající nn. 
Zásobování vodou a odkanalizování je zapotřebí 
řešit individuálně. 

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

33/1 DP Dolní Malá Úpa 
Spálený mlýn 

0,11 - Dopravní plochy s možností výstavby 
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garáží. 

  
34/1 TV Horní Malá Úpa,   

ČOV U silnice 
0,01 - Objekty a plochy technické vybavenosti. 

Rekonstrukce stávající ČOV. 
35/1 TV Horní Malá Úpa,   

ČOV  
Černá Voda 

0,05 - Objekty a plochy technické vybavenosti. 
Změna technologického vybavení a zkapacitnění 
stávající ČOV. 

36/1 TV Dolní Malá Úpa,   
ČOV U Kostela 

0,06 - Objekty a plochy technické vybavenosti. 
Rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV. 

39/1 
RU1 

Horní Malá Úpa 
Mokré jámy 

0,85 
(z toho max. 

plocha 
k zastavění 

0,15ha) 

max. 1 Zástavba s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty. 

Dopravní napojení je možné ze stávající silnice 
II/252. Zásobování vodou je nutné řešit 
individuálně. Je možné napojení na stávající 
rozvod nn a napojení  na ČOV  U silnice. 

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

40/1 a-g 
PL 1 

Horní Malá Úpa 
Dolní Malá Úpa 

4,36 - Polyfunkční plochy přírodního charakteru 
využívané pro sjezdové lyžování.  

Lyžařské propojení areálů U Kostela a 
Lesní Hřeben. Navržené šířky pro prodloužení 
sjezdových ploch se předpokládají max. 30 – 40 m, 
šířka nově navržených svážnic se předpokládá cca 
10m.  

43/1a) 
RU1 

Dolní Malá Úpa 
Rennerovy 
Boudy 

0,17 
(z toho max. 

plocha 
k zastavění 

0,15ha) 

max. 1 Zástavba s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty. 

Dopravní napojení je možné ze stávající obslužné 
komunikace. Je možné napojení na stávající nn. 
Zásobování vodou a odkanalizování je zapotřebí 
řešit individuálně. 

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

43/1b) 
RU1 

Dolní Malá Úpa 
Rennerovy 
Boudy 

0,25 
(z toho max. 

plocha 
k zastavění 

0,15ha) 

max. 1 Zástavba s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty. 

Dopravní napojení je možné ze stávající obslužné 
komunikace. Je možné napojení na stávající nn. 
Zásobování vodou a odkanalizování je zapotřebí 
řešit individuálně. 

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

43/1c) 
RU1 

Dolní Malá Úpa 
Rennerovy 
Boudy 

0,15 
  

max. 1 Zástavba s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty. 

Dopravní napojení je možné ze stávající obslužné 
komunikace. Je možné napojení na stávající nn. 
Zásobování vodou a odkanalizování je zapotřebí 
řešit individuálně. 

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

 
44/1 Horní Malá Úpa 0,25 max. 1 Zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. 
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BO1 Černá Voda (z toho max. 
plocha 

k zastavění 
0,15ha 

služeb cestovního ruchu, s možností výstavby 
přístupové komunikace. 

Dopravní napojení je možné ze stávající obslužné 
komunikace. Je možné napojení na stávající 
vodovod,  splaškové vody je možné zaústit do 
ČOV Černá voda. Napojení nn na stávající rozvod.  

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

46/1 
BO1 

Horní Malá Úpa 
Černá Voda 

0,52 
(z toho max. 

plocha 
k zastavění 

0,15ha) 

max. 1 Zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. 
služeb cestovního ruchu. 

Dopravní napojení je možné ze stávající obslužné 
komunikace. Je možné napojení na stávající 
vodovod,  splaškové vody je možné zaústit do 
ČOV Černá voda. Napojení nn na stávající rozvod.  

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

48/1 
RU1 

Horní Malá Úpa 
Smrčí 

0,39 
(z toho max. 

plocha 
k zastavění 

0,15ha) 

max. 1 Zástavba s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty. 

Dopravní napojení je možné ze stávající silnice 
II/252, napojení na stávající nn, vodovod a 
splaškové vody je nutné řešit individuálně. 

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

50/1 OS1 Horní Malá Úpa 
Pomezní Boudy - 
centrum 

0,15 max. 1 Zástavba s převažujícími objekty 
občanské vybavenosti a služeb cestovního ruchu. 

Dopravní napojení je možné ze stávající silnice 
II/252, napojení na stávající nn, vodovod a 
kanalizaci s  odvedením vod na ČOV  U silnice. 

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

53/1 
RU1 

Horní Malá Úpa 
Nové domky 

0,13 max. 1 Zástavba s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty. 

Dopravní napojení je možné ze stávající obslužné 
komunikace. Je možné napojení na stávající 
vodovod,  splaškové vody je možné zaústit do 
ČOV Černá voda. Napojení nn na stávající rozvod.  

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 

54/1 
RU1 

Horní Malá Úpa 
Nové domky 

0,10 max. 1 Zástavba s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty. 

Dopravní napojení je možné ze stávající obslužné 
komunikace. Je možné napojení na stávající 
vodovod,  splaškové vody je možné zaústit do 
ČOV Černá voda. Napojení nn na stávající rozvod.  

Přednostně je preferováno využití 
zbořenišť, popř. původních stavebních parcel. 
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d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ. 

Základní koncepce dopravní a technické infrastruktury na území obce zůstává shodná 
s návrhem dle platného územního plánu obce z roku 2006. Níže v textu jsou uvedeny pouze 
záměry řešené změnou č. 1 územního plánu. 

 

DOPRAVA 

Změna č. 1 se zabývá řešením nedostatku parkovacích a odstavných stání na území obce, 
a to zejména v hlavní zimní sezóně, kdy je značná část ubytovacích kapacit dopravně 
nepřístupná osobními automobily a dále ve svém návrhu na úpravu funkčního využití 
dotčených ploch reaguje na nerovnoměrnost v návštěvnosti území při krátkodobé rekreaci.  

U lokalit 29/1a Černá Voda a 32/1 Pomezní Boudy je navrhována možnost výstavby 
garáží pro rolby. 

U lokality 30/1 Pomezní Boudy je navrhována možnost výstavby zpevněné odstavné 
plochy. 

V lokalitě Spálený mlýn označené bodem 33/1 je navržena, ve vazbě na stávající 
dopravní zařízení a zařízení technického vybavení území,  výstavba garáží. 

Ke všem nově navrhovaným plochám bude umožněna výstavba pouze jedné přístupové 
komunikace, zároveň je nutné dodržet max. plošnou velikost veškerých zastavěných ploch 
v jednotlivých lokalitách (např. odstavných ploch), které je stanovena na 0,15 ha. 

Cyklostezka dle dokumentace „Cyklotrasy KRNAP koresponduje s vedením lyžařské 
turistické trasy vyznačené v platném územním plánu. 

Navržený letní lyžařský běžecký okruh může zároveň plnit funkci in-line dráhy. 

  
TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

Základní koncepce technického vybavení obce Malé Úpy zůstává v platnosti dle 
stávajícího územního plánu z roku 2006.  

Návrhem změny č. 1 jsou nadále respektovány vymezené plochy pro stávající či platným 
územním plánem navržené inženýrské stavby a jejich ochranná pásma, níže popsány jsou 
pouze ty, které jsou změnou řešeny. 

 V souvislosti s nově navrženou zástavbou je nutné respektovat veškeré stávající zařízení 
technické infrastruktury, které dotčeným územím procházejí, popř. dohodnout jejich přeložky 
či úpravy s jejich vlastníky a správci. Před započetím výstavby na nových plochách 
navržených k zástavbě změnou č. 1 územního plánu, popř. souběžně s probíhající výstavbou, 
je nutné realizovat příslušné zařízení technické infrastruktury. 

Při umísťování nových staveb v plochách řešených touto změnou je nutné respektovat 
následující ochranná pásma: 

Stanovená ochranná pásma vodních zdrojů na Pomezních Boudách ( 1. a 2. stupně) 
vyznačených v grafické části dokumentace. 

Trasy vodních toků a ploch, vč. ochranného pásma 6 m od břehové čáry 
Ochranná pásma vodovodu a kanalizačních řadů - u dimenze do 500 mm min. 1,5 m od 

líce potrubí na obě strany, u dimenze nad 500 mm  - 2,5 m.  
Ochranná pásma venkovního vedení VN – 10(7) m 
Ochranná pásma kabelového vedení VN – 1 m 
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Ochranné pásmo telekomunikačních kabelů – 1,5 m na každou stranu 
Ochranná pásma čistíren odpadních vod budou stanovena vodoprávním úřadem dle 

příslušných správních rozhodnutí po provedení jejich rekonstrukce a intenzifikace. 
 

Zásobování vodou 

Stávající vodovodní řady je nutno respektovat, popř. při dotčení navrhovanou výstavbou 
navrhnout jejich přeložky. Ve změně č. 1 územního plánu byly provedeny úpravy vedení tras 
jednotlivých navrhovaných zařízení dle předaných podkladů z ÚAP ORP Trutnov a dle 
podkladů předaných obcí Malá Úpa. 

Možnost napojení nově navrhovaných lokalit na veřejný vodovod (popř. stávající 
soukromé zdroje v lokalitě U Kostela) je obsažen v předchozích kapitolách u popisu 
jednotlivých ploch.  

Obecně lze říci, že veškeré plochy v lokalitě Latova údolí je nutno napojit individuálně na 
prameniště v místě jejich nejbližšího výskytu. 

Ostatní navrhované lokality lze ve většině případů napojit na stávající vodovodní řady 
jejich prodloužením, popř. vybudováním přípojek bez nutnosti budování nových vodních 
zdrojů. 

 
Odkanalizování 

Změna č. 1 územního plánu pod body 34/1, 35/1, 36/1 navrhuje rekonstrukci, popř. 
intenzifikaci stávajících ČOV Černá voda, ČOV U kostela a ČOV U silnice, včetně 
rekonstrukce přívodních potrubí. Do změny byly zapracovány poslední projektované záměry 
těchto úprav. Ve změně č. 1 územního plánu byly provedeny úpravy vedení tras jednotlivých 
navrhovaných zařízení dle předaných podkladů z ÚAP ORP Trutnov a dle podkladů 
předaných obcí Malá Úpa. 

V lokalitách, které nelze napojit na stávající, popř. navrhované kanalizační sběrače (např. 
v Latově údolí), je nutno řešit likvidaci odpadních vod individuálně vybudováním jímek na 
vyvážení, apod.).  

 
 Elektrická energie 

Nepředpokládá se výstavba nových vedení VN, popř. výstavba trafostanic. Stávající 
zařízení, včetně jejich OP je nutné respektovat. V lokalitách pro novou výstavbu je nutno 
rozšířit stávající distribuční síť. 

Navrhuje se provést osvětlení letního běžeckého lyžařského okruhu. 
 

Telekomunikační zařízení 

Stávající zařízení telekomunikací, vč. jejich ochranných pásem je nutno při umísťování 
staveb v jednotlivých respektovat, popř. s jejich správci dohodnout přeložky. 
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e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI. 

Popsány jsou ty prvky, které se dotýkají nebo mají vliv na řešení změny č. 1 územního 
plánu.   

 
Krajina   

Území řešené změnou č. 1 územního plánu je dle „Vyhodnocení krajinného rázu území 
KRNAP a jeho ochranného pásma – část Královehradecký kraj“ součástí Místa krajinného 
rázu MALÁ ÚPA,  POMEZNÍ BOUDY   V – 2 – e.  

Pro území vyplývají z tohoto materiálu limity využití území – skutečnosti a jevy v území, 
které vyplývají z platných zákonů, předpisů a norem a doporučení, které stanoví následující: 
 
1/ Funkce a využití 
 Základní: Krajina přírodě blízká – horské louky  
   Krajina rekreačně využívaná 
2/ Plošné a prostorové uspořádání 
 Ochrana krajinného obrazu, prostorových vztahů:  

Místa významných výhledů 
 ochrana samotného místa a výhledů z tohoto místa 
 místa využívat při posuzování nových záměrů 
Pohledově exponované prostory 
 neumisťovat prvky, které narušují charakteristické vztahy, měřítko, funkci a 

využití daného prostoru 
Prostorové uspořádání, krajinná struktura 
 zachovat rozptýlený charakter zástavby přirozeně přecházející v drobné centrum Dolní 

Malé Úpy 
 zachovat řadu zástavby objektů lidové architektury v lokalitě Nové Domky   
 kultivovat centrum Pomezních Bud, dominantní působení původních horských objektů 

bylo zásadním způsobem narušeno jejich obestavěním novodobými objekty různé 
výškové hladiny, tvarů a barev (např. objekt „modré“ galerie, objekt ze 70. let 
s výrazně asymetrickou sedlovou střechou, nižší objekty umístěné východně od 
dominantních objektů)   

 podporovat charakter horských luk (nevytvářet „anglické trávníky“ v širším okolí  
bud) 

Objekty 
 výšková hladina objektů mimo Pomezní Boudy -  1 nadzemní podlaží, podkroví 
 kultivace jednotlivých objektů zejména v centrální části Pomezních Bud – celkové 

sjednocení  (materiály, barevnost objektů)  
 neumisťovat nové objekty na horizont - sedlo 
 zachovat počet aut a počet povolených  příjezdů k jednotlivým boudám, nevytvářet  

větší parkovací plochy 
 vzhledem k omezenému počtu aut a vjezdů k jednotlivým objektům nepovolovat  

přeměnu horských bud na apartmánové bytové domy 
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3/ Priority 
Udržet charakter rozptýlené zástavby v horských loukách a chránit obě centra před  další  

zástavbou narušující jejich charakter. 
Změna č. 1 ve svém návrhu respektuje stávající typ osídlení rozptýlené zástavby na 

horských úbočích, navrhuje zachování dostatečně velkých ploch luk kolem budoucích staveb, 
stanoví max. možnou velikost zastavěné plochy. Kompaktnější zástavbu je možno realizovat 
pouze v lokalitě Pomezních Bud – centra.  

Lokality řešené touto změnou nejsou situovány do míst významných výhledů ani pohledů 
na tato místa. Je navrženo do nově navrhovaných zástavbových ploch neumísťovat prvky, 
které by narušily charakteristické vztahy v území a jejich vzájemné měřítko.  

 
Chráněné části přírody a krajiny   

Celé řešené území je součástí Krkonošského národního parku. Vymezení jednotlivých 
zón a omezení z nich vyplývající je již popsáno ve stávajícím platném územním plánu. 
Řešené území je součástí Ptačí oblasti Krkonoše (PO CZ05210009), součástí Evropsky 
významné lokality Krkonoše (EVL CZ524044), dotýká se Ptačí oblasti Karkonosze (PO 
PLB020007) a Evropsky významné lokality Karkonosze (EVL PLH020006).  S ohledem na 
tyto skutečnosti podléhá změna č. 1 posouzení dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů  na životní prostředí v platném znění. Zároveň podléhá posouzení možného vlivu na 
NATURA 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění.  

 

VKP 

Celé řešené území je součástí KRNAP, z toho důvodu nejsou VKP v řešeném území 
vymezeny. 

 

ÚSES 

Stávající platný územní plán má vymezené územní systémy ekologické stability, které 
částečně procházejí zastavěným územím obce, sledují stopu vodoteče Černá voda.  

Obec Malá Úpa leží v území, pro které byly zpracované Zásady územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje. ZÚR KK  vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 
8.9.2011 usnesením ZK/22/1564/2011. Nabytím účinnosti ZÚR KK dne 16.11.2011 pozbyly 
platnosti Územní plány velkých územních celků. Z tohoto důvodu došlo k úpravě polohy a 
tras jednotlivých prvků ÚSES, které jsou do změny č. 1 zapracovány. 
 

Řešeným územím procházejí následující prvky: 

Nadregionální biokoridor K 29 H, který je vymezený osou. Spojuje severní částí 
Královehradeckého kraje na pomezí s Polskem a částečně i přes území Polska NC 85 
Prameny Úpy a NK K 28 (mimo řešené území). 

Nadregionální biocentrum 85 - Prameny Úpy.    

Regionální biocentrum RC H002 – Pomezní hřeben, situovaný při východní hranici 
katastrálního území Dolní Malé Úpy. Požadovaná min. výměra je 30 ha. 

Regionální biocentrum RC 1654 – Maloúpské, zasahující do katastrálního území Dolní 
Malé Úpy a Horní Malé Úpy. Požadovaná min. výměra je 30 ha. 
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Regionální biokoridor RK 656, který směřuje údolím horního toku Malé Úpy a Černé 
vody z RC 1654 do Polska, kde se napojuje na biokoridor K 29. Biokoridor je určený 
k vymezení. Na základě závěrů společného jednání a dohodovacího řízení bylo provedeno 
upřesnění vymezení tohoto regionálního biokoridoru. 

Regionální biokoridor RK 714, který propojuje údolím Malé Úpy RC 1654 a RBC 1212 
(mimo řešené území). Biokoridor je určený k vymezení. 

Regionální biokoridor RK H005, který propojuje NC 85 a RC 1654. Biokoridor je určený 
k vymezení. 

Umístění nových ploch určených pro zástavbu nemá vliv na prostupnost krajiny. 

 

Ochranu před povodněmi 
 

 Dle ÚAP Královehradeckého kraje (IV/2009) není dále sledován záměr zátopy vodní 
nádrže Lata. 

 
Svahové deformace 
 

Svahové deformace a evidovaný aktivní sesuv č. 5755 jsou již vyznačeny ve stávajícím 
platném územním plánu. Lokality řešené změnou č. 1 územního plánu do těchto území 
nezasahují. 

 
f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH 
A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU  

 
Zásady regulace pro jednotlivé funkční zóny jsou popsány ve struktuře, která 

koresponduje s regulací stanovenou územním plánem z roku 2006. Původní struktura je nově 
upravena o Podmínky prostorového uspořádání dle Vyhl.č. 500/2006 sb. v platném znění. 

 
X (1 – y)  – název zóny 

Základní funkční využití. 
1. Hlavní využití. 
2. Přípustné využití (tyto činnosti nesmí být v konfliktním vztahu k činnostem 

převládajících a mají charakter doplňujících činností). 
3. Nepřípustné.  

  Službami cestovního ruchu se rozumí činnosti typu půjčovny a servisy kol a lyží, 
informační kanceláře, stravovací a polyfunkční ubytovací zařízení (pokud jsou jejich 
součástí i další služby CR), drobné obchody se zaměřením na návštěvnickou klientelu, 
různá sportovní, rekreační, příp. zábavní zařízení, která svým charakterem odpovídají 
danému účelu a zároveň nepůsobí rušivě či nevhodně vůči okolí nebo obecným zájmům. 

Parkováním vozidel zaměstnanců a klientů se rozumí garáže, parkoviště a odstavné 
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plochy sloužící pro vozidla majitele, resp. správce objektu, zaměstnance a pro ubytované 
hosty, případně pro pasantní návštěvníky služeb cestovního ruchu v příslušném zařízení 
(objektu nebo areálu). 

Bydlením a ubytováním zaměstnanců se rozumí byty majitelů, správců a 
zaměstnanců, nebo pokoje pro jejich přechodné ubytování v rámci příslušného zařízení. 

  
 

V rámci změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU jsou vytvořené následující nové funkční 
plochy, pro které jsou stanovené následující regulativy: 
 

1.a. - BO1 – Zástavba s převažujícími objekty bydlení, příp. služeb cest. ruchu 
 
Bydlení a služby cestovního ruchu. 
1.a.1. Hlavní: 

- Bydlení v rodinných domech 
1.a.2. Přípustné: 

- Stavby izolovaných rodinných domů venkovského typu,  
- Stavby a zařízení pro chov drobných hospodářských zvířat,  
- Stavby pro rodinnou rekreaci,  

1.a.3. Nepřípustné: 
- Jsou všechny činnosti v předchozích dvou kategoriích (hlavní a přípustné) 
neuvedeny nebo s těmito funkcemi přímo nesouvisející. 

1.a.4. Podmíněně přípustné využití: 
- Stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které 

nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí 
a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše,  

- Zařízení pro obchodní prodej, služby a ubytování, které je možné 
provozovat v rodinném domě, nesmí snížit kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení v rodinném domě, vymezené ploše a svém okolí. 

1.a.5. Podmínky prostorového uspořádání: 
- Výstavba max. 1 rodinného domu na vymezené ploše s pronajímatelnými 

pokoji, případně dalšími službami cestovního ruchu. Je-li vymezena 
plocha větší než 0,15 ha, pak maximální plocha k zastavění ve vymezené 
ploše činí 0,15 ha. Je preferováno zastavění původních stavebních parcel 
nebo zbořenišť nacházejících se ve vymezené ploše, 

- Stavby pro obchodní prodej, stravování a služby objemově nesmí převýšit 
hmotu rodinných domů ve svém okolí.  

 
 2.a. - OS1 – Zástavba s převažujícími objekty obč. vybavenosti a služeb cestovního ruchu  

 
2.a.1. Hlavní: 

- Provozování občanského vybavení komerčního charakteru malého a 
středního rozsahu.  

2.a.2. Přípustné: 
- Stavby a zařízení pro administrativu,  
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- Stavby a zařízení pro obchodní prodej a služby,  
- Stavby hotelů, motelů a penzionů,  
- Stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport,  
- Plochy zeleně s městským mobiliářem.  

2.a.3. Nepřípustné: 
- Jsou všechny činnosti v předchozích dvou kategoriích (hlavní a přípustné) 

neuvedeny nebo s těmito funkcemi přímo nesouvisející. 
2.a.4. Podmíněně přípustné využití: 

- Služební byty ve stavbách a zařízeních uvedených v hlavním a přípustném 
využití,  

- Stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které 
nesníží kvalitu prostředí a pohodu užívání ve vymezené ploše a svém 
okolí. 

2.a.5. Podmínky prostorového uspořádání: 
- Je-li vymezena plocha větší než 0,15 ha, pak maximální plocha k zastavění 

ve vymezené ploše činí 0,15 ha. Je preferováno zastavění původních 
stavebních parcel nebo zbořenišť nacházejících se ve vymezené ploše. 

 
3.a. - RU1 – zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty 

Objekty soukromé rekreace a penziony se službami cest. ruchu. 
3.a.1. Hlavní: 

- Objekty pro rekreaci a cestovní ruch.    
3.a.2. Přípustné: 

- Stavby pro rodinnou rekreaci, 
- Stavby penzionů a ostatních ubytovacích zařízení s maximální kapacitou 

do 12 lůžek,  
 - Stavby a zařízení pro chov drobných hospodářských zvířat,  

3.a.3. Nepřípustné: 
- Jsou všechny činnosti v předchozích dvou kategoriích (hlavní a přípustné) 

neuvedeny nebo s těmito funkcemi přímo nesouvisející. 
2.a.4. Podmíněně přípustné využití: 

- Služební byty ve stavbách a zařízeních uvedených v hlavním a přípustném 
využití,  

- Omezená zemědělská činnost v rámci luční parcely, 
- Stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které 

nesníží kvalitu prostředí a pohodu užívání ve vymezené ploše a svém 
okolí,  

- Stavby a zařízení pro obchodní prodej, služby a ubytování, které nesníží 
kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními 
aktivitami. 

3.a.5. Podmínky prostorového uspořádání: 
- Výstavba max. 1 objektu pro rekreaci a cestovní ruch. Je-li vymezena 

plocha větší než 0,15 ha, pak maximální plocha k zastavění ve vymezené 
ploše činí 0,15 ha. Je preferováno zastavění původních stavebních parcel 
nebo zbořenišť nacházejících se ve vymezené ploše. Rozptýlený charakter 
zástavby. 
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7.a. - DP1 – Dopravní plochy 
 
Sezónní rozšíření parkovacích ploch, parkovací a odstavné plochy, kryté hromadné 

garáže a dopravní služby (servis, mytí atd.)  
7.a.1. Hlavní: 

- Provozování silniční dopravy.  
7.a.2. Přípustné: 

- Výstavba parkovacích ploch, 
- Spojení s komunálními službami, 
- Plochy zeleně. 

7.a.3. Nepřípustné: 
- Jsou všechny činnosti v předchozích dvou kategoriích (hlavní a přípustné) 

neuvedeny nebo s těmito funkcemi přímo nesouvisející. 
7.a.4. Podmíněně přípustné využití: 

- Alternativní letní využití jako sportovní plochy,  
7.a.5. Podmínky prostorového uspořádání: 

- Není stanoveno. 
 

9.a. – PL1 – Polyfunkční plochy přírodního charakteru, využívané pro sjezd. lyžování 
 
9.a.1. Hlavní:  

- Sjezdové lyžování.   
9.a.2. Přípustné: 

- Sjezdové tratě pro lyžování, lyžařská dopravní zařízení, infrastruktura 
umělého zasněžování, služby pro lyžaře. 

9.a.3. Nepřípustné: 
- Na všech úsecích lyžařských vleků a sjezdových tratí není přípustné šíření 

světelných emisí osvětlovací soustavy do okolního prostředí. 
- Na částech lyžařských vleků a sjezdových tratí nacházejících se v lesním 

prostředí či v jeho blízkosti (U kostela 1000, U kostela 420, Černá voda – 
vždy horní části) není přípustná instalace trvalé ochranné sítě a ostatních 
bezpečnostních prvků ohrožujících ptáky. 

- Nepřípustné jsou všechny činnosti neuvedeny v hlavním, přípustném nebo 
podmíněně přípustném využití a činnosti s nimi nesouvisející. 

9.a.4. Podmíněně přípustné využití: 
- Alternativní letní využití jako sportovní plochy, ošetřování jako luční 

porost bez negativních dopadů na biotopu území. 
9.a.5. Podmínky prostorového uspořádání: 

- Patky sloupů lanovek neumisťovat do pramenišť, potoků a podmáčených 
ploch. 

- Neprovádět žádné úpravy vodních toků, zejména neprovádět zpevňování 
břehů, zatrubňování a drenáže svahů. 
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- Neprovádět žádné výsadby stanovištně nepůvodních dřevin ani okrasných 
rostlin. 

- Zimní úpravu sjezdových tratí rolbou a provoz lyžařských sjezdových tratí 
provádět pouze za dostatečné sněhové pokrývky, aby nedocházelo 
k narušování či strhávání travního drnu v lučních porostech. 

- U lyžařských vleků, které se nachází v lesním prostředí či v jeho blízkosti 
(U kostela 1000, U kostela 420, Černá Voda – vždy horní část) po 
skončení lyžařské sezóny lana buď sundat ze sloupů, případně ponechat, 
avšak umístit na ně viditelná plašící označení v rozestupu cca 10 m. 

- Stavební práce, mezideponie materiálu a pojezdy mechanizace musí být 
situovány pouze do prostoru stavebních objektů a jejich bezprostředního 
okolí, tj. mimo okolní luční či lesní plochy. 

  
 
g) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ. 

Změnou č. 1 Územního plánu obceMalá Úpa byla provedena úprava rozsahu rezervních ploch 
pro rozvojové záměry obce. V původním územním plánu z roku 2006 bylo navrhováno 303 
454 m2 rezervních ploch. 14 700 m2 ploch z území rezerv bylo změnou č. 1 převedeno do 
ploch návrhových. Změnou č. 1 územního plánu jsou tyto plochy dále redukovány na výměru 
16 759 m2. Celkově to tedy oproti návrhu územního plánu z roku 2006 představuje úbytek 
27,1995 ha rezervních ploch. 

Část ploch, které byly  vymezené stávajícím územním plánem jako plochy pro rozvojové 
záměry obce OV a v rámci návrhu změny č. 1 byly převedeny do zastavitelného území se týká 
lokalit označených 30/1, 32/1, 39/1, 48/1. 

 
h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT. 

 
h.1) Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit 

 
V územním plánu obce Malá Úpa z roku 2006 jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby 
označeny v grafické části dokumentace číslicemi 1 – 6. 
Změna č. 1 nevymezuje nové VPS. VPS 1 (označení dle původního územního plánu) byla, s 
 ohledem na ekonomickou náročnost provozu školy a mnohaletý demografický vývoj v obci a 
s ohledem na již zrealizovanou část záměru (vybudování hřiště) VPS 1 v této ploše, v rámci 
změny č. 1 vypuštěna. 
Ostatní  VPS dle původního ÚP z roku 2006 zůstávají v platnosti.    

 
h.2) Veřejně prospěšná opatření, pro které lze vyvlastnit 

 
V územním plánu obce Malá Úpa z roku 2006 jsou vymezena veřejně prospěšná opatření, 
které jsou  označeny v grafické části dokumentace číslicí 7. 
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Na základě vydání nadřazené územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje ze dne  8.9.2011 (nabytí účinnosti 16.11.2011), došlo k úpravě 
polohy a tras jednotlivých prvků  ÚSES,  které jsou do změny č. 1 zapracovány. 

Změna č. 1 Územního plánu obceMalá Úpa vymezuje tyto prvky nově jako veřejně prospěšná 
opatření (prvky ÚSES – označeny nově číslici 8), pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit 
v souladu s §170 stavebního zákona: 

 

8* založení prvků územní systém ekologické stability na území obce   
(* = označení příslušného prvku ÚSES ) 
 
8 – K 29 H 
k.ú. Dolní Malá Úpa p.č. 50/1, 50/3, 50/5 
k.ú. Horní Malá Úpa p.č. 80/1, 151, 152/1, 343/1                       
předkupní právo není uplatňováno 
 
8 – NC 85 
k.ú. Horní Malá Úpa p.č. 342, 343/1, 344, 345/1, 345/3, 345/4, 345/5, 346/1, 385, 386/1, 
386/2, 387, 388, 389, 390/1, 397, 525                     
předkupní právo není uplatňováno 
 
8 – RK H005 
k.ú. Horní Malá Úpa p.č. 234/1, 346/1, 353, 501/6, 512/2, 512/3, 530/2 
předkupní právo není uplatňováno 
 
8 – RK 656 
k.ú. Horní Malá Úpa p.č. 4/1, 5, 6/2, 6/3, 7, 10/1, 10/2, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 22, 23, 
26/4, 25, 26/3, 27, 32, 33, 35, 39/1, 39/2, 40/3, 46, 48/1, 54, 55, 57, 58, 59/3, 62, 65, 67, 68/1, 
68/2, 69/1, 70/1, 70/23, 72, 73/1, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 93, 97/1, 97/3, 102/1, 103/2, 106, 107, 
126/1, 145, 146, 148/1, 154/1, 154/5, 154/10, 155/1, 155/3, 158/1, 159, 166/2, 403, 416/3, 
427, 446, 532, 537/1, 537/2, 540  
 
8 – RK 714 
k.ú. Dolní Malá Úpa p.č. 102/5, 125, 127, 131/1, 222/1, 222/15, 372, 393/1, 458, 466/1 
 
8 – RC 1654 
k.ú. Dolní Malá Úpa p.č. 222/1 
k.ú. Horní Malá Úpa p.č. 234/1 
 
8 – RC H002 
k.ú. Dolní Malá Úpa p.č. 49/1, 50/1 

 
Veřejně prospěšná opatření jsou graficky znázorněna a označena ve výkrese I.B.5 Výkres 

veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. 
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i) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO.  

 

i.1) Další veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo 
 

Změnou č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa se předkupní právo k pozemkům dotčeným 
veřejně prospěšnou stavbou nestanovuje. 

 
i.2) Další veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

 
Změnou č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa se předkupní právo k pozemkům dotčeným 
veřejně prospěšným opatřením nestanovuje. 

 
 
j) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 

K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI. 
 
Změna č. 1 obsahuje následující počty listů a počty výkresů: 

 
Textová část   - 22 listů A 4 návrh  

- 23 listů A 4 odůvodnění 
Grafická část  - 13 mapových listů grafické části – návrh + odůvodnění  

        
 
k) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ. 
 
Změnou č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa není stanoveno pořadí změn v území. 

 

l) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ. 
 

 

I.B. GRAFICKÁ ČÁST 
 

I.B.1.  – Výkres základního členění území 

I.B.2.  – Hlavní výkres 

I.B.3. – Výkres TI – energetika 

I.B.4.  – Výkres TI – vodohospodářství 

I.B.5.  – Výkres VPS, opatření a asanací    
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II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

 
a) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

VZTAHŮ V ÚZEMÍ.  
 

Pro hodnocení širších vztahů obce Malá Úpa je nutno vnímat základní vymezení a definice 
rozvojových oblastí, os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionů, jak je 
provedeno v Politice územního rozvoje ČR 2008. Jejich další upřesnění bylo provedeno v 
rámci územně analytických podkladů Královehradeckého kraje, Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje a územně analytických podkladů spádového obvodu obce s 
rozšířenou působností (SO ORP) , tj. města Trutnov.  
Obec Malá Úpa zahrnuje dvě katastrální území, a to k.ú. Dolní Malá Úpa a k.ú. Horní Malá 
Úpa. Celé správní území obce je součástí Krkonošského národního parku. Převažujícími 
funkcemi řešeného území jsou především funkce rekreační a obytná.  
 
Soulad s politikou územního rozvoje ČR 2008 a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem.  
 
1. Při zpracování změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa je respektována Politika 

územního rozvoje ČR 2008, schválená usnesením vlády č. 929 dne 20.7.2009.  
 
Z PÚR ČR je patrné základní vymezení rozvojových oblastí národního významu. Vlastní 
administrativní území obce je součástí specifické oblasti SOB 7 Krkonoše–Jizerské hory, 
současně není součástí rozvojové osy nebo rozvojové oblasti. Specifická oblast SOB 7 
Krkonoše-Jizerské hory zahrnuje území obcí z ORP Frýdlant (jižní část), Jablonec nad Nisou 
(severní část), Jilemnice (severní část), Liberec (severovýchodní část), Tanvald, Trutnov 
(severní část), Vrchlabí (severní část). Oblast se dotýká na území ORP Jablonec nad Nisou, 
Liberec a Tanvald OB7 Liberec.  
 
Důvody vymezení specifické oblasti :  
 

a) Potřeba úměrně a rovnoměrně využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký 
rekreační potenciál Krkonoš, které jsou národním parkem a biosférickou rezervací 
UNESCO a zasahují na území Královéhradeckého a Libereckého kraje a do 
sousedního Polska a Jizerských hor, které jsou chráněnou krajinnou oblastí. Jde o 
celistvé území s kvalitním životním prostředím, vysokými přírodními a krajinnými 
hodnotami a s významným rekreačním potenciálem. 

b) Potřeba řešit střety aktivit rekreace a cestovního ruchu s přírodními a krajinnými 
hodnotami, vzhledem ke skutečnosti, že oblast je významně zatížena rekreací a 
cestovním ruchem tuzemským i zahraničním (Polsko, Německo) a patří k 
nejatraktivnějším turistickým regionům ČR. 

c) Potřeba snížení vysokého a stále rostoucího zatížení až přetížení území a dopravní a 
technické infrastruktury uživateli, zejména v místech, kde tento vliv zasahuje až do 
chráněných území přírody.  

d) Potřeba posílení ekonomické a sociální stability území pomocí koordinovaného 
rozvoje cestovního ruchu a dalších hospodářských odvětví, která jsou šetrná k 
životnímu prostředí. Nutnost kooperace území se sousední oblastí polských Krkonoš a 
Jelenihorské kotliny.  
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Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území :  
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  

a) rovnoměrné, diferencované, úměrné a vyvážené využívání lidského, přírodního i 
ekonomického, zejména rekreačního potenciálu oblasti, 

b) zmírnění střetů nadměrného zatížení území rekreací a cestovním ruchem v souladu se 
zájmy ochrany přírody a krajiny, zejména v hlavních střediscích, především v období 
hlavní sezóny a vytváření podmínek rozvoje pro rozvoj šetrných forem rekreace a 
cestovního ruchu i mimo hlavní střediska, 

c) zlepšení dopravní dostupnosti území přeshraničních dopravních vazeb, 
d) koordinovaný rozvoj ekonomických aktivit, zejména cestovního ruchu, preferování 

aktivit šetrných k životnímu prostředí.  
 
Úkoly pro územní plánování :  
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí  

a) v ostatních sídlech mimo stávající rekreační střediska vytvářet územní podmínky pro 
zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského 
vybavení, 

b) vytvářet územní podmínky pro rozvoj takových odvětví a aktivit, které budou 
diferencované a harmonicky a v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny 
využívat lidský, přírodní a ekonomický potenciál celého území a zvláštnosti jeho 
různých částí a které budou zmírňovat střety nadměrného zatížení území cestovním 
ruchem a zájmy ochrany přírody,  

c) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území uvnitř i přes 
hranice, zejména zkvalitnit napojení oblasti železniční dopravou na okolní centra 
osídlení, 

d) vytvářet územní podmínky pro zlepšení technické a dopravní infrastruktury, zejména 
pro rozvoj ekologických forem dopravy.  

 
2. Při zpracování Územního plánu obce Malá Úpa byly respektovány Zásady územního 

rozvoje Královéhradeckého kraje.  
 
Obec Malá Úpa leží v území, pro které byly zpracované Zásady územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje. ZÚR KK vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 
8.9.2011 usnesením ZK/22/1564/2011. Nabytím účinnosti ZÚR KK dne 16.11.2011 pozbyly 
platnosti Územní plány velkých územních celků. Obec je součástí specifické oblasti SOB 7 
Krkonoše – Jizerské hory, pro kterou ZÚR stanoví v oblasti územního plánování následující 
úkoly:  

- zpřesněním koncepce ochrany a rozvoje hodnot a vymezováním ploch změn vytvářet 
územní podmínky pro rovnoměrné využívání rekreačního potenciálu oblasti, zejména 
pro regulaci zatížení cestovním ruchem, především ve stávajících hlavních střediscích 
Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn a pro rozvoj rekreace i mimo ně ve 
městech a obcích Černý Důl, Dolní Dvůr, Horní Maršov, Malá Úpa, Strážné, Svoboda 
nad Úpou a Žacléř s ohledem na možnost celoročního využití, 

- na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvářet územní 
podmínky pouze pro rozvoj k přírodě šetrných forem cestovního ruchu a rekreace s 
ohledem na celoroční využití,  

- na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvářet územní 
podmínky pro zachování a zvyšování biologické rozmanitosti území a ekologických 
funkcí krajiny, 
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- vymezováním ploch a koridorů pro dopravní infrastrukturu vytvářet územní 
předpoklady pro zlepšení dopravní dostupnosti republikových a přeshraničních 
dopravních tahů, zejména zkvalitnit dostupnost oblasti železniční dopravou, 

- vytvářet územní podmínky pro zlepšení technické a dopravní infrastruktury, zejména 
pro rozvoj ekologických forem dopravy, 

- vytvářet územní předpoklady pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje 
územní zejména v koordinaci s ochranou přírody a krajiny, 

- plochy změn využití území umísťovat především ve vazbě na zastavěné území a při 
jejich vymezení se řídit stávajícími přírodními hodnotami území,  

- diferencované a úměrné využívání lidského, přírodního i ekonomického, zejména 
rekreačního potenciálu oblasti,  

- minimalizace střetů nadměrného zatížení území rekreací a cestovním ruchem v 
souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, zejména v hlavních střediscích, především 
v období hlavní sezóny a vytváření územních podmínek pro rozvoj k přírodě šetrných 
forem rekreace a cestovního ruchu i mimo stávající hlavní střediska,  

- koordinovaný rozvoj ekonomických aktivit, zejména cestovního ruchu, 
- vytvoření podmínek pro stabilizaci a zlepšení životní úrovně obyvatelstva při 

maximálním využití regionálního potenciálu území a při respektování přírodních a 
kulturních hodnot území,  

- zvýšení atraktivity podhorské části území pro investory, jejichž podnikatelský záměr 
není v rozporu s posláním a ochrannými podmínkami Krkonošského národního parku 
a jeho ochranného pásma,  

- vytvoření podmínek pro vyvážené zajištění zájmů ekonomických a sociálních a zájmů 
ochrany přírody a krajiny,  

- zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních vazeb s ohledem na 
limity ekonomického a především rekreačního využití území Krkonošského národního 
parku a jeho ochranného pásma,  

- respektování vymezených cílových charakteristik krajiny dotčené územím specifické 
oblasti, a to především s ohledem na poslání Krkonošského národního parku a jeho 
ochranného pásma,  

- respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví v daných územích.  

 
Pro území obce Malá Úpa vyplývá z výše uvedené dokumentace požadavek na respektování 
následujících ploch a koridorů pro ÚSES : 
  
Na nadregionální úrovni respektovat :  
 
Nadregionální biocentrum 85 Prameny Úpy  
Nadregionální biokoridor K29H  
 
Dle ÚUR ČR má osa NK prostorové parametry složeného regionálního biokoridoru 
příslušného typu a jsou do ní vložena regionální biocentra v max. vzdálenosti 8 km. Cílové 
ekosystémy vložených biocenter odpovídají typu osy. Ve změně č.1 Územního plánu obce 
Malá Úpa je vymezena od osy nadregionálního biokoridoru (min. 40 m). Max. šíře ochranné 
zóny činí 2 km na každou stranu osy NK. Všechny prvky regionálních a místních ÚSES, VKP 
a společenstva s vyšším stupněm ekologické stability („kostra ekologické stability“) 
nacházející se v zóně jsou chápány jako součást nadregionálního biokoridoru.  
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Regionální úroveň je tvořena:  
Regionálním biocentrem 1654 Maloúpské  
Regionálním biocentrem H002 Pomezní hřeben  
Regionálním biokoridorem RK656  
Regionálním biokoridorem RK714  
Regionálním biokoridorem RKH005  
 
Lokace prvků ÚSES a jejich zpřesnění provedené v rámci změny č. 1 Územního plánu obce 
Malá Úpa bylo koordinováno v návaznosti na území sousedních obcí a jejich zanesení v 
platných územně plánovacích dokumentacích.  
 
3. Při zpracování Územního plánu obce Malá Úpa bylo přihlíženo k ÚAP ORP Trutnov 

– XI/2008 a ÚAP a RURÚ Královéhradeckého kraje - IV/2009.  
 
Úkoly pro územní plánování :  
 

 Vyřešení napojení části ubytovacích zařízení v turistických oblastech na technickou 
infrastrukturu (voda, kanalizace, ČOV).  

 Vyřešení nerovnoměrné potřeby zásobení vodou a likvidace odpadních vod v 
důsledku nerovnoměrné návštěvnosti rekreačního centra.  

 Využívání vhodných typů obnovitelných zdrojů energie.  
 Regulace automobilové dopravy.  
 Zvýšení míry separace komunálního odpadu.  
 Ekologizace zemědělství.  
 Využití potenciálu krajiny pro rozvoj nových forem cestovního ruchu i v 

mimosezónním období.  
 Rozvoj zaměstnanosti v cestovním ruchu (terciéru).  
 Vytvoření podmínek pro zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel.  

 
Vytvoření podmínek pro:  
 
Získávání finančních zdrojů ze státního rozpočtu a rozpočtů EU na investiční akce.  
Zlepšení péče o krajinu zlepšením způsobu financování z dotačních titulů MŽP, ŽP.  
 
4. Zpracování změny č. 1 Územního plánu obce bylo koordinováno s následujícími 

zpracovanými koncepčními rozvojovými materiály Královéhradeckého kraje, 
územními studiemi, oborovými dokumenty :  

 
 Návrh integrovaného krajského programu snižování emisí a návrh krajského programu 

ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje – Ekotoxa Opava s.r.o., únor 
2003.  

 Program zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje, včetně aktualizace, 
Ekotoxa Opava s.r.o., 2005, 2006  

 Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje, SURPMO, inženýrská a projektová 
společnost a.s., březen 2003  

 Koncepce odpadového hospodářství na území Královéhradeckého kraje, ISES s.r.o., 
říjen 2002  

 Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje, Ing. Šindlar a kol., 
2004  
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 Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje, Regionální agrární komora 
Hradec Králové, Ekotoxa Opava s.r.o., září 2003  

 Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje, ISES s.r.o., duben 2004  
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, Vodohospodářsko 

inženýrské služby spol.s r.o., 2004  
 Program rozvoje územního obvodu Královéhradeckého kraje, aktualizace, leden 2003  
 Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje, Česká geologická služba, 

Praha Geofond, říjen 2003  
 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 – 2015, Centrum evropského 

projektování, leden 2007  
 Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje – akční plán, RAEN s.r.o. 

Praha, 2005  
 Plán nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability pro území 

Královehradeckého kraje, AGERIS s.r.o., Brno, prosinec 2009  
 

Požadované změny jsou graficky znázorněny a označeny číslici v grafické části 
dokumentace.  
 
2/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa JV od Pomezních Bud, která 

navazuje na stávající zástavbu BO (zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. služeb 
cestovního ruchu). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a 
pastviny) na BO1 (zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. služeb cestovního 
ruchu).  

 
13/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Dolní Malá Úpa lokalita nad Latovým údolím, která 

navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).  

 
16/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Dolní Malá Úpa lokalita nad Latovým údolím, která 

navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).  

 
21/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa lokalita Pomezní Boudy - centrum, 

která navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty), OS (zástavba s převažujícími objekty občanské vybavenosti a 
služeb cestovního ruchu) a navrhované plochy dle stávajícího platného územního plánu 
pro SR (plochy zařízení pro sport a volný čas). Navrhuje se změna funkčního využití části 
plochy z funkční plochy SR (plochy zařízení pro sport a volný čas) na OS1 (zástavba s 
převažujícími objekty občanské vybavenosti a služeb cestovního ruchu) s možností 
výstavby polyfunkčního objektu.  

 
25/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě Černá voda, která 

navazuje na stávající zástavbu BO (zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. služeb 
cestovního ruchu) a RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty). 
Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) na BO1 
(zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. služeb cestovního ruchu – rozptýlená 
zástavba).  
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29/1a) Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě Černá voda, která 
navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na DP plocha pro vybudování garážového stání pro rolbu u stávající trafostanice.   

 
29/1b) Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě Černá voda, která 

navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na BO1 (zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. služeb cestovního ruchu), plocha 
pro vybudování objektu v místě, kde dům již dříve stál.  

 
29/1c) Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě Černá voda, která 

navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na DP vybudování přístupové komunikace ke stávajícímu objektu.  

 
30/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě Pomezní Boudy, která 

navazuje na stávající zástavbu BO (zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. služeb 
cestovního ruchu) a RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty). Dle 
platného územního plánu je plocha zařazena do ploch OV (územní rezervy pro rozvojové 
záměry obce - rozptýlená zástavba vybavenosti, služeb cestovního ruchu). Navrhuje se 
změna funkčního využití z funkční plochy OV (územní rezervy pro rozvojové záměry 
obce - rozptýlená zástavba vybavenosti, služeb cestovního ruchu) na BO1 (zástavba s 
převažujícími objekty bydlení, popř. služeb cestovního ruchu), s možností výstavby 
multifunkčního objektu bydlení, služeb a zpevněných odstavných ploch.  

 
31/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě Černá voda, která 

navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).  

 
32/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa lokalita Pomezní Boudy. Dle 

platného územního plánu je plocha zařazena do ploch OV (územní rezervy pro rozvojové 
záměry obce - rozptýlená zástavba vybavenosti, služeb cestovního ruchu). Navrhuje se 
změna na OS1 (zástavba s převažujícími objekty občanské vybavenosti a služeb 
cestovního ruchu) s možností výstavby hotelu, vč. technického dopravního zázemí 
(garáže pro rolbu, skladu, apod.).  

 
33/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Dolní Malá Úpa v lokalitě Spáleného mlýna, která 

navazuje na stávající plochy DP (dopravní plochy) a plochy TV (objekty a plochy 
technické vybavenosti). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO 
(louky a pastviny) na DP (dopravní plochy) s možností výstavby garáží.  

 
34/1 Úprava vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa, jedná se o stávající ČOV U 

silnice. Navrhuje se rekonstrukce této ČOV, vč. výstavby a rekonstrukce kanalizačního 
řadu Pomezní boudy, popř. přečerpávání ČOV Černá voda.  

 
35/1 Úprava a rozšíření ploch částí území v k.ú. Horní Malá Úpa, jedná se o stávající ČOV 

Černá voda. Navrhuje se změna technologického vybavení a zkapacitnění stávajícího 
objektu ČOV.  
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36/1 Úprava a rozšíření ploch částí území v k.ú. Dolní Malá Úpa, jedná se o stávající ČOV U 

Kostela. Navrhuje se intenzifikace této ČOV, s možností rozšíření o další nádrže, popř. 
výstavby reaktoru, vč. výstavby nového kanalizačního řadu v trase Penzion U kostela 113 
– Chata Moravanka.  

 
39/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa lokalita Mokré jámy, která 

navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Dle platného územního plánu je plocha zařazena částečně do ploch OV (územní 
rezervy pro rozvojové záměry obce - rozptýlená zástavba vybavenosti, služeb cestovního 
ruchu) a částečně do ploch ZF (plochy pro víceúčelové zemědělské farmy s ekologickou 
funkcí určené pro agroturistiku). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy 
OV a ZF na plochy RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty). V 
této ploše bude možná výstavba pouze jednoho objektu.  

 
40/1 Požadavek na změnu funkčního využití vymezených částí území v k.ú. Horní Malá Úpa 

a k.ú. Dolní Malá Úpa na plochy PL1 (polyfunkční plochy přírodního charakteru 
využívané pro sjezdové lyžování) s možností výstavby lyžařského propojení areálu U 
Kostela a Lesní hřeben. Dle platného územního plánu obce se předmětné plochy 
nacházejí ve funkčních plochách SR (plochy zařízení pro sport a volný čas), LO (louky a 
pastviny), LE (lesní pozemky). U záměru 40/1a byla po společném jednání a 
dohodovacím řízení provedena dílčí úprava lokace této plochy dle požadavků KRNAP a 
zároveň byla provedena změna funkčního využití stávajícího propojení lyžařského vleku 
se sjezdovkou U kostela na plochy LE – lesní pozemky.  

 
43/1a) Změna vymezené částí území v k.ú. Dolní Malá Úpa lokalita Rennerovy Boudy, která 

navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).  

 
43/1b) Změna vymezené částí území v k.ú. Dolní Malá Úpa lokalita Rennerovy Boudy, která 

navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).  

 
43/1c) Změna vymezené částí území v k.ú. Dolní Malá Úpa lokalita Rennerovy Boudy, která 

navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).  

 
44/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě JV od Pomezních Bud 

směrem na Černou vodu, která navazuje na stávající zástavbu BO (zástavba s 
převažujícími objekty bydlení, popř. služeb cestovního ruchu) a RU (zástavba s 
převažujícími rekreačními ubytovacími objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z 
funkční plochy LO (louky a pastviny) na BO1 (zástavba s převažujícími objekty bydlení, 
popř. služeb cestovního ruchu).  

 
46/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa v lokalitě JV od Pomezních Bud 

směrem na Černou vodu, která navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s 
převažujícími rekreačními ubytovacími objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z 
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funkční plochy LO (louky a pastviny) na BO1 (zástavba s převažujícími objekty bydlení, 
popř. služeb cestovního ruchu).  

 
48/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa lokalita Smrčí, která navazuje na 

stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty). Dle 
platného územního plánu je plocha zařazena částečně do ploch OV (územní rezervy pro 
rozvojové záměry obce - rozptýlená zástavba vybavenosti, služeb cestovního ruchu). 
Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy OV (územní rezervy pro 
rozvojové záměry obce - rozptýlená zástavba vybavenosti, služeb cestovního ruchu) na 
RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).  

 
50/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa lokalita Pomezní Boudy - centrum. 

Dle platného územního plánu je plocha zařazena do ploch VZ (intenzivněji udržovaná 
veřejná zeleň). Navrhuje se změna na OS1 (zástavba s převažujícími objekty občanské 
vybavenosti a služeb cestovního ruchu).  

 
53/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa lokalita Nové domky, která 

navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).  

 
54/1 Změna vymezené částí území v k.ú. Horní Malá Úpa lokalita Nové domky, která 

navazuje na stávající zástavbu RU (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími 
objekty). Navrhuje se změna funkčního využití z funkční plochy LO (louky a pastviny) 
na RU1 (zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty).  

 
Dále byla provedena redukce rezervních ploch obsažených v původním územním plánu.  
 

Způsob využití ploch výše neuvedených a nevyznačených v grafické části této změny     
č. 1, vedených ve stávajícím platném územním plánu obce jako stávající a návrhové plochy 
nebo plochy územních rezerv, zůstává v platnosti dle stávajícího územního plánu.  
 
b) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.  
 

Pořízení změny č. 1 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.4.2010 
usnesením č. 236/26/10.  

Návrh zadání změny č. 1 úpn byl zpracován a projednán v souladu se zák. č. 183/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  
 

Návrh změny č. 1 úpn je zpracován v souladu s projednaným a schváleným zadáním ze 
dne 9.3.2011 usnesení č. 68/4/11.  

 
Zhodnocení dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace.  
 
Podkladem pro zpracování změny č. 1 byly:  

 Územní plán obce Malá Úpa, zpracovaný kolektivem autorů, zastoupeným Doc. 
Ing.arch. Karlem Fořtem, Csc. V září 2006, schválený zastupitelstvem obce Malá Úpa 
8.8.2006 usnesením 33 ZO, bod č. 13.  
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 Zadání pro zpracování změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa, které bylo dne 
9.3.2011 pod bodem 68/4/11 schváleno zastupitelstvem obce Malá Úpa .  

 
Nadřazená územně plánovací dokumentace:  
 

 Politika územního rozvoje ČR 2008  
 ZÚR KK vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 8.9.2011 usnesením 

ZK/22/1564/2011. Nabytím účinnosti ZÚR KK dne 16.11.2011 pozbyly platnosti 
Územní plány velkých územních celků.  

 ÚAP ORP Trutnov, zpracovaný TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér , Horská 
64, 541 01 Trutnov, listopad 2008  

 ÚAP a RURÚ Královehradeckého kraje - IV/2009  
 
Mapovými podklady pro zpracování grafické části změny č. 1 ÚPO jsou :  

 Katastrální mapa digitalizovaná  
 Výškopis digitalizovaný  

 
Změna č. 1 územního plánu je zpracována ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a vyhl. č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  
 
Rozsah a úprava dokumentace.  
 

Změna č. 1 územního plánu je zpracována formou samostatných výkresů graficky a 
textově jako samostatná příloha ke schválené územně plánovací dokumentaci. Podkladem je 
grafická část schváleného Územního plánu obce Malá Úpa, schváleného 8.8.2006.  
 

V souladu se zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhl. č. 500/2006 Sb. (o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti) elaborát obsahuje následující části :  
 
I. Územní plán  
A) Textovou část obsahuje popis navržených změn.  
B)  Grafickou část  
I.B.1  Výkres základního členění území m. 1 : 10 000  

(zpracovaný nad výkresem 1. původního územního plánu)  
I.B.2  Hlavní výkres m. 1 : 5 000  

(zpracovaný nad výkresem 1.a původního územního plánu)  
I.B.3  Výkres technické infrastruktury – vodohospodářství m. 1 : 5 000  

(zpracovaný nad výkresem 2. původního územního plánu)  
I.B.4  Výkres technické infrastruktury – vodohospodářství m. 1 : 5 000  

(zpracovaný nad výkresem 2. původního územního plánu)  
I.B.5  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací m. 1 : 5 000  

(zpracovaný nad výkresem 4. původního územního plánu)  
 
II. Odůvodnění územního plánu  
A)  Textovou část obsahuje zdůvodnění navrženého řešení.  
B)  Grafickou část  
II.B.1  Koordinační výkres  

(zpracovaný nad výkresem 1.a a 2. původního územního plánu)  
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II.B.2  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  
(samostatná příloha)  

II.B.3  Výkres širších vztahů  
(samostatná příloha)  

 
Elaborát je expedován v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních pro společné jednání a 

veřejné projednání, po zapracování všech připomínek a schválení v zastupitelstvu města bude 
elaborát expedován ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.  
 
c) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ.  
 
Zdůvodnění přijatého řešení  
 

Změna č. 1 územního plánu je zpracována tak, aby byly ochráněné všechny stávající 
přírodní, urbanistické a architektonické hodnoty území. Zároveň je zpracována tak, aby byly 
vytvořené předpoklady pro nezbytný územní rozvoj obce s ohledem na jeho potřeby, 
majetkové vztahy v území, technické a ekonomické možnosti. Doplňuje stávající územní plán 
o nové zastavitelné území, plochy ke změně funkčního využití u ploch původním územním 
plánem navržené k jiné funkci, popřípadě zařazených do územních rezerv, plochy k 
opětovnému využití již v minulosti zastavěného území (dnešní zbory), stanoví plochy pro 
veřejně prospěšná opatření a stanoví podmínky pro využití těchto ploch. Vzhledem ke 
specifikům horské vsi změna č. 1 ve svém návrhu respektuje typický urbanistický výraz 
horské obce Malé Úpy a zachovává v rámci návrhu nových ploch i nadále typickou řídkou 
rozptýlenou zástavbu v rámci lučních enkláv při dodržení měřítkových vztahů staveb a 
okolního prostředí. Do návrhu změny jsou zařazeny nové zastavitelné plochy, v rámci kterých 
se bude odehrávat budoucí výstavba. Pro každou z těchto ploch je stanovena max. velikost 
zastavitelného území, kterým se rozumí plochy budov, příjezdových komunikací, zpevněné 
plochy v okolí těchto staveb. Velikost zastavitelného území je stanovena na max. 0,15 ha v 
rámci každé jednotlivé plochy.  

Při zpracování změny č. 1 územního plánu byly respektovány vazby řešeného území na 
širší okolí, zejména na polohu v rámci KRNAP, na navržený územní systém ekologické 
stability, nadřazenou komunikační síť, na nadřazené soustavy inženýrských sítí. Změna č. 1 
ve všech svých bodech reaguje na aktuální potřeby obce, tak aby mohl být zajištěn její 
optimální a plynulý rozvoj.  

 
Změna č. 1 vymezuje jako veřejně prospěšná opatření plochy a koridory územního 

systému ekologické stability.  
Požadovaná změna č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa není v rozporu s Politikou 

územního rozvoje ČR 2008 a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
 

VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH V RÁMCI ZMĚNY č. 1 PRO ZÁSTAVBU 
S PŘEVAŽUJICÍMI OBJEKTY BYDLENÍ, POPŘ. SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU (BO1) 

(dle § 55 odst. 3 stavebního zákona) 
V tabulce jsou obsaženy nově navrhované plochy, plochy, které byly v původním územním plánu určeny 
k jinému funkčnímu využití nebo byly součástí územních rezerv. Zároveň je níže uvedeno, zda se jedná o návrh 
ploch na v minulosti zastavěném území, tzv. zborech. Max. možná výměra zastavění v jednotlivých lokalitách je 
1 500 m2. 

Lokalita 2/1 

Změna funkce z luk a pastvin (LO) do ploch bydlení, popř. služeb cestovního ruchu (BO1).                        619 m2 
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Lokalita 25/1 

Změna funkce z luk a pastvin (LO) do ploch bydlení, popř. služeb cestovního ruchu (BO1). 3 400 m2  (1 500 m2) 

Lokalita 29/1b 

Změna funkce z luk a pastvin (LO) do ploch bydlení, popř. služeb cestovního ruchu (BO1). 2 950 m2  (1 500 m2) 

Lokalita 30/1 
Změna funkce z územní rezervy pro rozvojové záměry obce - rozptýlená zástavba 
vybavenosti, služeb cestovního ruchu (OV) na zástavbu  s převažujícími objekty 
bydlení, popř. služeb cestovního ruchu (BO1) 

4 800 m2  (1 500 m2) 

Lokalita 44/1 

Změna funkce z luk a pastvin (LO) do ploch bydlení, popř. služeb cestovního ruchu (BO1). 2 500 m2  (1 500 m2) 

Lokalita 46/1 

Změna funkce z luk a pastvin (LO) do ploch bydlení, popř. služeb cestovního ruchu (BO1). 5 200 m2  (1 500 m2) 

  

Celkem nových ploch pro bydlení, popř. služby cestovního ruchu 19 469 m2 

Z toho max. možná zastavitelná plocha  8 119 m2 

Plochy dle územního plánu 2006 již zastavěné - 6 600 m2 

Max. přírůstek ploch pro bydlení, popř. služby cestovního ruchu 1 519 m2 

 
  
 

VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH V RÁMCI ZMĚNY č. 1 PRO ZÁSTAVBU 
S PŘEVAŽUJICÍMI OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU (OS1) 

(dle § 55 odst. 3 stavebního zákona) 
V tabulce jsou obsaženy nově navrhované plochy, plochy, které byly v původním územním plánu určeny k jinému 
funkčnímu využití nebo byly součástí územních rezerv. Zároveň je níže uvedeno, zda se jedná o návrh ploch na 
v minulosti zastavěném území, tzv. zborech. Max. možná výměra zastavění v jednotlivých lokalitách je 1 500 m2. 

Lokalita 21/1 
Změna funkčního využití plochy z ploch zařízení pro sport a volný čas (SR) na  
zástavbu s převažujícími objekty občanské vybavenosti a služeb cestovního ruchu 
(OS1) 

1 300 m2 

Lokalita 32/1 

Změna funkčního využití z ploch územních rezerv pro rozvojové záměry obce - 
rozptýlená zástavba vybavenosti, služeb cestovního ruchu (OV) na zástavbu 
s převažujícími objekty občanské vybavenosti a služeb cestovního ruchu (OS1) 

1 600 m2       (1 500 m2) 

Lokalita 50/1 

Změna funkčního využití z ploch intenzivněji udržovaná veřejná zeleň (VZ) na    
zástavbu s převažujícími objekty občanské vybavenosti a služeb cestovního ruchu 
(OS1).    

                    1 500 m2 

 
 
 

Celkem nových ploch pro obč. vybavenost a služby cestovního ruchu 4 400 m2 

Z toho max. možná zastavitelná plocha 4 300 m2 

Plochy dle úp 2006 již zastavěné v rámci LA                - 1 800 m2 

Max. přírůstek ploch pro obč. vybavenost a služby cestovního ruchu                  2 500 m2 
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Plochy dopravních zařízení (DP1), technické infrastruktury (TV1) a plochy pro lyžařské 
propojení areálu U Kostela a Lesní hřeben (PL1) nejsou vzhledem ke své specifičnosti 
v tomto vyhodnocení uváděny. 

 

REKAPITULACE VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH V RÁMCI ZMĚNY č. 1   
(dle § 55 odst. 3 stavebního zákona)  

mimo plochy již vymezené stávajícím územním plánem po odečtení dnes již zastavěných ploch 
dle návrhu územního plánu 2006 

 
Max. přírůstek ploch pro bydlení, popř. služby cestovního ruchu (BO1) 1 519 m2 
 

Max. přírůstek ploch pro rekreační ubytovací objekty celkem (RU1) 15 200 m2 
 

Max. přírůstek ploch pro obč. vybavenost a služby cestovního ruchu (OS1)                  2 500 m2 
 

Max. přírůstek zastavitelných ploch celkem                 19 219 m2 
 

Max. možný přírůstek zastavitelných ploch vymezených touto změnou č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa, při zohlednění dnes již zastavěného území proti územnímu 
plánu z roku 2006 a při stanovené max. možné výměře zastavitelného území v rámci 
jednotlivých ploch, je 1,92 ha. 

 
Zároveň byla změnou č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa provedena úprava rozsahu 

rezervních ploch pro rozvojové záměry obce. V původním územním plánu z roku 2006 bylo 
navrhováno 303 454 m2 rezervních ploch. 14 700 m2 ploch z území rezerv bylo převedeno 
do ploch návrhových. Změnou č. 1 ÚPO  jsou tyto plochy dále redukovány na výměru     
16 759 m2. Celkově to tedy představuje úbytek 27,1995 ha rezervních ploch. 

 
Při zápočtu redukce ploch územních rezerv obsažených ve stávajícím územním 

plánu obce, změna č. 1 navrhuje celkovou redukci ploch určených k návrhu , popř. 
k zařazení do územních rezerv o 24,9876 ha. 

 
Nově navržené zastavitelné území umožní výstavbu objektů bydlení, rekreačních 

ubytovacích objektů a objektů služeb cestovního ruchu a podpoří tak ekonomický rozvoj 
oblasti.  

 
 

Důsledky řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje 

Součástí změny č. 1 územního plánu je zpracované samostatné vyhodnocení vlivů změny 
č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa na udržitelný rozvoj území. Součástí tohoto vyhodnocení 
je vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje. Na 
základě závěru, vyplývajících z tohoto elaborátu lze konstatovat, že změna č. 1 předchází 
hrozbám a ohrožením podmínek života budoucích generací zejména v oblasti jevů 
s dlouhodobým horizontem působení: 

- vytváří předpoklad pro zachování všech krajinných charakteristik v zájmové lokalitě;  
- respektuje hmotné statky a kulturní dědictví; 
- eliminuje riziko narušení krajinného rázu citlivým vymezením zastavitelných ploch ; 
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- vytváří předpoklad pro stabilizaci lidských zdrojů a sil a prosperitu daného území 
v dlouhodobém horizontu;  

- vytváří předpoklady pro rozšíření spektra nabídky pracovních příležitostí ; 
  

Soulad s cíli a úkoly územního plánování 

 Změna č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa respektuje podle § 31 odst. 4 stavebního 
zákona Politiku územního rozvoje ČR 2008.  

 Území obce Malá Úpa je součástí specifické oblasti OB 7 Krkonoše – Jizerské hory. 
Úkolem pro územní plánování je zejména vytvoření podmínek pro rozvoj veřejné 
infrastruktury.  

 Změna č. 1 přihlíží ke zpracovaným  ÚAP  a RURÚ  Královehradeckého kraje. 
 Změna č. 1 respektuje Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 

 

Změna č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa navrhuje rozšíření ploch pro zástavbu 
s převažujícími objekty bydlení, popř. cestovního ruchu, zástavbu s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty, zástavbu s převažujícími objekty občanské vybavenosti a služeb 
cestovního ruchu, dopravní plochy, objekty a plochy technické vybavenosti, polyfunkční 
plochy přírodního charakteru využívané pro sjezdové lyžování. Změna č. 1 řeší případné 
střety aktivit rekreace a turistického ruchu s přírodními a krajinnými hodnotami významné 
rekreační oblasti Krkonoš, které jsou zároveň Národním parkem, územím NATURA 2000 a 
Ptačí oblastí Krkonoše. Změna č. 1 se zároveň zabývá řešením dopravní a technické 
infrastruktury. 

V souladu s cíli územního plánování, které stanoví § 18 stavebního zákona, vytváří 
územní plán, vč. jeho změn, předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Při 
respektování podmínek ochrany a vytváření příznivého životního prostředí a ochrany 
přírodních hodnot umožňuje vyvážený hospodářský rozvoj obce a vytváří podmínky pro 
soudržnost společenství obyvatel města. Koncepce územního plánu a jeho změn preferuje 
především zkvalitnění a doplnění urbanistické struktury s ohledem na reálnost zastavitelnosti 
jednotlivých ploch.  

Umístěním rozvojových ploch ani změnou funkčního využití ploch již schválených k 
zástavbě nedojde rovněž k ohrožení stávajících přírodních, architektonických a urbanistických 
hodnot v území.  

 
d) INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

A NA ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000 A STANOVISKO DLE § 50 ODST. 5) 
STAVEBNÍHO ZÁKONA.  

 
Změna č. 1 eliminuje slabé stránky a rizika ovlivňující potřeby současné generace 

zejména v následujících ohledech: 
- stanovená koncepce rozvoje území vytváří předpoklady pro zachování stávajících 

přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území zároveň při úměrném rozvoji 
sídla; 

- respektuje kulturně historický potenciál území; 
- respektuje Národní park Krkonoše; 
- respektuje evropsky významnou lokalitu Krkonoše a ptačí oblast Krkonoše; 
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- respektuje podmínky ochrany přírody a krajiny vyplývající z hodnocení NATURA 2000  a 
SEA; 

- respektuje podmínky ochrany místa krajinného rázu Malá Úpa – Pomezní Boudy; 
- respektuje vesnickou zónu Šímovy chalupy, všechny kulturní nemovité památky zapsané 

v ústředním seznamu, historické budovy, přírodní i kulturní krajinné dominanty, místa 
významných výhledů, krajinné horizonty; 

- vytváří předpoklady pro řešení otázky dopravního a technického vybavení území; 
- vytváří předpoklady pro rozvoj služeb cestovního ruchu; 
- vytváří předpoklady pro rozšíření nabídky služeb a aktivit pro návštěvníky území mimo 

hlavní zimní a letní sezónu;   
- vytváří předpoklady pro stabilizaci obyvatel v místě; 
- vytváří předpoklady pro zvýšení ekonomické prosperity obce; 

 
V návaznosti na stanovisko vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem 

životního prostředí dne 21.10.2010 pod č.j. 19945/ZP/2010 k návrhu zadání změny č. 1, bylo 
nezbytné posoudit změnu č. 1 z hlediska možného vlivu na životní prostředí dle ustanovení § 
10i zákona o posuzování vlivů a z hlediska vlivů na lokality soustavy NATURA 2000. 

Vyhodnocení vlivů koncepce územně plánovací dokumentace (změny č. 1) na životní 
prostředí zpracovala Ing. Jarmila Paciorková (autorizovaná osoba podle § 19 zákona EIA; 
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. 15251/3988/OEP/92); únor 2013. 

Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na území soustavy NATURA 2000 provedl RNDr. 
Tomáš Kuras, Ph.D. (autorizovaná osoba k provádění posouzení podle §45i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně přírody a krajiny“); rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j. 630/3434/04) a 
dále Mgr. Monika Mazalová (autorizovaná osoba k provádění posouzení podle §45i zákona o 
ochraně přírody a krajiny; rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j. 1794/630/08); únor 
2013.     

K následnému vyhodnocení změny č. 1 na životní prostředí vydal Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí dne 26.7.2013 pod č.j.        
13899/ZP/2013 - Ve souhlasné stanovisko, které tvoří součást tohoto opatření obecné povahy. 
Změny č. 1 svým obsahem toto stanovisko plně respektují.    
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e) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   
 
1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) 
 

Návrh změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa řeší územní rozvoj správního území 
obce Malá Úpa (k.ú. Horní Malá Úpa, k.ú. Dolní Malá Úpa).   

Změna č. 1 navrhuje celkem 22 nových záměrů na změnu funkčního využití území (není 
započítáno podrobnější členění písmeny). V návrhu zadání pro zpracování změny č. 1 bylo 
původně obsaženo 55 nových záměrů, z nichž po projednání návrhu zadání a následném 
schválení jich bylo dále řešeno 26. U části z nich byl zredukován plošný rozsah na základě 
doporučení posudků SEA  a hodnocení  NATURA 2000. Po společném jednání dne 30.1.2013 
a následném dohadovacím řízení dne 15.3.2013 byly vypuštěny další 4  záměry na změnu 
využití území (15/1, 22/1, 26/1 a 37/1). U záměru 40/1 (Propojení lyžařských areálů Lesní 
hřeben a U kostela) byla po společném jednání a dohodovacím řízení provedena dílčí úprava 
rozsahu a polohy ploch navrhovaných změn.  V rámci změny č. 1 jsou navrženy plochy s 
rozptýlenou zástavbou převážně na lučních pozemcích pro následující funkční využití:  

BO 1 zástavba s převažujícími objekty bydlení, popř. cestovního ruchu  
RU 1 zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty  
OS 1 zástavba s převažujícími objekty občanské vybavenosti a služeb cestovního ruchu  
DP 1 dopravní plochy  
PL 1 polyfunkční plochy přírodního charakteru využívané pro sjezdové lyžování  
 
Část těchto nově navržených ploch je lokalizována na stávajících loukách a pastvinách 

dosud nezastavěných a také stávajícím územním plánem určených k plnění funkcí luk a 
pastvin. Část ploch v rámci změny č. 1 je již ve stávajícím uzemním plánu z roku 2006 
součástí zastavitelného území, pouze funkční využití dotčených ploch je odlišné od návrhu 
změny č. 1. Další část ploch je ve stávajícím územním plánu zařazena do ploch územních 
rezerv  jako plochy pro rozvojové záměry obce OV1 (rozptýlená zástavba vybavenosti, služeb 
cestovního ruchu).  

 Celková rozloha ploch, které jsou touto dokumentací určeny ke změně funkčního využití 
je cca 10,91  ha (k.ú. Dolní Malá Úpa 3,16 ha, Horní Malá Úpa 7,75 ha).  

Na základě projednaného zadání změny č. 1 územního plánu vyplynula ze stanoviska 
Krajského úřadu Královehradeckého kraje (19945/ŽP/2010 ze dne 21.10.2010) nutnost 
posoudit návrh změny č. 1 územního plánu podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, zpracované na základě ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy stavebního zákona.    

Návrh změny č. 1 úpn je zpracován v souladu s projednaným a schváleným zadáním ze 
dne  9.3.2011 usnesení č. 68/4/11.  

Dokumentaci Vyhodnocení vlivů změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa na životní 
prostředí zpracovala v červnu 2011 Ing. Jarmila Paciorková, osoba oprávněná podle § 19 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (č.osvědčení 15251/3988/OEP/92, prodloužení 
26701/ENV/11 z 21.4.2011).  

Základními monitorovacími ukazateli pro změnu územního plánu byly:  

 Potenciální vlivy na evropsky významné lokality (EVL Krkonoše) a ptačí oblasti 
(PO Krkonoše) soustavy Natura 2000, resp. na evropsky významná stanoviště a 
druhy, jež jsou jejich předmětem ochrany  
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 sledování prvků ÚSES (NRBC 85 Prameny Úpy, NRBK K29H, regionální 
biokoridor H005, regionální biocentrum 1654 Malouúpské, regionální biocentrum 
H002 Pomezní hřeben, regionální biokoridor RK656, regionální biokoridor 
RK714)  

 sledování přírodních složek, flory a fauny  

 sledování vhodného umístění staveb a jejich architektonického řešení s ohledem 
na krajinný ráz  

 výměra a bonita odnímané plochy ze ZPF  

 objem dešťových vod a způsob nakládání s nimi  

 Tyto ukazatele budou průběžně konfrontovány se stávajícím stavem území, aby 
bylo zajištěno hodnocení kumulativních vlivů.  

 V rámci řízení následujících po schválení této změny územního plánu je nutné 
záměry vymezené v zák.č. 100/2001 Sb. posoudit v rámci procesu posuzování 
vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. V rámci hodnocení vlivů ploch doporučené k zevrubnému posouzení ve 
fázi předložení záměrů na předměty ochrany soustavy Natura 2000 bude proveden 
průzkum lokality ve vegetační sezóně, zaměřený zejména na:  

 stanovení typu stanoviště (dle Příručky hodnocení biotopů v aktuálním znění)  

 stanovení kvality (I a II – dle aktuální metodiky mapování biotopů a metodiky 
hodnocení vlivu na luční porosty v Krkonoších)  

 stanovení asociace (s cílem vyloučit výskyt endemitních typů luk, 5), výskyt 
lesních druhů ptáků  

 prověření výskytu zvonku českého a odhad jeho početnosti (přestože v rámci 
provedeného průzkumu zvonek český nalezen nebyl)  

 Při rozhodování o umístění jednotlivých staveb se bude vycházet z koncepce 
ochrany lučních stanovišť v Krkonoších, která:  

 vylučují zábory endemitních typů luk  

 stanovuje procenta záborů jednotlivých typů stanovišť, která nesmí být 
překročena v souhrnu všech záborů od roku 2005 na administrativním území obce  

 Pokud lze stavbu na dané rozvojové ploše umístit mimo vymapovaný biotop, tak 
tuto umístit přednostně do takových míst (biotopy řady X nebo biotopy, jež nejsou 
předmětem ochrany EVL).  

 Před realizaci záměru rozšíření ploch pro sjezdové lyžování (plocha 40/1 a-g) lze 
doporučit provést komplexní zevrubné vyhodnocení zaměřené na:  

 možné dotčení ptáků chráněných v rámci PO (viz. rušení pohybem osob, zábor 
biotopu, rušení světelným znečištěním v předjarním období z osvětlení sjezdovek, 
dotčení tokanišť, apod.)  

 zábor stanovišť  

 odběr vody z vodotečí za účelem zasněžování  
Návrh změny č.1 územního plánu Malá Úpa zahrnuje řadu aspektů rozvoje regionu, 

charakteru sídelního rozvoje, řešení dopravní obslužnosti regionu, cestovního ruchu, rekreace atd. 
Dle zadání předložený návrh ÚP zohledňuje přírodní kvality regionu a do vymezených lokalit 
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soustavy Natura 2000. Již v průběhu řešení zadání změny byla řada návrhů vypuštěna, zbylé 
návrhy byly mnohdy významně redukovány s cílem minimalizovat dotčení předmětů ochrany 
soustavy Natura 2000. Přesto bylo identifikováno potenciální dotčení zájmů ochrany přírody v 
případě některých rozvojových ploch a tyto plochy jsou doporučeny k samostatnému posouzení 
dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění ve fázi předložení vlastních stavebních záměrů. 

 

2. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA 
NA ÚZEMÍ NATURA 2000 

 
Na základě projednaného zadání změny č. 1 územního plánu vyplynula také nutnost posoudit 

pořizovanou změnu z hlediska možného vlivu na NATURA 2000 v Evropsky významné lokalitě 
Krkonoše a ptačí oblast Krkonoše dle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění, v rozsahu dle stanoviska KRNAP 08143/2010 vydaného dne 21.10.2010.   

Posouzení vlivu koncepce na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí soustavy NATURA 2000 podle § 45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění vypracoval v 
červnu 2012 RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., nositel autorizace k provádění posouzení podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, č.j. 630/3434/04 z 21.2.2005, 
prodloužení autorizace č.j. 82929/ENV/09-2577/630/09 z 20.10.2009, spolupráce Mgr. Monika 
Mazalová, autorizovaná osoba k provádění posouzení podle § 45i zák.č. 114/1992 Sb., v platném 
znění, č.j. 1794/630/08.  

Cílem posouzení bylo vyhodnotit potenciální vlivy návrhu změny č. 1 ÚP na předměty 
ochrany dotčených EVL či PO soustavy Natura 2000, resp. na evropsky významná stanoviště a 
druhy, jež jsou předmětem jejich ochrany. Z hlediska regionálního vymezení změna ÚP postihuje  
- 1 x ptačí oblast (PO Krkonoše) a 1x evropsky významnou lokalitu (EVL Krkonoše).  

Návrh změny zahrnuje řadu aspektů rozvoje regionu, charakteru sídelního rozvoje, řešení 
dopravní obslužnosti regionu, cestovního ruchu, rekreace atd. Dle zadání předložený návrh změny 
č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU zohledňuje přírodní kvality regionu a do vymezených lokalit soustavy 
Natura 2000. Již v průběhu řešení zadání změny byla řada návrhů vypuštěna, zbylé návrhy byly 
mnohdy významně redukovány s cílem minimalizovat dotčení předmětů ochrany soustavy Natura 
2000.    

Území obce Malá Úpa je ohraničeno státní hranicí ČR/PL, na kterou navazuje evropsky 
významná lokalita a ptačí oblast Karkonosze (PLH020006 a PLB20007).   

S ohledem na typ, rozsah a jednotlivé dílčí záměry posuzovaného návrhu změny ÚP Malá 
Úpa byly jako potenciálně dotčené lokality soustavy Natura 2000 vyhodnoceny tyto:  

 PO Krkonoše (CZ0521009)  
 EVL Krkonoše (CZ524044)  
 PO Krakonosze (PLB020007)  
 EVL Krakonosze (PLH020006)  

 
 Vlivy na ostatní lokality soustavy Natura 2000 lze, vzhledem k charakteru záměru, jeho 

lokalizaci a vymezeným předmětům ochrany, vyloučit.  

 Na základě vyhodnocení možných vlivů koncepce bylo konstatováno, že navržená změna č. 
1 Územního plánu obce Malá Úpa nebude mít významný negativní vliv na celistvost, ani na 
předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Toto je 
podmíněno faktem, že v případě ploch 16/1, 25/1, 30/1, 40/1 a 44/1, koncepce neumožňuje  
relevantní vyhodnocení a tyto budou podléhat samostatnému hodnocení dle § 45i ZOPK ve fázi 
předložení dostatečně specifikovaných dílčích záměrů.   
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3. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH 
SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADECH 

 
Nové legislativní prostředí v oblasti územního plánování platné od 01.01.2007 - zákon 

č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
vyvolává potřebu uplatnění a využití údajů územně analytických podkladů (dále jen ÚAP).    

K uvedeným hlediskům vyhodnocení vlivů se vztahují následující stručné tabulkové přehledy 
s komentáři jednotlivých vybraných jevů. 

3.1 Podmínky pro příznivé životní prostředí  
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3.2 Podmínky pro příznivý hospodářský rozvoj 
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3.3 Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel 
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3.4 SWOT analýza potenciálu rozvoje území obce Malá Úpa vlivem změny č. 1 

územního plánu podle jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území: 
 

Na základě dat uvedených v předcházejících podkapitolách C.I. až C.III. bylo 

možné sestavit SWOT-analýzu. Je členěna podle jednotlivých pilířů udržitelného 

rozvoje území: 
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4. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, 
SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB VÚZEMÍ 

 
Vliv řešené změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa na sledovaný problémový okruh 

je prověřován vždy pro každý jednotlivý jev ve třech problémových okruzích.  

Ve sloupci „vyhodnocení“ je pak naznačen předpokládaný dopad navrhované koncepce 
rozvoje s následujícím vyjádřením  

 

+  pozitivní vliv (působení)  

0 indiferentní - bez ovlivnění  

-  negativní vliv (působení) 

 

 
4.1 Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území: 
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4.2 Vliv změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa na posílení slabých stránek řešeného 
území: 
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4.3 Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území: 
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4.4 Vliv změny č. 1 na stav a vývoj hodnot řešeného území: 
 

Změna č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa v předchozích podkapitolách vyhodnotila 
svůj vliv na stav a vývoj hodnot v řešeném území. Z předchozích hodnocení je předpokládaný 
dopad navrhované koncepce rozvoje ve většině případů hodnocen znakem + pozitivní vliv 
(působení), popřípadě znakem 0 indiferentní - bez ovlivnění.  

Z uvedeného vyplývá, že případná realizace navrhovaných změn bude mít příznivý dopad 
na všechny tři posuzované pilíře. Největší riziko představují zamýšlené záměry pro zájmy 
ochrany přírody, pro které však bylo zpracováno samostatné posouzení vlivů koncepce dle § 
45 i zák. 114/1992 Sb. a dále hodnocení SEA. Při respektování závěrů těchto dokumentů a při 
respektování funkční a prostorové regulace vyplývající z původního Územního plánu obce 
Malá Úpa z roku 2006 a návrhu změny č. 1 jsou případná rizika minimalizována. 

 

5. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA 
KNAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 
 

Změna č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa musí podle § 31 odst. 4 stavebního zákona 
respektovat Politiku územního rozvoje ČR 2008.  

 Území obce Malá Úpa je součástí specifické oblasti OB 7 Krkonoše – Jizerské 
hory. Úkolem pro územní plánování je zejména vytvoření podmínek pro rozvoj 
veřejné infrastruktury.  

 Změna č. 1 přihlíží ke zpracovaným ÚAP a RURÚ Královehradeckého kraje.  

 Změna č. 1 respektuje Zásady územního rozvoje Královehradeckého kraje.  

 Změna č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa navrhuje rozšíření ploch pro zástavbu 
s převažujícími objekty bydlení, popř. cestovního ruchu, zástavbu s převažujícími 
rekreačními ubytovacími objekty, zástavbu s převažujícími objekty občanské 
vybavenosti a služeb cestovního ruchu, dopravní plochy, objekty a plochy 
technické vybavenosti, polyfunkční plochy přírodního charakteru využívané pro 
sjezdové lyžování. Změna č. 1 řeší případné střety aktivit rekreace a turistického 
ruchu s přírodními a krajinnými hodnotami významné rekreační oblasti Krkonoš, 
které jsou zároveň Národním parkem, územím NATURA 2000 a Ptačí oblastí 
Krkonoše. Změna č. 1 se zároveň zabývá řešením dopravní a technické 
infrastruktury.  

 

6. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NAUDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ   
 
6.1 Vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro 

příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje 

 
Na základě posouzení provedeného v rámci kapitol D.I. až D.III. lze konstatovat, že 

zpracovaná změna č. 1 Územního plánu obce malá Úpa nezvětšuje hrozby ani slabé stránky 
specifikované pro sledované území v rámci SWOT analýzy.  

Vliv změny na sledované jevy (hrozby, slabé stránky, silné stránky a příležitosti), které 
změna č. 1 vůbec může ovlivnit, je vesměs hodnocen jako pozitivní.  
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Změna č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa navrhuje pro místní zájmy nové plochy ke 
změně funkce v rozsahu 10,47 ha. Navrhovaná změna respektuje možnost záboru ve IV. a V. 
třídě ochrany (71,15%).  

Změna byla zpracována invariantně, pro vybranou variantu byly veškeré relevantní cíle 
ochrany životního prostředí na základě dostupných krajských koncepcí a dalších dokumentací 
zhodnoceny a do změny č. 1 územního plánu promítnuty.  

Závěr:  

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů uvedených v tomto 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj vytváří změna č. 1 pozitivní předpoklady pro rozvoj 
dvou nebo i více pilířů udržitelného rozvoje území. 

 

6.2 Shrnutí přínosu změny č. 1 k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným 
rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území 

 
Změna č. 1 eliminuje slabé stránky a rizika ovlivňující potřeby současné generace zejména 

v následujících ohledech:  

- stanovená koncepce rozvoje území vytváří předpoklady pro zachování stávajících 
přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území zároveň při úměrném 
rozvoji sídla;  

- respektuje kulturně historický potenciál území;  
- respektuje Národní park Krkonoše;  
- respektuje evropsky významnou lokalitu Krkonoše a ptačí oblast Krkonoše;  
- respektuje podmínky ochrany přírody a krajiny vyplývající z hodnocení NATURA 

2000 a SEA;  
- respektuje podmínky ochrany místa krajinného rázu Malá Úpa – Pomezní Boudy;  
- respektuje vesnickou zónu Šímovy chalupy, všechny kulturní nemovité památky 

zapsané v ústředním seznamu, historické budovy, přírodní i kulturní krajinné 
dominanty, místa významných výhledů, krajinné horizonty;  

- vytváří předpoklady pro řešení otázky dopravního a technického vybavení území;  
- vytváří předpoklady pro rozvoj služeb cestovního ruchu;  
- vytváří předpoklady pro rozšíření nabídky služeb a aktivit pro návštěvníky území 

mimo hlavní zimní a letní sezónu;  
- vytváří předpoklady pro stabilizaci obyvatel v místě;  
- vytváří předpoklady pro zvýšení ekonomické prosperity obce;  

 

 
6.3 Shrnutí přínosu změny č. 1 vytváření podmínek pro předcházení předpokládaným 

ohrožením podmínek života generací budoucích 
Změna č. 1 předchází hrozbám a ohrožením podmínek života budoucích generací zejména 

v oblasti jevů s dlouhodobým horizontem působení:  

- vytváří předpoklad pro zachování všech krajinných charakteristik v zájmové 
lokalitě;  

- respektuje hmotné statky a kulturní dědictví;  
- eliminuje riziko narušení krajinného rázu citlivým vymezením zastavitelných 

ploch ;  
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- vytváří předpoklad pro stabilizaci lidských zdrojů a sil a prosperitu daného území v 
dlouhodobém horizontu;  

- vytváří předpoklady pro rozšíření spektra nabídky pracovních příležitostí ;  
 

Změna č. 1 při respektování navržených opatření na ochranu životního prostředí vytváří 
podmínky pro vyvážený vztah životního prostředí a soudržnosti společenství obyvatel při 
umožnění přiměřeného hospodářského rozvoje řešeného území. 

 

f) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE 
LESA.  

  
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k plnění funkce lesa je zpracováno graficky v mapách 1 : 5 000 a  v textové 
části odůvodnění. Vyhodnocení je zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhlášky č. 13/1994 Sb.  

Grafická část obsahuje zákres lokalit, které jsou předmětem řešení změny č. 1 územního 
plánu obce.   

Vyhodnocení záborů u lokalit označených 21/1 a 34/1 nebylo prováděno.  
Vyhodnocení záborů u lokality 21/1 je již obsaženo ve stávajícím platném územním plánu, 

změna č. 1 navrhuje pouze změnu funkčního využití zastavitelné plochy.   

Změna u lokality 34/1 představuje rekonstrukci a intenzifikaci stávající ČOV  bez nároků 
na nově zabíranou plochu. 

 

1. Zábor zemědělského půdního fondu dle návrhových ploch 
Změna č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa zahrnuje část k.ú. Horní Malá Úpa a k.ú. 

Dolní Malá Úpa.  

V rámci změny č. 1 jsou řešené tyto nové požadavky na funkční úpravu ploch, které mají 
vliv na zábory ZPF:    

2/1 Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími objekty bydlení, 
popř. služeb cestovního ruchu (BO1). 

13/1 Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty (RU1). 

16/1 Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími rekreačními 
ubytovacími objekty (RU1). 

25/1 Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími objekty bydlení, 
popř. služeb cestovního ruchu (BO1). 

29/1a Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími objekty bydlení, 
popř. služeb cestovního ruchu (DP). 

29/1b Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími objekty bydlení, 
popř. služeb cestovního ruchu (BO1). 

29/1c Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími objekty bydlení, 
popř. služeb cestovního ruchu (DP). 

30/1 Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími objekty bydlení, 
popř. služeb cestovního ruchu (BO1). 

31/1 Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími rekreačními 
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ubytovacími objekty (RU1). 
32/1 Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími objekty občanské 

vybavenosti a služeb cestovního ruchu (OS1). 
33/1 Změna využití vymezeného území na dopravní plochy  (DP). 
35/1 Změna využití vymezeného území na plochy  technické vybavenosti (TV). 
36/1 Změna využití vymezeného území na plochy  technické vybavenosti (TV). 
39/1 Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími rekreačními 

ubytovacími objekty (RU1). 
40/1a-g  Změna využití vymezeného území na polyfunkční plochy přírodního charakteru 

využívané pro sjezdové lyžování (PL1). 
43/1a) Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími rekreačními 

ubytovacími objekty (RU1). 
43/1b) Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími rekreačními 

ubytovacími objekty (RU1). 
43/1c) Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími rekreačními 

ubytovacími objekty (RU1). 
44/1 Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími objekty bydlení, 

popř. služeb cestovního ruchu (BO1). 
46/1 Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími objekty bydlení, 

popř. služeb cestovního ruchu (BO1). 
48/1 Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími rekreačními 

ubytovacími objekty (RU1). 
50/1 Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími objekty občanské 

vybavenosti a služeb cestovního ruchu (OS1). 
53/1 Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími rekreačními 

ubytovacími objekty (RU1). 
54/1 Změna využití vymezeného území na plochy zástavby s převažujícími rekreačními 

ubytovacími objekty (RU1). 
 
PŘEDPOKLÁDANÉ ODNĚTÍ PŮDY PODLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ PLOCH 
Označení plochy: BO1 zástavba s převažujícími objekty bydlení,  

popř. služeb cestovního ruchu 
   OS1 zástavba s převažujícími objekty občanské vybavenosti  

a služeb cestovního ruchu 
   RU1 zástavba s převažujícími rekreačními ubytovacími objekty 
     TV plochy technické vybavenosti 
   DP dopravní plochy 
   DP1 dopravní plochy 
   PL1 polyfunkční plochy přírodního charakteru využívané  
    pro sjezdové lyžování 
 
NÁVRH 
K.ú. Horní Malá Úpa 
Funkční 
členění 

Plocha 
číslo 

Celková 
výměra 

půdy 
(ha) 

Z toho půda Z celkového odnětí zemědělské půdy 

Nezeměd. Zeměděl. Lesní Orná 
půda 

Zahrada Louka Trvalý 
travní 
porost 

BO1 2/1 0,06 0 0,06 0 0 0 0 0,06 

BO1 25/1 0,34 0 0,34 0 0 0 0 0,34 

BO1 29/1a 0,04 0 0,04 0 0 0 0 0,04 
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BO1 29/1b 0,29 0 0,29 0 0 0 0 0,29 

BO1 29/1c 0,04 0 0,04 0 0 0 0 0,04 

BO1 30/1 0,48 0 0,48 0 0 0 0 0,48 

RU1 31/1 0,29 0 0,29 0 0 0 0 0,29 

OS1 32/1 0,16 0,16 0 0 0 0 0 0 

TV 35/1 0,05 0,025 0,025 0 0 0 0 0,025 

RU1 39/1 0,85 0 0,85 0 0 0 0 0,85 

PL1 40/1c-g 3,10 0,01 2,18 0,91 0 0 0 2,18 

BO1 44/1 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0,25 

BO1 46/1 0,52 0 0,52 0 0 0 0 0,52 

RU1 48/1 0,39 0 0,39 0 0 0 0 0,39 

OS1 50/1 0,15 0 0,15 0 0 0 0 0,15 

RU1 53/1 0,13 0 0,13 0 0 0 0 0,13 

RU1 54/1 0,10 0 0,10 0 0 0 0 0,10 

celkem 7,24 0,195 6,135 0,91 0 0 0 6,135 

Celkový zábor půdy v k.ú. Horní Malá Úpa činí 7,24  ha, z toho 6,135 ha je půdy zemědělské 
(zábor TTP činí 6,135 ha). 
 

NÁVRH 
K.ú. Dolní Malá Úpa  
Funkční 
členění 

Plocha 
číslo 

Celková 
výměra 

půdy 
(ha) 

Z toho půda Z celkového odnětí zemědělské půdy 

Nezeměd. Zeměděl. Lesní Orná 
půda 

Zahrada Louka Trvalý 
travní 
porost 

RU1 13/1 0,32 0 0,32 0 0 0 0 0,32 

RU1 16/1 1,13 0 1,13 0 0 0 0 1,13 

DP 33/1 0,11 0,11 0 0 0 0 0 0 

TV 36/1 0,06 0 0,06 0 0 0 0 0,06 

PL1 40/1a-b 1,26 0 0 1,26 0 0 0 0 

RU1 43/1a 0,17 0 0,17 0 0 0 0 0,17 

RU1 43/1b 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0,25 

RU1 43/1c 0,15 0 0,15 0 0 0 0 0,15 

celkem 3,23 0,11 2,08 1,26 0 0 0 2,08 

Celkový zábor půdy v k.ú. Dolní Malá Úpa činí 3,23 ha, z toho 2,08 ha je půdy zemědělské 
(zábor TTP činí 2,08 ha). 

VYHODNOCENÍ – NÁVRH (obě k.ú.) 
 Zábor 

(ha) 
Zastoupení z celkového 

záboru (%) 
Zastoupení ze záboru 

zem.půdy (%) 

Celkový zábor 10,47 100  

Nezemědělská půda 0,305 2,91  

Lesní půda 2,17 20,73  

Zemědělská půda 8,215 76,36 100 

   z toho role 0  0 

   z toho zahrada 0  0 

   z toho louka  0  0 

   z toho TTP 8,215  100 

Celkový zábor půdy činí 10,47  ha, z toho 8,215 ha je půdy zemědělské (zábor TTP  činí 
8,215 ha). 
 
2. Vyhodnocení kvality zemědělských půd navržených k záboru 
K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany  
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) – dle Základní hodnotové ukazatele jsou 
stanoveny: Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně 
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ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 
Sb.a vyhlášky č.48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany.  
 
V zájmové oblasti se nachází BPEJ:  9.36.04   9.36.24   9.36.44   
      9.40.68   9.40.89   9.71.01 
      9.73.43  9.74.13 
Z uvedené charakteristiky platí:  Klimatický region zájmové oblasti  9 
 
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy pro zájmové území platí dle vyhlášky č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví 
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a 
aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb.a vyhlášky č.48/2011 Sb. o stanovení tříd 
ochrany. 

9.36.04 II. třída ochrany 
     9.36.24 III. třída ochrany 
     9.36.44 IV. třída ochrany 

9.40.68  V. třída ochrany 
      9.40.89  V. třída ochrany 
      9.71.01  V. třída ochrany 
      9.73.43  V. třída ochrany 
      9.74.13  V. třída ochrany 
 

Do I. třídy ochrany jsou zařazeny třídy bonitně nejcennější, které je možné odejmout ze 
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně pro obnovu ekologické stability území, 
případně pro liniové stavby.  

Do II. třídy ochrany patří půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost, jde o půdy vysoce chráněné s, jen podmíněně 
odnímatelné s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné.  

 
Ve III.třídě ochrany jsou půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 

ochrany, územním plánováním lze je využít pro eventuální výstavbu. 

Půdy IV.třídy ochrany je možné  využít pro výstavbu, jde o půdy s podprůměrnou 
produkční schopností. 

Půdy V. třídy ochrany jsou půdami s velmi nízkou produkční schopností, lze u nich 
předpokládat efektivnější nezemědělské využití, jde o půdy s nižším stupněm ochrany.    

Zemědělskou půdu je nutno odnímat pro nezemědělské účely přednostně z tříd 5, 4 a 3.    

Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy pro zájmové území platí: 

NÁVRH 

Plocha Funkční Odnětí 
zem. 

Kultura BPEJ Třída ochrany zemědělské půdy 

Číslo Členění půdy (ha)   I II III IV V 
2/1 BO1 0,06 7 9.36.24   0,06   

13/1 RU1 0,32 7 9.40.89     0,32 

16/1 RU1 1,13 7 9.40.89     1,13 

25/1 BO1 0,34 7 9.40.68     0,34 



68  
 

29/1a DP 0,04 7 9.73.43     0,04 

29/1b BO1 0,29 7 9.73.43     0,29 

29/1c DP 0,04 7 9.73.43     0,04 

30/1 BO1 0,20 7 9.36.24   0,20   

  0,23 7 9,71,01     0,23 

  0,05 7 9,74,13     0,05 
31/1 RU1 0,29 7 9.40.68     0,29 
35/1 TV 0,025 7 9.73.43     0,025 
36/1 TV 0,06 7 9.36.44    0,06  
39/1 RU1 0,85 7 9.36.04  0,85    
40/1 PL1 1,01 7 9.36.24   1,01   

  1,18 7 9.71.01     1,18 
43/1a RU1 0,17 7 9.73.43     0,17 
43/1b RU1 0,25 7 9.73.43     0,25 
43/1c RU1 0,15 7 9.36.44    0,15  
44/1 BO1 0,25 7 9.36.24   0,25   
46/1 BO1 0,52 7 9.73.43     0,52 
48/1 RU1 0,39 7 9.71.01     0,39 
50/1 OS1 0,15 7 9.74.13     0,15 
53/1 RU1 0,13 7 9.40.68     0,13 
54/1 RU1 0,10 7 9.40.68     0,10 

Celkem  8,215    0,85 1,52 0,21 5,635 
 

VYHODNOCENÍ NÁVRH    

Třída ochrany zemědělské půdy Výměra  
(ha) 

Procentické zastoupení 
(%) 

I 0 0 

II 0,85 10,35 

III 1,52 18,50 

IV 0,21 2,56 

V 5,635 68,59 

Celkem 8,215 100 

 

MELIORACE  
V řešeném území se nevyskytují meliorované půdy. 
  
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů 
 
V rámci změny č. 1 územního plánu je 2,17 ha navrženo na plochách pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. Jedná se o návrh lyžařského propojení areálu U Kostela a Lesní Hřeben 
(lokalita 40/1 a-d). 
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g) VÝSLEDEK POSOUZENÍ ZMĚNY Č. 1 DLE § 53 ODST. 4) STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

Pořizovatel na základě výsledku společného jednání zajistil úpravu návrhu RP MPZ 
Trutnov. Po provedené úpravě posoudil soulad návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Malá 
Úpa : 
 

- s politikou územního rozvoje, 
- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 

a urbanistických hodnot, 
- s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 
 

Výsledkem posouzení návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa pořizovatelem 
je konstatování, že změna č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa je v souladu s politikou 
územního rozvoje, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot, s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 
 

h) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 

 

Pořizovatel obdržel v rámci lhůty stanovené pro podání námitek a připomínek dle 
ustanovení § 52 odst. 3) stavebního zákona celkem 4 námitky. V návaznosti na ustanovení     
§ 53 odst. 1) pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem provedl vyhodnocení výsledků 
projednání vypracoval návrhy rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa. Návrh rozhodnutí o námitkách následně pořizovatel doručil 
dotčeným orgánům a krajskému úřadu s žádostí o uplatnění stanoviska do 30 dnů od obdržení. 

 
V rámci lhůty pro uplatnění stanovisek obdržel pořizovatel stanoviska od sedmi dotčených 

orgánů a krajského úřadu. Žádný z dotčených orgánů ani Krajský úřad nevyjádřili 
v uplatněných stanoviscích svůj nesouhlas nebo připomínky k obsahu návrhu rozhodnutí o 
námitkách.        
  

Zastupitelstvo obce Malá Úpa, příslušné podle § 6 odst. 5) písmena c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vydává tato 
rozhodnutí o námitkách podaných v rámci projednávané územně plánovací dokumentace – 
Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa: 
 
1. Rozhodnutí o námitce č. R/01/2014 
 
Námitka pana Ing. Jana Boušky,  Oblanovská 23, 541 01 Trutnov ze dne 21.11.2013 týkající 
se požadavku na změnu funkčního využití pozemku p.p.č. 202/1 v katastrálním území Dolní 
Malá Úpa, obec Malá Úpa, z funkce „LO – Louky a pastviny“ na „BO – Zástavba s 
převažujícími obj. bydlení, příp. služeb cest. ruchu“ podaná proti návrhu Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa se zamítá.  
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
 

Pan Ing. Jan Bouška, Oblanovská 23, 541 01 Trutnov, podal dne 21.11.2013 „Námitku k 
návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa“, dále jen námitka. Námitka byla podána 
proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa pořizovaného Městským úřadem 
Trutnov jako pořizovatelem (dále jen pořizovatel) v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění pro obec Malá Úpa. Podaná námitka byla zaevidována pod č. 1 a následně 
byla, ze strany pořizovatele a určeného zastupitele, vyhodnocena dle ustanovení § 53 odst. 1) 
stavebního zákona jako námitka. Návrh rozhodnutí o námitce pořizovatel doručil dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu s výzvou o uplatnění stanoviska do 30 dnů od obdržení výzvy.   
Námitka byla podána Ing. Janem Bouškou, jakožto spoluvlastníkem pozemku parcelní číslo 
202/1 v katastrálním území Dolní Malá Úpa, obec Malá Úpa, zapsaného na LV č. 451, proti 
návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa. Pozemek je označen ve Změně č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa jako plocha 22/1. Jako důvody podání námitky namítající 
uvádí následující: 
 
1. Namítám, že předložený návrh změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa je zpracován  v 

rozporu s projednaným  a schváleným zadáním ze dne 9.3.2011 usnesením č. 68/4/11. 
Schválené zadání změny obsahuje požadavek změny funkčního využití  na „změnu na BO 
nebo RU", stejně jako u lokalit č. 13/1, 16/1, 2511, 43/ 1 a dalších. Vyřazení plochy 22/1 
naplňuje znaky libovůle pořizovatele včetně toho, že by takový postup je v rozporu se 
zadáním změny ve smyslu ust. § 50 (1) stavebního zákona, 

2. Namítám dále, že v blízké vzdálenosti od lokality navrhovatele č. 22/1 jsou vybudovány 
zcela nové rozlehlé stavby nejen pro bydlení, ale pro ubytování, které svým rozsahem i 
hmotou případnou obnovu původního objektu č.p. 95 zdaleka převyšují, 

3. Namítám, že argumentace nesouladu obnovení domu č.p. 95 v lokalitě č. 22/1 odbornou 
studií -Vyhodnocením krajinného rázu území Krkonošského národního parku Ing. Arch. 
Brychtové z listopadu 2004, je nesprávná, neboť z této studie v žádném případě nevyplývá, 
že by obnova historických stavení byla z hlediska ochrany krajinného rázu nepřípustná či 
škodlivá. Doporučení obsažené ve studii lze vztáhnout na nové, kapacitně předimenzované 
objekty, které jsou nadto v lokalitě již umisťovány, a to se souhlasným stanoviskem 
KRNAP, 

4. Namítám, že vyřazení plochy č. 22/1 z návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa 
představuje diskriminační a nešetrný způsob zásahu do mých subjektivních práv jako 
vlastníka, neboť pro to neexistuje ústavní a zákonný důvod - resp. dosud nebyl předložen. 
Územní plánování je prostředkem k harmonizaci poměrů na území jím regulovaném a mělo 
by sladit veřejný zájem s individuálními zájmy týkajícími se daného území. Na základě 
platného zadání územního plánu přijatého způsobem podle ust. § 47 stavebního zákona a 
dále v souladu se zásadami funkčního využití obsaženými v textové části platného 
územního plánu obce v části B.c.1) vynaložil navrhovatel jako vlastník parc.č. 202/1 k.ú. 
Dolní Malá Úpa nemalé materiální a finanční prostředky, aby v intencích ustanovení 
zadání územně plánovací dokumentace realizoval svůj záměr - obnovit na ploše k tomu 
územním plánem stavbu pro trvalé rodinné bydlení. 

5. Namítám, že přijaté změny v textu a obsahu návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Malá 
Úpa byly provedeny v rozporu s ust. § 51 (3) stavebního zákona. 

 

6. Namítám, že z hlediska zájmů chráněných zvláštními předpisy na úseku ochrany přírody a 
krajiny není proto patrný žádný přezkoumatelný důvod k vyřazení (resp. nezařazení) 
pozemku parc.č. 202/1 k.ú. Dolní Malá Úpa (plocha č. 22/1) z navržené změny územního 
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plánu obce, resp. nebyl dosud předložen, a to zejm. v porovnání s dalšími lokalitami č. 
13/1, 16/1, 25/1, 43/1, návrh proto zcela neobstojí v testu algoritmu proporcionality. 

7. Namítám, že předložený návrh je  v rozporu  se závěry Detailizaci  vyhodnocení  vlivů 
změny č. l Územního plánu obce Malá Úpa na životní prostředí pro účely posuzování 
vlivu koncepcí na životní prostředí ve vztahu k ploše označené 22/ 1, kterou zpracovala 
Ing. Jarmila Paciorková dne 1.7. 2013. 

8. Namítám dále, že způsob zveřejnění návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa a 
konání veřejného projednání není v souladu s ust. § 52 (1) a násl. stavebního zákona. 

9. Namítáme , že předložený  návrh územního  plánu  není ve vztahu  k  pozemku  parc.č.  
202/1 v k.ú. Dolní Malá Úpa a zejm. dalším pozemkům zahrnutým do změny v souladu s 
cíli územního plánování uvedenými v § 18 stavebního zákona a neplní úkoly územního 
plánování vymezené v § 19 stavebního zákona.  

 
S ohledem na obsah námitky, kterou namítající vznáší věcné či procesní výhrady 
k navrženému řešení vyplývajícímu z vyjádření a stanoviska vydaného Správou 
Krkonošského národního parku, pořizovatel vyzval tento dotčený orgán k věcnému 
vypořádání obsahu námitky. Na základě této výzvy obdržel pořizovatel následně dne 
24.2.2014 dopis č. KRNAP 01123/2014, kterým se Správa Krkonošského národního parku, 
jako orgán státní správy dle ustanovení § 78 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, vyjadřuje k obsahu námitek obdržených k návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu obce Malá Úpa. Obsah tohoto vyjádření byl použit jako jeden z podkladů pro 
vypořádání této námitky.    
 
K bodu 1.  
Pořizovatel zahájil v roce 2010, v rozsahu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a ostatních 
souvisejících právních předpisů a v návaznosti na usnesení Zastupitelstva obce Malá Úpa č. 
236/26/10 ze dne 22.4.2010 proces pořizování územně plánovací dokumentace – „Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa“.  
Na základě ustanovení § 47 odst. 1) stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vypracoval návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa (dále jen 
návrh zadání), který mimo náležitosti stanovené přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, obsahoval i požadavky od jednotlivých vlastníků pozemků na 
změnu funkčního využití doručené obci Malá Úpa. Následně pořizovatel v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 2) stavebního zákona zaslal návrh zadání jednotlivým dotčeným 
orgánům, sousedním obcím a obci, pro kterou je územně plánovací dokumentace pořizována 
a krajskému úřadu s výzvou o uplatnění svých požadavků nebo podnětů na obsah návrhu 
zadání do 30 dnů od obdržení návrhu zadání. Současně pořizovatel zajistil zveřejnění a 
vystavení návrhu zadání po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení. Oznámení bylo 
provedeno vystavením vyhlášky ve lhůtě od 29.9.2010 do 29.10.2010 na úřední desce u 
pořizovatele a úřední desce obce Malá Úpa včetně elektronických úředních desek.  
Ve lhůtě stanovené pro uplatnění požadavků na obsah návrhu zadání obdržel pořizovatel 
podněty od 11 dotčených orgánů a krajského úřadu v souladu s ustanovením § 47 odst. 4) 
stavebního zákona na základě uplatněných požadavků provedl pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem úpravu návrhu zadání a předložil jej ke schválení zastupitelstvu obce 
Malá Úpa, které následně svým usnesením č. 68/4/11 ze dne 9.3.2011 upravené zadání 
schválilo. Na základě schváleného zadání, které obsahovalo i záměr (označený jako plocha 
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22/1) na změnu funkčního využití u pozemku p.p.č. 202/1 v katastrálním území Dolní Malá 
Úpa, obec Malá Úpa ze stávající funkce „LO – Louky a pastviny“ na využití pozemku s 
možností výstavby domu, určeného pro celoroční rekreaci, nechal pořizovatel zpracovat 
autorizovanou osobou pro obor územního plánování návrh „Změny č. 1 Územního plánu obce 
Malá Úpa“ (dále jen návrh). V návrhu byla zakreslena nová zastavitelná plocha označená č. 
22/1, která zahrnovala část pozemku p.p.č. 202/1 v katastrálním území Dolní Malá Úpa, obec 
Malá Úpa o výměře 0,1 ha s navrhovaným funkčním využitím „RU1 - zástavba s 
převažujícími rekreačními ubytovacími objekty“. Podmínky funkčního využití obsažené 
v návrhu obsahovaly následující: 

 
„Objekty soukromé rekreace a penziony se službami cest. ruchu.  
3.a.1. Hlavní:  
- Objekty pro rekreaci a cestovní ruch.  
3.a.2. Přípustné:  
- Stavby pro rodinnou rekreaci,  
- Stavby penzionů a ostatních ubytovacích zařízení s maximální kapacitou do 12 

lůžek,  
- Stavby a zařízení pro chov drobných hospodářských zvířat,  
3.a.3. Nepřípustné:  
- Jsou všechny činnosti v předchozích dvou kategoriích (hlavní a přípustné) 

neuvedeny nebo s těmito funkcemi přímo nesouvisející.  
2.a.4. Podmíněně přípustné využití:  
- Služební byty ve stavbách a zařízeních uvedených v hlavním a přípustném využití,  
- Omezená zemědělská činnost v rámci luční parcely,  
- Stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesníží 

kvalitu prostředí a pohodu užívání ve vymezené ploše a svém okolí,  
- Stavby a zařízení pro obchodní prodej, služby a ubytování, které nesníží kvalitu 

prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.  
3.a.5. Podmínky prostorového uspořádání:  
- Výstavba max. 1 objektu pro rekreaci a cestovní ruch. Je-li vymezena plocha větší 

než 0,15 ha, pak maximální plocha k zastavění ve vymezené ploše činí 0,15 ha. Je 
preferováno zastavění původních stavebních parcel nebo zbořenišť nacházejících se 
ve vymezené ploše. Rozptýlený charakter zástavby.“ 

 
Následně, v návaznosti na stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vydaného 
pod č. j. 19945/ZP/2010 dne 21.10.2010 k návrhu zadání, kterým byl uplatněn požadavek na 
posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí, bylo pořizovatelem zajištěno 
vypracování „dokumentace posouzení Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa na životní 
prostředí“ (dále jen dokumentace SEA). Návrh včetně dokumentace SEA byly následně 
společně projednány s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi dne 
30.1.2013. Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 2) stavebního zákona oznámil 
místo a dobu konání společného jednání o návrhu jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému 
úřadu, sousedním obcím a obci, pro kterou je územně plánovací dokumentace pořizována. 
V rámci oznámení byly dotčené orgány a obce poučeny o lhůtě stanovené pro možnost 
uplatnění stanovisek a připomínek, která činila 30 dnů ode dne společného jednání, pokud 
dotčený orgán nejpozději při společném jednání nedoloží závažné důvody pro prodloužení 
této lhůty. Ve  stanovené lhůtě obdržel pořizovatel „stanovisko k návrhu změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa“ vydané Správou Krkonošského národního parku (dále jen 
KRNAP), Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí pod č.j. KRNAP 00107/2013 ze dne 26.2.2013. 
V rámci uvedeného stanoviska KRNAP, jakožto orgánu ochrany přírody a krajiny na území 
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Krkonošského národního parku příslušného dle ustanovení § 78 odst. 1) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, byl vyjádřen nesouhlas s některými 
plochami vymezenými v návrhu pro jiné funkční využití nežli v platném Územním plánu obce 
Malá Úpa vydaném 8.8.2006. Uvedeným stanoviskem požaduje KRNAP v odkazu na 
předešlá společná jednání s obcí a pořizovatelem a vydaná stanoviska vypustit z návrhu i 
plochu označenou v návrhu pod č. 22/1 s odůvodněním zachování přírodních a krajinářských 
hodnot dotčených lokalit, včetně výskytu zvláště chráněných druhů. S ohledem na stanovisko 
č.j. KRNAP 00107/2013 svolal pořizovatel s KRNAP společné jednání ohledně vznesených 
požadavků na úpravu návrhu. Jednání, respektive dohadovací řízení, na kterém byly 
projednány důvody požadavků KRNAP na vypuštění některých lokalit z návrhu, se 
uskutečnilo dne 15.3.2013 za přítomnosti zástupců KRNAP, obce Malá Úpa a pořizovatele. 
Na jednání byly dohodnuty konečné úpravy návrhu, kterými došlo k vypuštění lokality č. 
22/1. Zástupce KRNAP v rámci jednání přítomné seznámil s důvody trvání orgánu ochrany 
přírody a krajiny na vypuštění plochy č. 22/1 a zachování přírodních a krajinářských hodnot 
lokality U Kostela. Pozemek se nachází v 3. zóně národního parku a Evropsky významné 
lokalitě Krkonoše a svým současným charakterem dle KRNAP naplňuje, v odkazu na 
ustanovení § 16 odst. 2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, podmínky pro vymezení jakožto „plocha přírodní“. Pořizovatel v návaznosti na 
argumentaci KRNAP na uvedeném jednání a obdržených stanoviscích neshledal důvody, 
které by umožňovaly ponechání plochy č. 22/1 v návrhu a vydal pokyn zpracovateli k úpravě, 
respektive k vypuštění plochy z návrhu pro veřejné jednání. Tento akt pořizovatele je plně 
v souladu s ustanovením stavebního zákona upravujícího proces pořizování územně plánovací 
dokumentace. Výsledný návrh územního plánu nebo jeho změny představuje konsensus mezi 
zejména veřejnými zájmy hájenými jednotlivými dotčenými orgány v rámci zákonného 
zmocnění, požadavky obce, zájmy vlastníků pozemků a podnikajících fyzických nebo 
právnických osob. Z právních předpisů vyplývá, že schválené zadání představuje výchozí 
pokyny pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace se stanovením hlavních cílů a 
požadavků na jeho zpracování (ust. § 47 odst. 1).  V rámci zadání byl tedy stanoven 
požadavek a pokyny pro zpracovatele a pořizovatele na prověření možnosti změny funkčního 
využití u některých pozemků (ploch)1. Úprava návrhu v návaznosti na vyhodnocení obsahu 
stanovisek a uskutečněných jednání s dotčenými orgány vyplývá z ustanovení stavebního 
zákona, neboť další etapa procesu pořizování územně plánovací dokumentace, kterou je 
„veřejné projednání“, se koná dle ustanovení § 52 odst. 1) „o upraveném a posouzeném 
návrhu“. Vypuštění lokality 22/1 z návrhu nepředstavuje libovůli pořizovatele a rozpor 
s ustanovením § 50 odst. 1 stavebního zákona neboť naplňuje cíle územního plánování dle 
ustanovení § 18 odst. 3) „orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona 
koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující 
rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů.“    
 
K bodu 2. 
V rámci procesu pořízení územně plánovací dokumentace Změny č. 1 Územního plánu obce 
Malá Úpa bylo v návaznosti na obsah schváleného zadání a následně pak v rámci procesu 
vyhodnocování návrhu provedeno posouzení nových záměrů na změny v území ve vztahu 
k současným přírodním, kulturním a civilizačním hodnotám nacházejících se v řešeném 
území. S ohledem na současný stav v území a navrhovanou změnu byl ze strany orgánu 
hájícího veřejný zájem v oblasti životního prostředí deklarován nepřípustný vliv na životní 
                                                 
1 Zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa, 9.3. 2011, písm.  i) Požadavky a pokyny pro řešení 

hlavních střetů zájmů a problémů v území, odst. „1) Prověřit a případně zapracovat do změny územního plánu 
konkrétní záměry a požadavky na využití území zakreslené v Příloze č. 1 tohoto návrhu zadání.“  str. 7 
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prostředí. V rámci posuzování návrhu změn funkčního využití ze strany dotčených orgánů 
jsou zohledňovány stávající hodnoty nacházející se v území a vliv případné změny funkčního 
využití na udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu mezi jeho ekonomickou, 
sociální a environmentální částí. Existence stávající zástavby v dané lokalitě, byť v měřítku 
přesahujícím návrh nové zástavby, negarantuje vlastníkovi možnost rozšíření zástavby na 
sousedním pozemku. Změna stávajícího funkčního využití pozemku, respektive změna jeho 
zastavitelnosti, je podmíněna zajištěním vyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, aniž by byly 
ohroženy podmínky života budoucích generací. Předpokladem pro změnu funkčního využití 
je současně zachování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. V průběhu procesu projednávání Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa vyjádřil KRNAP jak v průběhu projednání návrhu zadání, 
tak v průběhu projednání samotného návrhu, svůj nesouhlas s rozšiřováním zastavěného 
území a vymezování nových zastavitelných ploch v lokalitě U Kostela z důvodu zachování 
stávajícího charakteru a výjimečnosti této části území, která je tvořena dvěma oblastmi 
krajinného rázu – tj. rozptýlenou zástavbou původních horských chalup na lučních enklávách 
přecházející do historické zástavby obklopující památkově chráněný objekt kostela. V zadání 
změny bylo do dotčené enklávy navrhováno několik nových rozvojových ploch 
představujících záměry označené č. 1/1, 7/1, 22/1, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 29/1 a 38/1. S 
odůvodněním cennosti tohoto území KRNAP tyto plochy odmítl jako celek a nadále trvá na 
zachování stávající struktury zástavby. Jakékoli další zahušťování je dle názoru KRNAP 
nepřípustné, neboť by došlo ke změně charakteru stávající zástavby a narušení současných 
urbanistických hodnot tohoto turisticky atraktivního území. KRNAP požaduje zachování 
významu lokality U Kostela, která svým stávajícím charakterem zástavby tvoří dominantní a 
výjimečnou část obce Malá Úpa. Lze konstatovat, že v případě umožnění rozšíření další 
zástavby a možností zahuštění novými objekty dojde k nenávratné změně lokality vytvářené a 
zachované po dlouhé časové období. Takováto změna typické kompozice osídlení této 
lokality by znamenala snížení urbanistických hodnot území.       
 
K bodu 3. 
Dle odborné studie Ing. arch. Brychtové „Vyhodnocení krajinného rázu území Krkonošského 
národního parku a jeho ochranného pásma, II. část Královéhradecký kraj“ z 11/2004 se 
posuzovaná lokalita „U Kostela“ nachází v pásmu velmi přísné ochrany krajinného rázu, 
v pohledově výrazném prostoru, na místě významných pohledů, na místě s výrazným 
zastoupením hodnotných objektů lidové architektury a v lokalitě se zachovalou historickou 
strukturou zemědělské krajiny. Studie vylučuje umísťování prvků, které narušují 
charakteristické vztahy, měřítko, funkci a využití daného prostoru. V rámci návrhu směrných 
regulativů pro dotčenou lokalitu studie doporučuje následující: 

 
„1/ Funkce a využití 

 Základní: 
 Krajina přírodě blízká - louky  
 Krajina rekreačně využívaná 
 

2/ Doporučení - regulativy plošného a prostorového uspořádání 
 Ochrana krajinného obrazu, prostorových vztahů:  

Místa významných výhledů 
- ochrana samotného místa a výhledů z tohoto místa 
- místa využívat při posuzování nových záměrů 

Pohledově exponované prostory 
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-  neumisťovat prvky, které narušují charakteristické vztahy, měřítko, funkci a 
využití daného prostoru 

Prostorové uspořádání, krajinná struktura 
-  zachovat rozptýlený charakter zástavby přirozeně přecházející v drobné 

centrum Dolní Malé Úpy 
-  zachovat izolovanou řadu zástavby objektů lidové architektury v lokalitě Nové 

Domky  
- kultivovat centrum Pomezních Bud, dominantní působení původních horských 

objektů bylo zásadním způsobem narušeno jejich obestavěním novodobými 
objekty různé výškové hladiny, tvarů a barev (např. objekt „modré“ galerie, 
objekt ze 70. let s výrazně asymetrickou sedlovou střechou, nižší objekty 
umístěné východně od dominant)   

- neumisťovat nové objekty na horizont Pomezních Bud 
- podporovat charakter horských luk (nevytvářet „anglické trávníky“ v širším 

okolí bud) 
Objekty 

- výšková hladina objektů mimo Pomezní Boudy -  1 nadzemní podlaží, podkroví 
- kultivace jednotlivých objektů zejména v centrální části Pomezních Bud – 

celkové sjednocení (materiály, barevnost objektů)  
- zachovat počet aut a počet povolených příjezdů k jednotlivým boudám, 

nevytvářet větší parkovací plochy 
- vzhledem k omezenému počtu aut a vjezdů k jednotlivým objektům nepovolovat 

přeměnu horských bud na rekreační bytové domy 
  

3/ Priority 
Udržet charakter rozptýlené zástavby v horských loukách a chránit obě centra před 
další zástavbou narušující jejich charakter.“ 
  
V uvedené studii je jednoznačně vyjádřeno, že lokalita U Kostela je jednou 

z posledních historických center v Krkonoších, které nebyly zásadním způsobem degradovány 
poválečnou výstavbou. Je tudíž nutné tyto enklávy přísně chránit před zahuštěním zástavbou 
nebo nevhodnými stavebnými či terénními úpravami. 

                         
K bodu 4.  
Pořizované „Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa“ představují projednání navržených 
změn stávající platné územně plánovací dokumentace „Územního plánu obce Malá Úpa“ 
vydané na základě usnesení Zastupitelstva obce Malá Úpa dne 8. 8. 2006. V rámci procesu 
pořízení uvedené změny je tedy projednáván nový návrh funkčního využití pro určitou 
plochu, který vstupuje v účinnost v závislosti na výsledku projednání a následném vydání celé 
územně plánovací dokumentace, respektive změny územního plánu. Do doby nabytí účinnosti 
změny územně plánovací dokumentace zůstává v platnosti původní územní plán. Pokud 
v rámci procesu pořizování sdělí dotčený orgán pořizovateli zákonné důvody bránící změně 
funkčního využití určité plochy, nelze tuto změnu do výsledného návrhu změny územního 
plánu zahrnout a musí být z návrhu vypuštěna, čímž je zachováno v dané ploše funkční 
využití ze stávajícího platného územního plánu. V případě vypuštění navrhované změny 
funkčního využití u plochy označené č. 22/1 z návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá 
Úpa nedochází v rámci procesu pořizování této územně plánovací dokumentace k jakékoli 
změně podmínek s možnou dispozicí s pozemkem p.p.č. 202/1 v katastrálním území Dolní 
Malá Úpa, obec Malá Úpa. Ponechání platnosti podmínek funkčního využití z původního 
Územního plánu obce Malá Úpa tak subjektivní vlastnická práva k pozemku nikterak nemění 
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ani neupravuje. Platné právní předpisy nestanovují vlastníkům pozemků jakýkoliv právní 
nárok na provedení změny funkčního využití a nelze se jich jakýmkoliv způsobem domáhat. 
Stanovování podmínek funkčního využití pro jednotlivé plochy a pozemky v územně 
plánovací dokumentaci představuje výsledek globálního řešení celého správního území 
případně jeho části, v souladu s vyváženým zachováním podmínek zajišťujících udržitelný 
rozvoj území a za respektování hlavních cílů a úkolů územního plánování. V rámci změny 
územního plánu došlo v dané lokalitě na základě výsledků projednání s dotčenými orgány 
k vypuštění všech 9 návrhů více vlastníků na změny funkčního využití spočívající ve 
vymezení nových zastavitelných ploch v dané části území – lokalitě U Kostela. V daném 
případě tedy nelze považovat toto vypuštění požadovaných změn z návrhu za diskriminační 
jednání, neboť všechny požadavky byly ze strany jak správních orgánů, tak pořizovatele 
posuzovány rovnocenně.        
Námitky ohledně vynaložení nemalých materiálních a finančních prostředků ze strany 
vlastníka pozemku na přípravu obnovy stavby pro bydlení na ploše v návaznosti na znění 
zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa nelze akceptovat. Zadání územně 
plánovací dokumentace v návaznosti na ustanovení § 47 odst. 1) stavebního zákona 
„…stanovuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu…“. Zadání tedy 
představuje pokyny pro vypracování a projednání územního plánu nebo jeho změny, nikoliv 
závazný dokument nebo podklad pro rozhodování v území. Vlastník pozemku se tedy 
v daném případě nemůže ohrazovat vynakládáním prostředků v návaznosti na zadání změny 
územního plánu, neboť tento dokument jej neopravňuje, a to ani v případě schválení 
zastupitelstvem obce dle ustanovení § 47 odst. 5) stavebního zákona, k samotné realizaci 
stavebního záměru. Vynaložení dalších materiálních a finančních prostředků bylo ze strany 
vlastníka pozemku v tomto případě provedeno pouze na základě jeho svobodné vůle bez 
existence garance, že daný stavební záměr bude možno v budoucnu vůbec realizovat.                           

                         
K bodu 5. 
Ustanovení § 51 odst. 3) stavebního zákona upravuje postup pořizovatele potažmo pak 
určeného zastupitele v případě, že úpravy návrhu dle posouzení pořizovatele nelze provést 
v takové míře, že by tyto úpravy stále odpovídaly celkové koncepci obsažené v původním 
návrhu a muselo by být návrhem prověřeno jiné koncepční nebo variantní řešení 
neodpovídající návrhu projednanému s dotčenými orgány. V tomto případě zpracuje 
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro zpracování nového 
návrhu. Z ustanovení § 51 odst. 3) stavebního zákona dále vyplývá i nezbytnost posouzení 
těchto pokynů pro vypracování nové koncepce řešení v rámci nového návrhu ve vztahu jejího 
možného vlivu na životní prostředí. V rámci pořizování Změny č. 1 Územního plánu obce 
Malá Úpa a během procesu posuzování výsledků projednání návrhu neshledal pořizovatel 
důvody, jež by vedly k potřebě pořídit nový návrh. Pořizovatel provedl v rámci projednání 
návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa jeho vyhodnocení a na základě posouzení 
zajistil provedení jeho úprav. Provedení úprav návrhu zahrnovalo vypuštění některých 
navrhovaných změn funkčního využití ploch nebo spočívalo v úpravě velikosti ploch 
vymezovaných pro nové funkční využití z obsahu textové a grafické části. Následně 
pokračoval pořizovatel v řízení o územním plánu dle ustanovení § 52 stavebního zákona. Na 
základě výše uvedeného považujeme námitku týkající se rozporu přijetí změn v textu a 
obsahu návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa s ustanovením § 51 odst. 3) 
stavebního zákona za bezpředmětnou.   
 
K bodu 6. 
Pořizovatel obdržel v rámci projednávání návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa 
nesouhlasné stanovisko KRNAP vydané pod č.j. KRNAP 00107/2013 ze dne 26.2.2013, 
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kterým tento dotčený orgán nesouhlasil s vymezením plochy č. 22/1 pro jiné funkční využití 
nežli v platném Územním plánu obce Malá Úpa vydaném 8.8.2006 s odůvodněním zachování 
přírodních a krajinářských hodnot dotčených lokalit, včetně výskytu zvláště chráněných 
druhů. Pořizovatel následně po posouzení obsahu obdržených stanovisek, vyjádření a 
připomínek a uskutečněných společných jednáních ohledně vznesených požadavků na úpravy 
provedl vyhodnocení výsledku projednání návrhu dle ustanovení § 51 odst. 1) stavebního 
zákona a nechal upravit návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa s tím, že plochy 
neodsouhlasené dotčenými orgány byly z návrhu vypuštěny. Mezi vypuštěnými plochami 
z návrhu byla i plocha č. 22/1. Následně obdržel dne 22.8.2013 pořizovatel písemné sdělení 
označené jako „Příprava návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa, plocha 22/1“ 
zaslané JUDr. Emilem Fléglem se sídlem K chaloupkám 2, 106 00 Praha 10. V rámci tohoto 
sdělení JUDr. Emil Flégl navrhuje „…ponechat návrhovou plochu č. 22/1 (pozemek parc. č. 
202/1 k.ú. Dolní Malá Úpa) se zařazením do funkční plochy 1 BO nebo 3 – RU.“ a současně 
se sdělením předkládá pořizovateli dokumentaci „Detailizaci vyhodnocení vlivů změny 
užívání parcely č. 202/1 k.ú. Dolní Malá Úpa na předměty ochrany soustavy Natura 2000“ 
vypracovanou RNDr. Tomášem Kurasem, Ph.D. dne 20.7.2013, jako autorizovanou osobou 
k provádění posouzení podle § 45i č. 114/1992 Sb., v platném znění a dále dokumentaci 
„Detailizace vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa na životní 
prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí ve vztahu k ploše 22/1“ 
zpracovanou Ing. Jarmilou Paciorkovou dne 1.7.2013, jako autorizovanou osobou 
k posuzování koncepcí na životní prostředí. V předložené dokumentaci detailizace 
vyhodnocení vlivů od RNDr. Tomáše Kurase, Ph.D. je v závěru konstatováno, že „ … 
s výjimkou výše uvedených předmětů ochrany (evropsky významný typ stanoviště 6230 a 
chřástal polní) se na posuzované ploše 22/1 (=p.č. 202/1 k.ú. Dolní Malá Úpa), v období 
prováděného šetření, trvale nevyskytoval (ani odtud nebyl uváděn) žádný jiný druh ani 
stanoviště, jež by bylo předmětem ochrany PO a EVL Krkonoše. Vliv změny využití plochy 
22/1 na evropsky významný typ stanoviště 6230 a chřástala polního je možno nadále 
považovat, z hlediska posuzované koncepce dle ust. § 45i (2) ZOPK za nevýznamný, a proto 
akceptovatelný….“.   
Pořizovatel na základě obdrženého sdělení a uvedených podkladů vyzval dopisem 
2013/604/R/HLM ze dne 3.9.2013 KRNAP o doplnění jeho stanoviska vydaného pod č.j. 
KRNAP 00107/2013. Na základě této výzvy obdržel pořizovatel od KRNAP „odůvodnění – 
Změna č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa“ následně pod č.j. KRNAP 06215/2013 ze dne 
11.9.2013, jehož součástí je zdůvodnění jeho postupu posouzení přípustnosti změny 
funkčního využití u navrhované plochy označené č. 22/1. V odůvodnění KRNAP, jako orgán 
příslušný dle ustanovení § 78 odst. 1) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, a jako dotčený správní orgán ve smyslu § 136 odst. 1) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, konstatuje, že plocha č. 22/1 z hlediska ochrany 
přírody a krajiny:  

- leží na území 3. zóny národního parku, 
- je součástí bilatelární Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze, 
- je součástí Evropsky významné lokality (EVL) Krkonoše a Ptačí oblasti 

(PO) Krkonoše (území soustavy Natura 2000), 
- leží mimo zastavěné území obce, 
- ve smyslu ustanovení § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, v platném znění, jde o plochu přírodní,  
- V katastru nemovitostí je pozemek p.č. 202/1 v k.ú. Dolní Malá Úpa 

evidován jako trvalý travní porost.          
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Dále KRNAP v odůvodnění uvádí v odkazu na znění zadání Změny č. 1 Územního plánu 
obce Malá Úpa“, požadavek na respektování všech kulturních nemovitých památek zapsaných 
ve státním seznamu nebo prohlášených za památky ministerstvem kultury či navržené k 
prohlášení památkou a přírodní hodnoty v území, jejichž podmínky ochrany jsou obsaženy v 
platném územním plánu obce. KRNAP v odůvodnění postupu vydání nesouhlasu se změnou 
funkčního využití plochy č. 22/1 vychází zejména z ustanovení § 12 zákona ČNR č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny (ochrana krajinného rázu a přírodní park) a ustanovení § 49 
téhož zákona (základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin), neboť „krajinný ráz, 
kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je 
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného  
rázu, zejména umisťování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině.“. I když KRNAP ve svém odůvodnění připouští 
v období před více jak 60 lety existenci stavby (objektu k bydlení) na pozemku p.p.č. 202/1 
v k.ú. Dolní Malá Úpa, obec Malá Úpa, na kterém je vymezována plocha č. 22/1, nesouhlas 
s touto změnou dále opírá o nemožnost obnovy původní historické zástavby s ohledem na 
stávající platné předpisy vztahující se k bytové výstavbě a dále o závěry z odborné studie Ing. 
arch. Brychtové „Vyhodnocení krajinného rázu území Krkonošského národního parku a jeho 
ochranného pásma, II. část Královéhradecký kraj“ z listopadu 2004, která tvoří součást 
„Plánu a péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo 2010 – 2020“. V rámci této odborné studie 
se dotčená lokalita nachází v pásmu přísné ochrany krajinného rázu, v pohledově výrazném 
prostoru, na místě významných pohledů, na místě s výrazným zastoupením hodnotných 
objektů lidové architektury a v lokalitě se zachovalou historickou strukturou zemědělské 
krajiny. Studie vylučuje umisťování prvků, které narušují charakteristické vztahy, měřítko, 
funkci a využití daného prostoru. Dále je v odůvodnění odkazováno na znění platného 
Územního plánu obce Malá Úpa, v rámci jehož textové části je uvedeno, že lokalita U Kostela 
je navržena na „území podléhající památkové ochraně“. KRNAP dále v odůvodnění deklaruje 
na pozemku výskyt zvláště chráněného prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a dalších 
vzácných a ohrožených druhů rostlin jako např. škarda velkoúborná (Crepis conyzifolia) nebo 
jestřábník červený (Hieracium rubrum), které jsou uvedeny v Červeném seznamu cévnatých 
rostlin České republiky a sice v kategorii druhů silně, respektive kriticky, ohrožených. Dále 
na pozemku KRNAP eviduje „prioritní typ přírodního stanoviště a předmět ochrany 
v Evropsky významné lokalitě Krkonoše 6230, druhově bohaté smilkové louky na silikátových 
podložích v horských oblastech v mozaice s biotopem T1.3 Pohaňkové pastviny. V 
bezprostřední blízkosti uvedeného pozemku byl zjištěn volající samec chřástala polního 
(Crex crex), zvláště chráněného druhu a předmětu ochrany v Ptačí oblasti Krkonoše. 
Předmětný pozemek je tak součástí jeho předpokládaného hnízdního okrsku, který zasahuje 
zhruba do vzdálenosti 200 m od zjištěného výskytu volajícího samce.“ 
V závěru obsaženém v dokumentaci „Vyhodnocení vlivů změny č. 1 Územního plánu obce 
Malá Úpa na životní prostředí pro účely posuzování koncepcí na životní prostředí dle přílohy 
č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., dle změn s účinností od 1.1.2013“ zpracované Ing. Jarmilou 
Paciorkovou, v únoru 2013 a dokumentace „Posouzení vlivu koncepce  na předměty ochrany 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000“ zpracované RNDr. 
Tomášem Kurasem v květnu 2012 je plocha č. 22/1 vyhodnocena z hlediska možného vlivu 
na životní prostředí dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ŽP) a dle § 45i zák. 
114/1992 Sb., jako plocha s „Potenciálně mírně negativním vlivem na chřástala (rušení v 
období stavby a provozu zařízení), zábor (mozaiky) stanoviště 6230“.   
Pořizovatel s ohledem na rozdíl v závěrech vyjádření ze strany KRNAP a výsledku hodnocení 
obou dokumentací posouzení záměru (od zpracovatelů Ing. Paciorkové a RNDr. Kurase, 
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Ph.D.) provedl vzájemnou konfrontaci postupu při hodnocení. V rámci této konfrontace 
pořizovatel  konstatuje, že KRNAP použil (dle jeho sdělení) pro odůvodnění svého 
nesouhlasu aktuálnějších dat a údajů o území, která vychází z jím provedeného podrobného 
botanického průzkumu v období roku 2013. V návaznosti na tento průzkum došlo k potvrzení 
výskytu jím uváděných chráněných a ohrožených druhů rostlin, tj. prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis) - zvláště chráněný, škarda velkoúborná (Crepis conyzifolia) - uvedena 
v kategorii druhů silně ohrožených v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky a 
jestřábník červený (Hieracium rubrum) - v kategorii druhů kriticky ohrožených. Odlišné 
hodnocení pak KRNAP uvádí i u vlivu návrhové plochy 22/1 na chřástala polního (Crex 
crex), které je též způsobeno nevyužitím/využitím aktuálních dat o výskytu tohoto druhu 
v dotčeném území. V bezprostřední blízkosti uvedeného pozemku (návrhové plochy 22/1) byl 
v roce 2012 zjištěn volající samec chřástala polního, který je zvláště chráněným druhem a 
předmětem ochrany v Ptačí oblasti Krkonoše. Posuzovaná návrhová plocha je tak součástí 
jeho předpokládaného hnízdního okrsku, který zasahuje zhruba do vzdálenosti 200 m od 
zjištěného výskytu volajícího samce. Na základě těchto skutečností a s ohledem na to, že 
záměr je umisťován v území, ve kterém je při zajišťování udržitelného rozvoje kladen 
prioritní zájem na ochranu životního prostředí, pořizovatel souhlasil se zachováním 
stávajícího funkčního využití zaneseného v platném územním plánu a úpravou návrhu 
„Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa“ spočívající ve vypuštění plochy č. 22/1. Takto 
upravený návrh společně s dalšími podklady byl zaslán Krajskému úřadu Královéhradeckého 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA a IPPC, který dne 26.7.2013 
vydal pod č.j. 13899/ZP/2013-Ve souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů návrhu územně 
plánovací dokumentace „Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa“ na životní prostředí.         

 
K bodu 7. 
Postup pořizování územního plánu a jeho změn upravuje především ustanovení § 43 až § 54 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Z citovaných ustanovení stavebního zákona a 
ostatních právních předpisů vztahujících se k procesu pořizování územně plánovací 
dokumentace je stanovena povinnost pořizovatele nebo zpracovatele upravit návrh do souladu 
s platnými právními předpisy a veřejnými zájmy, jež jsou hájeny jednotlivými dotčenými 
orgány, se stanoviskem krajského úřadu vydaným z hlediska koordinace využívání území a 
s ohledem na širší vztahy dle ustanovení § 50 odst. 7) stavebního zákona, a se závěry 
obsaženými ve stanovisku posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí. Námitka „že předložený návrh je v rozporu  se závěry Detailizaci  vyhodnocení  vlivů 
změny č. l Územního plánu obce Malá Úpa na životní prostředí pro účely posuzování vlivu 
koncepcí na životní prostředí ve vztahu k ploše označené    22/ 1, kterou zpracovala Ing. 
Jarmila Paciorková dne 1.7.2013.“ není v případě pořizování podložena žádným právním 
ustanovením. Dané posouzení návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa obsahuje 
popis postupu při vyhodnocování možného vlivu změny funkčního využití u plochy č. 22/1 na 
životní prostředí. Závěrečné vyhodnocení obsažené v dokumentaci pro řízení o posouzení 
vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí obsahuje plochu s „Potenciálně 
mírně negativním vlivem na chřástala (rušení v období stavby a provozu zařízení), zábor 
(mozaiky) stanoviště 6230“, které umožňuje plochu č. 22/1 v návrhu ponechat, ale současně 
nestanovuje povinnost ji v návrhu mít závazně zakotvenou. Proces pořizování jakékoli 
územně plánovací dokumentace a její změny, jež je stanoven právními a prováděcími 
předpisy, je formulován jako konsensus mezi požadavky vlastníků a uživatelů území a 
veřejnými zájmy vedoucí k zajištění vyváženého postoje všech podmínek trvale udržitelného 
rozvoje území. Konečný návrh změny územního plánu tedy představuje výsledek celkového 
posouzení navrhovaných změn v území. Vzhledem k opakovanému negativnímu postoji 
KRNAP, který byl odůvodněn použitím aktuálnějších dat o území, výsledků společných 
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jednání mezi pořizovatelem, obcí, pro kterou je změna pořizována, a KRNAP bylo následně 
v rámci požadavků na úpravy návrhu rozhodnuto o ponechání současného způsobu využití na 
ploše č. 22/1. Tímto vypuštěním plochy č. 22/1 z návrhu nedojde v rámci Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa k žádné změně v omezování vlastnických práv z důvodu 
procesu projednávané územně plánovací dokumentace.                                                      
 
K bodu 8. 
Pořizovatel na základě ustanovení § 51 odst. 1) stavebního zákona na základě obdržených 
stanovisek, připomínek, podnětů a uskutečněných jednání provedl ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu a zajistil jeho úpravu. 
Následně zahájil pořizovatel řízení o územním plánu v rozsahu dle ustanovení § 52 odst. 1) 
stavebního zákona zveřejněním oznámení o konání veřejného projednání posouzeného a 
upraveného návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa. Oznámení o konání 
veřejného projednání bylo provedeno formou veřejné vyhlášky vyvěšené dne 14.10.2013 na 
úřední desce pořizovatele a obce, pro kterou je územně plánovací dokumentace pořizována. 
Současně byla vyhláška zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na 
elektronické úřední desce obce Malá Úpa a pořizovatele. Termín veřejného projednání byl 
stanoven na pátek 15.11.2013 od 11,00 hod. v restauraci Bouda Malá Úpa, Horní Malá Úpa 
136, 542 27 Malá Úpa. Společně se zveřejněním oznámení o konání veřejného projednání byl 
u pořizovatele a v obci Malá Úpa ve lhůtě ode 14.10.2013 do 15.11.2013 vystaven návrh 
„Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa“ a dokumentace „vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území“. Vystavení návrhu včetně dokumentace vyhodnocení vlivů bylo 
současně provedeno i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dle ustanovení § 52 odst. 1) 
stavebního zákona je možné uskutečnit veřejné projednání nejdříve 15 dnů ode dne doručení 
oznámení o jeho konání. Na základě ustanovení § 25 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, se za den doručení veřejné vyhlášky považuje 15. den ode dne  vyvěšení (za naplnění 
podmínky jejího současného zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup). Dnem 
doručení vyhlášky oznamující konání veřejného projednání Změny č. 1 Územního plánu obce 
Malá Úpa byl tedy termín 29.10.2013. Konání veřejného projednání mohlo být za dodržení 15 
denní lhůty uskutečněno v návaznosti na ustanovení § 52 odst. 1) stavebního zákona nejdříve 
13.11.2013. Skutečný termín veřejného projednání však byl 15.11.2013 tedy 17 dní ode dne 
doručení oznámení, čímž bylo dodrženo ustanovení § 52 odst. 1) stavebního zákona.   
           
K bodu 9.  
Pořizovatel v průběhu celého procesu pořizování územně plánovací dokumentace Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa dohlíží nad naplňováním cílů a úkolů územního plánování 
vymezených v rámci ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona. Mezi hlavní cíle územního 
plánování patří zejména zajištění udržitelného rozvoje území spočívajícího ve vyváženém 
postoji jeho tří základních pilířů, kterými jsou sociální, environmentální a ekonomický. Tento 
cíl byl v průběhu pořizování Změny č. 1 územního plánu obce Malá Úpa naplňován 
komplexním posouzením předložených požadavků na změny ve vztahu k veřejným zájmům 
hájeným jednotlivými dotčenými orgány na základě příslušného zákonného zmocnění. 
V rámci procesu komplexního posouzení a projednávání návrhu zadání a následně samotného 
návrhu došlo k vypuštění některých požadavků na změny v území, které byly posouzeny a 
vyhodnoceny s možným potenciálním negativním vlivem na existující přírodní, kulturní nebo 
civilizační hodnoty včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, 
nacházejícího se v řešeném území. Tímto došlo k naplnění cílů územního plánování 
zakotvených v ustanovení § 18 stavebního zákona. Změny č. 1 Územního plánu obce Malá 
Úpa nepředstavují tvorbu územního plánu pro celé území obce, který by stanovoval základní 
koncepci rozvoje území obce, nýbrž tuto koncepci pouze doplňují v návaznosti na aktuální 
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civilizační potřeby a požadavky vyplývající ze současného životního trendu a rozvoje v 
území. Požadavky na změny jsou tedy posuzovány jednotlivě každý zvlášť s ohledem na 
jejich celkový význam a přínos pro obec či její část a na existenci všech limitů v daném 
území. Nelze se tedy odvolávat na skutečnost, že obdobný záměr byl v jedné části obce 
v rámci změny odsouhlasen a v jiné části byl z návrhu vypuštěn. Území obce Malá Úpa se 
nachází celé v Evropsky významné lokalitě (EVL) Krkonoše a Ptačí oblasti (PO) Krkonoše 
(území soustavy Natura 2000), což představuje jeden z největších limitů v oblasti ochrany 
životního prostředí s mezinárodním významem. Jednotlivé části obce Malá Úpa jako je 
například lokalita U Kostela pak svým současným stavem a dochováním hodnot požadavky 
na ochranu tohoto území dále umocňují. Úkoly územního plánování dle § 19 stavebního 
zákona ukládají zjišťovat a posuzovat stav v území, jeho přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty a v návaznosti na toto pak následně prověřovat potřeby změn s ohledem na veřejný 
zájem, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na životní prostředí. V rámci 
procesu pořizování Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa a naplňování cílů a úkolů 
územního plánování pořizovatel dospěl u plochy č. 22/1 k názoru, že tato změna z hlediska 
potencionálních rizik jak na životní prostředí, tak na zachování urbanistických a 
architektonických hodnot není žádoucí.                 
           
S ohledem na výše uvedené pořizovatel s určeným zastupitelem vypracoval, v souladu 
s ustanovením § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), návrh tohoto rozhodnutí o námitce. Zastupitelstvo obce Malá Úpa následně 
rozhodlo v rámci opatření obecné povahy č. 1/2014 jehož součástí je i rozhodnutí o námitce 
podané proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa, že námitku podanou panem 
Ing. Janem Bouškou,  Oblanovská 23, 541 01 Trutnov, z výše uvedených důvodů zamítá, jak 
je uvedeno ve výroku.   
 
2. Rozhodnutí o námitce č. R/02/2014 
 
Námitka pana Bc. Radovana Kučery,  Horská 634, 541 01 Trutnov ze dne 21.11.2013 týkající 
se požadavku na změnu funkčního využití pozemku p.p.č. 48 v katastrálním území Dolní 
Malá Úpa, obec Malá Úpa, z funkce „LO – Louky a pastviny“ na „BO – Zástavba s 
převažujícími obj. bydlení, příp. služeb cest. ruchu“ podaná proti návrhu Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa se zamítá.  
 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
 

Pan Bc. Radovan Kučera, Horská 634, 541 01 Trutnov podal dne 21.11.2013 „Námitku k 
návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa“, dále jen námitka. Námitka byla podána 
proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa pořizovaného Městským úřadem 
Trutnov jako pořizovatelem (dále jen pořizovatel) v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění pro obec Malá Úpa. Podaná námitka byla zaevidována pod č. 2 a následně 
byla, ze strany pořizovatele a určeného zastupitele, vyhodnocena dle ustanovení § 53 odst. 1) 
stavebního zákona jako námitka. Návrh rozhodnutí o námitce pořizovatel doručil dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu s výzvou o uplatnění stanoviska do 30 dnů od obdržení výzvy.   
 
Námitka byla podána Bc. Radovanem Kučerou jakožto vlastníkem pozemku parcelní číslo 48 
v katastrálním území Dolní Malá Úpa, obec Malá Úpa, zapsaného na LV č. 447 proti návrhu 
Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa. Pozemek je označen ve Změně č. 1 Územního 
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plánu obce Malá Úpa jako plocha 1/1. Jako důvody podání námitky namítající uvádí 
následující: 
 

1) Namítám, že předložená změna č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa je zpracována v 
rozporu s projednaným a schváleným zadáním ze dne 9.3.2011 usnesením č. 68/4/11. 
Zadání obsahovalo plochu č. 1/1 s návrhem „změny využití pozemku". Vyřazení 
plochy 1/1 naplňuje znaky libovůle pořizovatele včetně toho, že by takový postup je v 
rozporu se zadáním změny ve smyslu ust. § 50 (1) stavebního zákona. 

2) Namítám, že plocha č. 1/1 leží v zastavěném území obce a nachází se v bezprostřední 
blízkosti pozemku s novostavbou domu k ubytování, k jejíž výstavbě vydal dotčený 
orgán KRNAP patrně souhlasné stanovisko. Zahrnutí plochy č. 1/1 je  v souladu se 
základními zásadami uspořádání území a urbanistickou koncepcí tak, jak je stanoví 
platný územní plán, který počítá s rozptýlenou zástavbou v lučních enklávách a pouze 
s dílčím zahuštěním mj. v lokalitě U kostela. Lokalita č. 1/1 (parc.č. 48 k.ú. Dolní 
Malá Úpa) je součástí části obce Dolní Malá Úpa. 

3) Namítám, že pořizovatel porušuje § 2 (4) správního řádu. 
4) Namítám, že vyřazení plochy č. 1/1 z návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Malá 

Úpa představuje diskriminační a nešetrný způsob zásahu do mých subjektivních práv 
jako vlastníka, neboť pro to neexistuje ústavní a zákonný důvod - resp. dosud nebyl 
předložen. 

5) Namítám, že přijaté změny v textu a obsahu návrhu změny č. 1 Územního plánu obce 
Malá Úpa byly provedeny v rozposru s ust. § 51 (3) stavebního zákona. 

6) Namítám, že z hlediska zájmů chráněných zvláštními předpisy na úseku ochrany 
přírody a krajiny není proto patrný žádný přezkoumate1ný důvod k vyřazení (resp. 
nezařazení) pozemků parc.č. 48 k.ú. Dolní Malá Úpa (plocha č. 1/1) z navržené změny 
územního plánu obce, resp. nebyl dosud předložen, a to zejm. v porovnání s dalšími 
lokalitami č. 13/1, 16/1, 25/1, 43/1, návrh proto zcela neobstojí v testu algoritmu 
proporcionality. 

7) Namítám, že předložený návrh územního plánu zveřejněný ve smyslu ust. § 52 (1) 
stavebního zákona není v souladu se zadáním změny a v procesu pořizování byl tudíž 
porušen § 50 (1) stavebního zákona. Odůvodnění textové části předloženého návrhu 
změny územního plánu se plochou č. 1/ 1, popř. jejím porovnáním s např. plochami č. 
13/1, 16/1, 25/1, 43/1 vůbec nezabývá. 

8) Namítám dále, že způsob zveřejnění návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Malá 
Úpa a konání veřejného projednání není v souladu s ust. § 52 (1) a násl. stavebního 
zákona. 

9) Namítáme, že předložený návrh územního plánu není ve vztahu k pozemku parc.č. 48 v 
k.ú. Dolní Malá Úpa a zejm . dalším pozemkům zahrnutým do změny v souladu s cíli 
územního plánování uvedenými v § 18 stavebního zákona a neplní úkoly územního 
plánování vymezené v § 19 stavebního zákona. 

 

S ohledem na obsah námitky, kterou namítající vznáší věcné či procesní výhrady 
k navrženému řešení vyplývajícímu z vyjádření a stanoviska vydaného Správou 
Krkonošského národního parku, pořizovatel vyzval tento dotčený orgán k věcnému 
vypořádání obsahu námitky. Na základě této výzvy obdržel pořizovatel následně dne 
24.2.2014 dopis č. KRNAP 01123/2014, kterým se Správa Krkonošského národního parku, 
jako orgán státní správy dle ustanovení § 78 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, vyjadřuje k obsahu námitek obdržených k návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu obce Malá Úpa. Obsah tohoto vyjádření byl použit jako jeden z podkladů pro 
vypořádání této námitky.    
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K bodu 1.  
Pořizovatel zahájil v roce 2010, v rozsahu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a ostatních 
souvisejících právních předpisů a v návaznosti na usnesení Zastupitelstva obce Malá Úpa č. 
236/26/10 ze dne 22.4.2010 proces pořizování územně plánovací dokumentace – „Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa“.  
Na základě ustanovení § 47 odst. 1) stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vypracoval návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa (dále jen 
návrh zadání), který mimo náležitosti stanovené přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, obsahoval i požadavky od jednotlivých vlastníků pozemků na 
změnu funkčního využití doručené obci Malá Úpa. Součástí obsahu návrhu zadání byl i 
požadavek na změnu funkčního využití u plochy zahrnující pozemek p.p.č. 48 v katastrálním 
území Dolní Malá Úpa, obec Malá Úpa ze stávající plochy „LO – louky a pastviny“ na 
„plochu rekreačního bydlení nebo plochu trvalého bydlení a rekreace“ zařazený na základě 
žádosti Bc. Radovana Kučery podané dne 25.5.2009. Následně pořizovatel v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 2) stavebního zákona zaslal návrh zadání jednotlivým dotčeným 
orgánům, sousedním obcím a obci, pro kterou je územně plánovací dokumentace pořizována 
a krajskému úřadu s výzvou o uplatnění svých požadavků nebo podnětů na obsah návrhu 
zadání do 30 dnů od obdržení návrhu zadání. Současně pořizovatel zajistil zveřejnění a 
vystavení návrhu zadání po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení. Oznámení bylo 
provedeno vystavením vyhlášky ve lhůtě od 29.9.2010 do 29.10.2010 na úřední desce u 
pořizovatele a úřední desce obce Malá Úpa. Oznámení bylo provedeno současně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
Ve lhůtě stanovené pro uplatnění požadavků na obsah návrhu zadání obdržel pořizovatel 
podněty od 11 dotčených orgánů a krajského úřadu. Součástí obdržených podnětů bylo i 
„Stanovisko k návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa“ vydané Správou 
Krkonošského národního parku (dále jen KRNAP), Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí pod č.j. 
KRNAP 08143/2010 dne 21.10.2010, ve kterém KRNAP nesouhlasí mimo jiné i se změnou 
označenou pod č. 1/1 v lokalitě U Kostela. V návaznosti na tyto požadavky proběhla v sídle 
KRNAP dne 25.1.2011 a 28.2.2011 společná jednání za přítomnosti zástupců obce Malá Úpa, 
pořizovatele a KRNAP ohledně požadavků na obsah zadání, respektive na vypuštění určitých 
ploch z návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa. V rámci uvedených jednání byli 
pořizovatel a zástupce obce seznámeni s důvody vydaní nesouhlasu se začleněním určitých 
lokalit do návrhu zadání. V odůvodnění KRNAP jako orgán příslušný dle ustanovení § 78 
odst. 1) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a jako 
dotčený správní orgán ve smyslu § 136 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění konstatoval, že lokalita U Kostela a tedy i plocha č. 1/1 z hlediska ochrany 
přírody a krajiny:  

- leží na území 3. zóny národního parku, 
- je součástí bilatelární Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze, 
- je součástí Evropsky významné lokality (EVL) Krkonoše a Ptačí oblasti (PO) 

Krkonoše (území soustavy Natura 2000), 
- ve smyslu ustanovení § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, v platném znění, jde o plochu přírodní,  
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KRNAP s pořizovatelem a zástupcem obce na uvedených jednáních dospěli společně 
k názoru, že není žádoucí neúměrné rozšiřování zastavěného území a vymezování nových 
zastavitelných ploch v lokalitě U Kostela z důvodu zachování stávajícího charakteru a 
výjimečnosti této části území, která je tvořena dvěma oblastmi krajinného rázu – tj. 
rozptýlenou zástavbou původních horských chalup na lučních enklávách přecházející do 
historické zástavby obklopující památkově chráněný objekt kostela. Lokalita U Kostela svým 
stávajícím charakterem zástavby tvoří dominantní a výjimečnou část obce Malá Úpa. Lze 
konstatovat, že v případě umožnění nevhodného rozšíření další zástavby a možností zahuštění 
novými objekty dojde k nenávratné změně lokality vytvářené a zachované po dlouhé časové 
období. Větší změna typické kompozice osídlení této lokality by pak znamenala snížení 
urbanistických hodnot území. V návrhu zadání změny bylo do dotčené enklávy navrhováno 
několik nových rozvojových ploch představujících záměry označené č. 1/1, 7/1, 22/1, 23/1, 
24/1, 26/1, 27/1, 29/1 a 38/1. S odůvodněním cennosti tohoto území, jak z hlediska 
urbanistického a architektonického, tak i z hlediska ochrany přírody a krajiny (možný 
negativní dopad na krajinný ráz, negativní vliv na existující chráněné druhy rostlin a 
živočichů apod.) byla následně v rámci dalšího procesu pořizování Změny č. 1 Územního 
plánu obce Malá Úpa postupně prokázána potřeba zachovat stávající strukturu zástavby bez 
dalších změn funkčního využití typu vymezování nových zastavitelných ploch. V souladu 
s ustanovením § 47 odst. 4) stavebního zákona na základě uplatněných požadavků a po 
vyhodnocení průběhu jednání provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
úpravu návrhu zadání, kterou byla z jeho textové a grafické části vypuštěna plocha č. 1/1. 
Takto upravený návrh zadání byl předložen ke schválení zastupitelstvu obce Malá Úpa, které 
následně svým usnesením č. 68/4/11 ze dne 9.3.2011 upravené zadání schválilo.   
Dle ustanovení § 47 odst. 2) stavebního zákona v platném znění „mohou do 30 dnů od 
obdržení návrhu zadání dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky 
na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a požadavek na 
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle 
zvláštního právního předpisu12); ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i 
sousední obce.“ Jak z uvedeného ustanovení vyplývá, dotčené orgány u pořizovatele uplatňují 
k návrhu zadání požadavky nikoli závazná stanoviska, jejichž obsahové náležitosti jsou 
dovozovány ze správního řádu respektive z ustanovení § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád. Obsahové náležitostí požadavků, které jsou dotčené orgány v rámci projednání návrhu 
zadání oprávněny vznášet k jeho obsahu, nejsou žádným právním předpisem stanoveny.   
Samotné vypuštění lokality 1/1 z návrhu zadání nepředstavuje libovůli pořizovatele a rozpor 
s ustanovením § 50 odst. 1) stavebního zákona, neboť naplňuje cíle územního plánování dle 
ustanovení § 18 odst. 3) „orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona 
koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující 
rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů.“ Koordinace veřejných a soukromých zájmů v daném případě představovaly 
následující úkony pořizovatele - rozeslání návrhu zadání dotčeným orgánům dle ustanovení § 
47 odst. 2) stavebního zákona, dále konání společných jednání o podnětech mezi 
pořizovatelem, obcí pro kterou je územně plánovací dokumentace pořizována, a příslušným 
dotčeným orgánem, tj. KRNAP, vyhodnocení výsledků dané etapy procesu pořizování ze 
strany pořizovatele a určeného zastupitele včetně provedení úprav návrhu zadání dle 
ustanovení § 47 odst. 4) stavebního zákona a konečně projednání a schválení zadání 
zastupitelstvem obce (§ 47 odst. 5) stavebního zákona).      
 
K bodu 2. 
Dle tvrzení namítajícího se pozemková parcela číslo 48 v katastrálním území Dolní Malá 
Úpa, obec Malá Úpa nachází v zastavěném území obce Malá Úpa. Hranice zastavěného území 
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je součástí grafické části platného Územního plánu obce Malá Úpa a je v hlavním výkresu 
vyznačena modrou přerušovanou čárou. Po posouzení hlavního výkresu platné územně 
plánovací dokumentace lze jednoznačně konstatovat, že pozemková parcela č. 48 (označena 
na výřezu černou šipkou) v zastavěném území obce Mala Úpa neleží a ani s ním nesousedí. 
Pozemek namítajícího leží v nezastavěném území, respektive ve volné krajině.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Územní plán obce Malá Úpa, 2006, zpracovatel Doc. 
Ing. arch. Karel Fořtl, CSc. – výřez z hlavního výkresu 

 
Změna stávajícího funkčního využití pozemku, respektive změna jeho zastavitelnosti je 
podmíněna zajištěním vyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, aniž by byly ohroženy 
podmínky života budoucích generací. Předpokladem pro změnu funkčního využití je současně 
zachování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. V průběhu procesu projednávání Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa vyjádřil KRNAP jak v průběhu projednání návrhu zadání, 
tak v průběhu projednání samotného návrhu, svůj nesouhlas s rozšiřováním zastavěného 
území a vymezování nových zastavitelných ploch v lokalitě U Kostela z důvodu zachování 
stávajícího charakteru a výjimečnosti této části území, která je tvořena dvěma oblastmi 
krajinného rázu – tj. rozptýlenou zástavbou původních horských chalup na lučních enklávách 
přecházející do historické zástavby obklopující památkově chráněný objekt kostela což uvádí 
ve své námitce i namítající. V zadání změny bylo do dotčené enklávy navrhováno několik 
nových rozvojových ploch představujících záměry označené č. 1/1, 7/1, 22/1, 23/1, 24/1, 26/1, 
27/1, 29/1 a 38/1. S odůvodněním cennosti tohoto území KRNAP tyto plochy odmítl jako 
celek a nadále trvá na zachování stávající struktury zástavby. Jakékoli další zahušťování je dle 
názoru dotčených orgánů nepřípustné, neboť by došlo ke změně charakteru stávající zástavby 
a narušení současných urbanistických hodnot tohoto turisticky atraktivního území. Prioritní je 
tedy požadavek na zachování významu lokality U Kostela, která svým stávajícím charakterem 
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zástavby tvoří dominantní a výjimečnou část obce Malá Úpa. Lze konstatovat, že v případě 
umožnění rozšíření další zástavby a možností zahuštění novými objekty dojde k nenávratné 
změně charakteru celé lokality vytvářené a zachované po dlouhé časové období, jež se, dle 
platného územního plánu, považuje „za cenný historický soubor“. Takováto změna typické 
kompozice osídlení této lokality by znamenala snížení urbanistických hodnot území a rozpor 
se současnými cíli a úkoly územního plánování zakotvenými v ustanovení § 18 odst. 4) a § 19 
odst. 1) stavebního zákona. Ochranu stávajících hodnot v území U Kostela nacházejících se 
v území naplňuje i původní a doposud platný Územní plán obce Malá Úpa z roku 2006, který 
nevymezuje další nové zastavitelné plochy a upřednostňuje obnovu staveb v místech, kde 
v minulosti stávaly původní objekty. V rámci procesu přípravy a pořizování změny územního 
plánu nebylo nikým doloženo, že by na pozemkové parcele číslo 48 v katastrálním území 
Dolní Malá Úpa, obec Malá Úpa v minulosti stál objekt pro bydlení nebo rekreaci. Jeho 
zastavění by tedy představovalo nikoli obnovu původní zástavby, ale nový zábor půdy ve 
volné krajině pro zastavění. Ochrana lokality U Kostela dle platného územního plánu je dále 
zakotvena i v textové části územního plánu v kapitole „B.b.6) Kulturně historický potenciál 
území a jeho ochrana“, která uvádí:   

 
„Základním znakem, který je typický z urbanistického hlediska pro území Malé Úpy, je 
rozptýlená zástavba v lučních enklávách, která má pouze dílčí zahuštění v dvou tradičních 
centrech a to „U kostela“ a na Pomezních Boudách Tento urbanistický fenomén musí být při 
rozvojové zástavbě zachován.“                    

 
Dále Bc. Radovan Kučera namítá, že pořizovatel porušil ustanovení § 3 správního řádu, neboť 
nepostupoval tak, „…aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti“. Toto 
tvrzení opírá o to, že pořizovatel „neprovedl důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci, 
konkrétně nevzal v potaz znalecké posouzení RNDr. Tomáše Kurase, Ph.D. ze dne 
20.7.2013“. K tomuto tvrzení je zapotřebí shrnout časový postup činnosti a provedené úkony 
ze strany pořizovatele v rámci procesu pořizování. Pořizovatel po provedeném průzkumu 
území vypracoval společně s určeným zastupitelem v roce 2010 návrh zadání Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa a následně zahájil dne 22.9.2010 jeho projednávání dle 
ustanovení § 47 odst. 2) stavebního zákona. Pro vypracování návrhu zadání byly ze strany 
pořizovatele využity zejména územně analytické podklady ORP Trutnov, vydané nadřazené 
územně plánovací dokumentace, terénní průzkum území a ostatní dostupné podklady a 
informace. Lze konstatovat, že pořizovatel společně s určeným zastupitelem měli dostatek 
informací o území potřebných pro zodpovědné zpracování návrhu zadání a následně pro 
vyhodnocení k němu zaslaných požadavků. Před samotnou úpravou pak absolvovali 
pořizovatel s určeným zastupitelem jednání s KRNAP ohledně jimi vznesených podnětů a 
odůvodnění postoje k jednotlivým požadavkům na změnu. Na základě výstupů z těchto 
dostupných zdrojů byla provedena úprava návrhu zadání a toto následně předloženo a 
schváleno v zastupitelstvu dne 9.3.2011. S ohledem na skutečnost, že v zastupitelstvem 
schvalovaném znění zadání nebyl požadavek na změnu funkčního využití u plochy č. 1/1 
z důvodu jejího vypuštění obsažen, nebyl tento v návaznosti na ustanovení § 50 odst. 1) 
stavebního zákona v další etapě pořizování změny územního plánu dále již projednáván. 
Námitka ohledně toho, že pořizovatel „neprovedl důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu 
věci, konkrétně nevzal v potaz znalecké posouzení RNDr. Tomáše Kurase, Ph.D“ je v daném 
případě irelevantní, neboť tento podklad byl vypracován až dne 20.7.2013, tedy před 
schválením zadání a současně před rozhodnutím danou plochu č. 1/1 ze zadání vypustit. 
V případě vypuštění jakéhokoliv požadavku na změnu funkčního využití z textu zadání, 
schváleného dle ustanovení § 47 odst. 5) stavebního zákona zastupitelstvem obce, nelze daný 
požadavek do procesu pořizování tytéž změny územního plánu opětovně zahrnout. Návrh 
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změny č. 1 je zpracován na základě schváleného zadání (§50 odst.1) stavebního zákona). 
Opětovné doplnění požadavku č.1/1 na změnu by znamenalo rozpor s usnesením 
zastupitelstva obce, které svým rozhodnutím o schválení zadání rozhodlo současně i o 
vypuštění dané změny ze zadání a potažmo pak z celého procesu pořizování Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa. Návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa 
obsahující v zadání již vyřazenou změnu by představoval přímý rozpor s platným zadáním, 
což není přípustné.   
 
K bodu 3. 
Pořizovatel obdržel k návrhu zadání během lhůty stanovené pro zaslání podnětů ze strany 
dotčených orgánů požadavky KRNAP na vypuštění některých lokalit z obsahu návrhu zadání, 
neboť dle jejich odůvodnění byly tyto z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny nepřípustné.  
V návaznosti na vznesené požadavky na vypuštění některých lokalit ze zadání proběhla 
v sídle KRNAP dne 25.1.2011 a 28.2.2011 společná jednání za přítomnosti zástupců obce 
Malá Úpa, pořizovatele a KRNAP.  Na jednáních byli pořizovatel a zástupce obce seznámeni 
s důvody negativního postoje KRNAP k navrhovaným zastavitelným plochám a následně 
bylo konstatováno, že je nezbytné zachovat stávající charakter významného území lokality U 
Kostela. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem veškeré obdržené podněty a 
výsledky uskutečněných jednání vyhodnotili a následně upravili návrh zadání (§ 47 odst. 4) 
stavebního zákona) a předložili zastupitelstvu ke schválení. V rámci úpravy byly v zadání 
ponechány pouze lokality, ke kterým nebyly ze strany dotčených orgánů negativní 
připomínky nebo ty, které byly z dostupných informací vyhodnoceny pořizovatelem jako 
potencionálně možné změny. Posouzení možnosti ponechání daného požadavku na změnu 
v zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa provedené pořizovatelem vychází z jeho 
dlouholetých zkušeností s pořizováním územně plánovacích dokumentací, z vyhodnocení 
dostupných informací o území (Územně analytických podkladů ORP Trutnov, územně 
plánovacích dokumentací – Územní plán obce Malá Úpa, ZÚR Královéhradeckého kraje, 
Politika územního rozvoje ČR 2008, znalosti území apod.). Z uvedených podkladů vyplývá, 
že pozemková parcela číslo 48 v katastrálním území Dolní Malá Úpa, obec Malá Úpa leží v: 
 
ÚAP ORP Trutnov 

- leží na území 3. zóny národního parku, 
- je součástí bilatelární Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze, 
- je součástí Evropsky významné lokality (EVL) Krkonoše a Ptačí oblasti (PO) 

Krkonoše (území soustavy Natura 2000), 
- je z převážné části dotčeno ochranným pásmem pozemků plnících funkci lesa, 
- území s archeologickými nálezy, 
- západní část pozemku je dotčena ochranným pásmem komunikačního vedení, 
-  na území s významným „krajinným prostorem“- „krajinným rázem“, 
-  nezastavěném území, 
- v území „chráněná oblast přirozené akumulace povrchových vod“. 

 
ZÚR KHK 

- ve specifické oblasti SOB7 Krkonoše – Jizerské hory – patřící k nejvýznamnější 
turistické oblasti České republiky 

- v oblasti se shodným krajinným tipem „lesozemědělské krajiny“ 
 
PÚR ČR 2008 

- ve specifické oblasti SOB7 
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Hlavním důvodem pro vymezení a ochranu území v jednotlivých územně plánovacích 
podkladech a dokumentacích je „potřeba úměrně a rovnoměrně využívat s ohledem na 
udržitelný rozvoj území vysoký rekreační potenciál Krkonoš, které jsou národním parkem a 
biosférickou rezervací UNESCO a zasahují na území Královéhradeckého a Libereckého kraje 
a do sousedního Polska a Jizerských hor, které jsou chráněnou krajinnou oblastí. Jde o 
celistvé území s kvalitním životním prostředím, vysokými přírodními a krajinnými hodnotami 
a s významným rekreačním potenciálem.“ 
Celé území obce Malá Úpa je dle uvedeného zařazení v uvedených dokumentacích 
považováno za velmi významné a cenné jak z hlediska ochrany přírody a krajiny tak 
s ohledem na jeho využití v oblasti turistického ruchu. V rámci správního území obce je pak 
samotná lokalita dále v Územním plánu obce Malá Úpa považována za jednu z nejcennějších 
částí zejména s ohledem na současný charakter a rozsah zástavby, která utváří typickou 
horskou rozptýlenou zástavbu. Platný územní plán dokonce navrhuje pro lokalitu U Kostela 
vymezit „ochrannou zónu kulturní památky“ a v rámci základní urbanistické koncepce 
považuje za zásadní zachovat v této lokalitě současné měřítko vztahů staveb a prostředí. 
Z výše uvedeného vyplývá cennost a významnost území U Kostela spočívající v existenci 
rozptýlené zástavby původních horských chalup na lučních enklávách, jež přechází do 
historické zástavby obklopující památkově chráněný objekt kostela. Posouzením všech 
atributů a informací o území dospěl pořizovatel společně s určeným zastupitelem k závěru 
vypustit ze zadání požadavky na změny funkčního využití ploch č. 1/1, 23/1, 24/1, 27/1 a 38/1 
nacházejících se v lokalitě U Kostela. Uvedené plochy by případným zastavěním s ohledem 
na jejich lokaci, jak ve vztahu k ostatním stavebním objektům tak poloze vůči veřejné 
infrastruktuře, zásadně negativně ovlivnili současný charakter tohoto území. Zachování 
urbanistických hodnot území spočívá zejména v dodržení přiměřených odstupů, orientace a 
hmotovému měřítku jednotlivých staveb. Umístění nových objektů v navrhovaném rozsahu 
by způsobilo zahuštění výstavby a nenávratnou změnu charakteru území, které je považována 
za ojedinělé a významné právě z důvodu současného nízkého rozsahu zastavění a plynulého 
přechodu zhuštěné zástavby menšího centra do rozptýlené luční zástavby s místní 
architekturou. V zadání byly ponechány pouze lokality, u kterých byl (s ohledem na jejich 
lokaci v dané části obce) větší předpoklad zapojení do stávající zástavby bez negativního 
vlivu na urbanistický charakter lokality. Plochy ponechané v zadání leží na hranici 
zastavěného území centrální části lokality U Kostela a jsou napojeny na stávající dopravní 
infrastrukturu. Záměrem pořizovatele při ponechání některých lokalit v zadání i přes 
nesouhlasné vyjádření dotčených orgánů v rámci obdržených podnětů k obsahu zadání, byl 
předpoklad podrobnějšího prověření a posouzení umístění záměru v území. Tyto záměry byly 
následně po jejich zapracování do návrhu konfrontovány s daty a informacemi předanými ze 
strany dotčených orgánů a zájmy hájenými na základě příslušných právních předpisů. V rámci 
projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa došlo k posouzení dalších 
aspektů, jakými byly například rozsah podmínek funkčního využití ploch, jež může daný typ 
územně plánovací dokumentace – tj. územní plán v odkazu na ustanovení § 43 stavebního 
zákona obsahovat.  
U lokality č. 1/1 dospěl pořizovatel společně s určeným zastupitelem po vyhodnocení všech 
obdržených stanovisek uskutečněných jednáních a z posouzení ostatních informací o daném 
území k závěru, že ponechání lokality v zadání nekoresponduje s cíli a úkoly územního 
plánování stanovenými v § 18 a § 19 stavebního zákona. Ponechání plochy č. 1/1 pro možnou 
další výstavbu objektu pro trvalé bydlení nebo pro rekreaci by představovalo postupné 
zahuštění rozptýlené zástavby v dané části obce, kde toto není s ohledem na existenci stávající 
objektů žádoucí. Doplněním požadované zástavby by došlo ke změně rozptýlené zástavby na 
lučních pozemcích k vytvoření uliční venkovské zástavby. Charakter venkovské uliční 
zástavby oproti současné rozptýlené zástavbě je tvořen převládajícím řazením objektů podél 
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ulic. Domy vytvářejí uliční čáru a to jak při řazení objektů vedle sebe, tak s odstupy a území 
je prostorově vnímáno jako souvisle zastavěné. Takovouto změnu charakteru území 
považujeme v této lokalitě za zcela nežádoucí a zcela by popřela dochovanou rozptýlenou 
zástavbu sestávající z nahodile umisťovaných objektů na lučních pozemcích, která 
představuje v tomto území zcela jistě zachovalé civilizační hodnoty a tyto společně 
s přírodními hodnotami nám ukládají právní předpisy chránit    (§ 18 odst. 4) stavebního 
zákona).  
Tvrzení namítajícího, že ze strany pořizovatele nebylo při vyřazení plochy č. 1/1 ze zadání 
postupováno z jeho strany obdobně jako u plochy č. 43/1, která oproti totožnému požadavku 
na její vypuštění byla v zadání ponechána není v tomto případě irelevantní. Plocha č. 43/1 leží 
v urbanisticky odlišné části obce „Rennerovy boudy“, která je zcela jinak prostorově a 
pohledově vnímána nežli plocha č. 1/1. Změna označena v zadání pod č. 43/1 se skládá 
z celkem tří změnových ploch, z nichž jedna (označena následně v návrhu č. 43/1c) je 
situována na pozemek obklopený z východní a jižní strany lesem, ze severní a západní pak 
sjezdovou tratí a vodním tokem se souvislým břehovým porostem. Tato plocha má v současné 
době charakter jak prostorově, tak pohledově izolované lokality. V dané lokalitě se nachází 
pouze jeden stávající stavební objekt čp 88. Případným umístěním dalšího nového stavebního 
objektu nedojde k zásadní změně urbanistického charakteru tohoto území. Druhá plocha 
(označena následně v návrhu č. 43/1b) je situována na lučním pozemku severně od stávajícího 
lyžařského vleku a západně od hranice lesa. Na sousedícím pozemku podél severní hranice se 
v současné době nachází jediný stavební objekt. Třetí lokalita (označena následně v návrhu č. 
43/1a) pak navazuje na tuto stávající zástavbu severním směrem, přičemž stávající a novou 
zástavbu odděluje plocha pro umístění záměru 40/1 na propojení lyžařských vleků. Případná 
nová vhodná výstavba na plochách 43/1, by s ohledem na situování a vzájemné odstupy 
staveb, představovala v této části pouze doplnění, nikoli změnu současného charakteru 
rozptýlené zástavby. Vzájemné posuzování ploch č. 1/1 a 43/1 jako obdobných žádostí o 
změny v území a domáhání se totožného postupu v jejich posuzování není na základě výše 
uvedených skutečností možné. Jedná se z urbanistického hlediska o odlišné lokality a takto 
byly ze strany pořizovatele i posuzovány.                  
Po vyhodnocení výsledku projednání a výše uvedených dat a údajů o území dospěl 
pořizovatel společně s určeným zastupitelem v odkazu na ustanovení § 47 odst. 4) stavebního 
zákona k závěru vypustit ze zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa plochu č. 1/1 
z obsahu a takto upravené zadání předložil zastupitelstvu obce Malá Úpa ke schválení. 
Provedená úprava zadání nepředstavovala v daném případě libovůli pořizovatele nebo jeho 
chaotický, nesystematický a nepřezkoumatelný postup, nýbrž postup v souladu s ustanovením 
stavebního zákona a ostatních právních předpisů vztahujících se k pořizování územně 
plánovací dokumentace. Tvrzení namítajícího ohledně porušení ustanovení § 4 odst. 8) a § 51 
odst. 4) stavebního zákona bez dalšího odůvodnění není ve vztahu k výše uvedenému logické, 
neboť ustanovení § 4 odst. 8) stavebního zákona se týká postupu řešení rozporů při obdržení 
protichůdných závazných stanovisek dotčených orgánů k čemuž v rámci procesu pořizování 
Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa nedošlo a následně uvedené ustanovení § 51 
odst. 4) stavební zákon neobsahuje.                          
 
 
 
K bodu 4. 
Stávající platná územně plánovací dokumentace – Územní plán obce Malá Úpa vymezuje 
pozemkovou parcelu číslo 48 v katastrálním území Dolní Malá Úpa, obec Malá Úpa jako 
nezastavěné území s funkčním využitím „LO – louky a pastviny“. V rámci pořizování Změny 
č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa, proti jehož návrhu podal namítající svou námitku, 
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nedochází ke změně funkčního využití pozemku v jeho vlastnictví, neboť požadavek byl 
ze zadání vypuštěn s ohledem na výsledky projednávání. Právní nárok na změnu funkčního 
využití dle žádosti vlastníka žádný platný právní předpis neukládá a nelze se tohoto práva 
nikterak dovolávat. Pokud tedy v rámci procesu pořizování Změny č. 1 Územního plánu obce 
Malá Úpa nedochází ke změně funkčního využití plochy zahrnující pozemek ve vlastnictví 
namítajícího, nedochází tímto procesem k žádnému diskriminačnímu zásahu do vlastnických 
práv, neboť dochází k zachování status quo ante.        

 
K bodu 5. 
Ustanovení § 51 odst. 3) stavebního zákona zní „Dojde-li pořizovatel na základě výsledků 
projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh územního plánu, zpracuje ve 
spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. K návrhu pokynů si 
pořizovatel vyžádá stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany 
přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad ve stanovisku uvede, 
zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví 
podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Návrh 
pokynů pro zpracování návrhu územního plánu předloží pořizovatel spolu se zdůvodněním 
zastupitelstvu obce ke schválení. V rozsahu, v jakém se tyto pokyny odchylují od zadání 
územního plánu, jsou jeho změnou.“  Pořizovatel však na k závěru, že je potřebné pořídit 
nový návrh nedospěl, neboť návrh byl vypracován v návaznosti na výsledky do té doby 
uskutečněného projednávání územně plánovací dokumentace a v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Pořizovatel ani žádný z dotčených orgánů neshledal v průběhu jak 
společného jednání o návrhu uskutečněného dne 30.1.2013, tak veřejného projednání 
uskutečněného dne 15.11.2013, že by návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa 
obsahoval řešení, které by bylo v rozporu s některými z veřejných zájmů nebo cíli a úkoly 
územního plánování. V návaznosti na toto nebyl ze strany pořizovatele a určeného zastupitele 
zpracován návrh pokynů pro zpracování nového návrhu.     
 
K bodu 6. 
V rámci vyhodnocování pořizovatel provedl v dané fázi pořizování posouzení všech podkladů 
a dokladů obdržených v rámci lhůt stanovených pro jejich doručení. Skutečnosti, jež vedly 
k definitivnímu vypuštění plochy č.1/1 z dalšího procesu pořizování, respektive k úpravě 
znění zadání schváleného zastupitelstvem obce Malá Úpa, jsou uvedeny v obsahu tohoto 
odůvodnění rozhodnutí o námitce. K části námitky ohledně porušení ustanovení § 50 a § 51 
odst. 1) stavebního zákona ze strany pořizovatele způsobeného nezohledněním dokumentace 
posouzení vlivů záměru „Využití pozemku p.č. 48 v k.ú. Dolní Malá Úpa pro výstavbu 
budovy pro zemědělské užití s 1 bytovou jednotkou k celoročnímu obývání“ je nutné 
posoudit, zda pořizovatel mohl k uvedenému zohlednění přistoupit či nikoli. Schválením 
zadání dle ustanovení § 47 odst. 4) stavebního zákona byly současně stanoveny hlavní cíle a 
požadavky na zpracování návrhu územního plánu a rozsah změn, jež budou do návrhu Změny 
č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa zapracovány. Zadání bylo na základě usnesení 
zastupitelstva obce Malá Úpa schváleno dne 9.3.2011. Dokumentace posouzení vlivů záměru 
„Využití pozemku p.č. 48 v k.ú. Dolní Malá Úpa pro výstavbu budovy pro zemědělské užití 
s 1 bytovou jednotkou k celoročnímu obývání“ byla vypracována RNDr. Tomášem Kurasem, 
Ph.D. dne 20.7.2013. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že časový odstup dne schválení zadání 
zastupitelstvem a tedy i definitivním rozhodnutí o vypuštění plochy č. 1/1 z celého procesu 
pořizování Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa a dne vypracování dokumentace činí 
28 měsíců. Závěry obsažené v dokumentaci uvedeného posouzení nelze již, s ohledem na 
postup projednávání stanovený stavebním zákonem a fázi, v jaké se pořizovaná územně 
plánovací dokumentace nachází, nikterak zohlednit. Navrácení plochy č. 1/1 do návrhu 
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Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa by znamenalo akt, který by byl přímo v rozporu 
se zadáním, což není v odkazu na ustanovení § 50 odst. 1) stavebního zákona přípustné.      
 
K bodu 7.  
Postup činnosti pořizovatele respektive soulad pořizování Změny č. 1 Územního plánu obce 
Malá Úpa s ustanovením § 50 odst. 1) stavebního zákona je uveden v části „K bodu 1.“ tohoto 
odůvodnění. Na základě výsledků projednání a schváleného zadání byl následně vypracován 
návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa. Obsahové náležitosti návrhu upravuje 
prováděcí předpis příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Vzhledem 
k tomu, že z obsahu zadání byl v návaznosti na výsledky projednání vypuštěn požadavek na 
změnu funkčního využití plochy č. 1/1 nemohl být tento požadavek následně obsažen 
v samotném návrhu, neboť by se jednalo o rozpor se schváleným zadáním. Textová část 
odůvodnění návrhu je stanovena přílohou č. 7 k vyhlášce a musí obsahovat: 
„(1) Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze 
správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, zejména 

a. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 
b. vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu 

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k 
její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního 
zákona, 

c. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 
odst. 3 stavebního zákona, 

d. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 
stavebního zákona, 

e. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v 
případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona, 

f. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 
jejich vymezení, 

g. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.“             

 
Z uvedeného ustanovení vyplývá, že odůvodnění návrhu obsahuje popis a zdůvodnění 
celkové koncepce a řešení obsažené v projednávaném návrhu. Účelem odůvodnění návrhu je 
shrnutí a posouzení podnětů a výsledků projednávání, jež vedly zpracovatele v součinnosti 
s pořizovatelem k zakotvení daného řešení obsaženého v konečném návrhu. Posouzením 
požadavků, které nebyly do návrhu zapracovány z důvodu jejich vypuštění ve fázi schválení 
zadání, se odůvodnění samotného návrhu již nezabývá. Taktéž se odůvodnění návrhu 
nezabývá vzájemným posuzováním projednávaných požadavků na změny funkčního využití 
jednotlivých ploch. Požadavky na změny u jednotlivých ploch jsou v příslušné fázi 
projednávání Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa posuzovány převážně samostatně. 
V případech, kdy několik nově navrhovaných ploch bude společně vytvářet nebo ovlivňovat 
samostatnou urbanistickou část obce s ohledem na jejich lokaci či navrhované budoucí 
funkční využití, jsou tyto plochy posuzovány též i jako funkční celek. Vzájemné porovnání 
ploch č. 1/1 s plochami č. 13/1, 16/1, 25/1 případně 43/1 se v rámci procesu pořizování 
Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa z výše uvedených důvodů neprovádělo. 
K uvedené části námitky je nezbytné uvést i skutečnost týkající se polohy plochy č. 1/1, která 
oproti ostatním plochám leží ve zcela odlišných částech obce: 
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plocha č. 1/1 – lokalita U Kostela 
plochy č 13/1 a 16/1 - v lokalitě Latovo údolí 
plocha č. 25/1 – v lokalitě Eliščino údolí  
plocha 43/1 v lokalitě Rennerovy boudy. 

 
Z textu platného územního plánu obce Malá Úpa je zřejmé, že i předchozí zpracovatel 
přistupoval v rámci zakotvené koncepce rozvoje k jednotlivým lokalitám jako k různým 
funkčním celkům se specifickým charakterem území. Toto členění území je patrné zejména 
například z kapitoly „B.c.1) Hlavní zásady řešení funkčního využití území“ textové části 
Územního plánu obce Malá Úpa.                        
 
K bodu 8. 
Pořizovatel na základě ustanovení § 51 odst. 1) stavebního zákona na základě obdržených 
stanovisek, připomínek, podnětů a uskutečněných jednání provedl ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu a zajistil jeho úpravu. 
Následně zahájil pořizovatel řízení o územním plánu v rozsahu dle ustanovení § 52 odst. 1) 
stavebního zákona zveřejněním oznámení o konání veřejného projednání posouzeného a 
upraveného návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa. Oznámení o konání 
veřejného projednání bylo provedeno formou veřejné vyhlášky vyvěšené dne 14.10.2013 na 
úřední desce pořizovatele a obce, pro kterou je územně plánovací dokumentace pořizována. 
Současně byla vyhláška zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na 
elektronické úřední desce obce Malá Úpa a pořizovatele. Termín veřejného projednání byl 
stanoven na pátek 15.11.2013 od 11,00 hod. v restauraci Bouda Malá Úpa, Horní Malá Úpa 
136, 542 27 Malá Úpa. Společně se zveřejněním oznámení o konání veřejného projednání byl 
u pořizovatele a v obci Malá Úpa ve lhůtě ode 14.10.2013 do 15.11.2013 vystaven návrh 
„Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa“ a dokumentace „vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území“. Vystavení návrhu včetně dokumentace vyhodnocení vlivů bylo 
současně provedeno i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dle ustanovení § 52 odst. 1) 
stavebního zákona je možné uskutečnit veřejné projednání nejdříve 15 dnů ode dne doručení 
oznámení o jeho konání. Na základě ustanovení § 25 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, se za den doručení veřejné vyhlášky považuje 15. den ode dne  vyvěšení (za naplnění 
podmínky jejího současného zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup). Dnem 
doručení vyhlášky oznamující konání veřejného projednání Změny č. 1 Územního plánu obce 
Malá Úpa byl tedy termín 29.10.2013. Konání veřejného projednání mohlo být za dodržení 15 
denní lhůty uskutečněno v návaznosti na ustanovení § 52 odst. 1) stavebního zákona nejdříve 
13.11.2013. Skutečný termín veřejného projednání však byl 15.11.2013, tedy 17 dní ode dne 
doručení oznámení, čímž bylo dodrženo ustanovení § 52 odst. 1) stavebního zákona. V rámci 
oznámení o konání veřejného projednání návrhu pořizovatel poučil o možnosti podání 
námitek nebo připomínek pro odpovědné osoby dle ustanovení § 52 odst. 2) ve lhůtě dle odst. 
3) stavebního zákona. Vzhledem k výše uvedenému byly podmínky stanovené § 51 a § 52 
stavebního zákona ze strany pořizovatele naplněny.  
 
K bodu 9. 
Pořizovatel v průběhu celého procesu pořizování územně plánovací dokumentace Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa dohlíží nad naplňováním cílů a úkolů územního plánování 
vymezených v rámci ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona. Mezi hlavní cíle územního 
plánování patří zejména zajištění udržitelného rozvoje území spočívajícího ve vyváženém 
postoji jeho tří základních pilířů, kterými jsou sociální, environmentální a ekonomický. Tento 
cíl byl v průběhu pořizování Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa naplňován 
komplexním posouzením předložených požadavků na změny ve vztahu k veřejným zájmům 
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hájeným jednotlivými dotčenými orgány na základě příslušného zákonného zmocnění. 
V rámci procesu komplexního posouzení a projednávání návrhu zadání a následně samotného 
návrhu došlo k vypuštění některých požadavků na změny v území, které byly posouzeny a 
vyhodnoceny s možným potenciálním negativním vlivem na existující přírodní, kulturní nebo 
civilizační hodnoty včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, 
nacházejícího se v řešeném území. Tímto došlo k naplnění cílů územního plánování 
zakotvených v ustanovení § 18 stavebního zákona. Změny č. 1 Územního plánu obce Malá 
Úpa nepředstavují tvorbu územního plánu pro celé území obce, který by stanovoval základní 
koncepci rozvoje území obce, nýbrž tuto koncepci pouze doplňují v návaznosti na aktuální 
civilizační potřeby a požadavky vyplývající ze současného životního trendu a rozvoje v 
území. Požadavky na změny jsou tedy posuzovány jednotlivě každý zvlášť s ohledem na 
jejich celkový význam a přínos pro obec či její část a na existenci všech limitů v daném 
území. Nelze se tedy odvolávat na skutečnost, že obdobný záměr byl v jedné části obce 
v rámci změny odsouhlasen a v jiné části byl z návrhu vypuštěn. Území obce Malá Úpa se 
nachází celé v Evropsky významné lokalitě (EVL) Krkonoše a Ptačí oblasti (PO) Krkonoše 
(území soustavy Natura 2000), což představuje jeden z největších limitů v oblasti ochrany 
životního prostředí s mezinárodním významem. Jednotlivé části obce Malá Úpa jako je 
například lokalita U Kostela pak svým současným stavem a dochováním hodnot požadavky 
na ochranu tohoto území dále umocňují. Úkoly územního plánování dle § 19 stavebního 
zákona ukládají zjišťovat a posuzovat stav v území, jeho přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty a v návaznosti na toto pak následně prověřovat potřeby změn s ohledem na veřejný 
zájem, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na životní prostředí. V rámci 
procesu pořizování Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa a naplňování cílů a úkolů 
územního plánování pořizovatel dospěl u plochy č. 1/1 k názoru, že tato změna z hlediska 
potencionálních rizik jak na životní prostředí, tak na zachování urbanistických a 
architektonických hodnot není žádoucí. Ustanovení § 19 odst. 1) písm. c) stavebního zákona 
stanovuje v rámci činnosti prováděné při územním plánování „prověřovat a posuzovat 
potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na 
veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,“. Jedná se tedy o úkol pro územní 
plánování potažmo tedy podmínky pro činnost a úkony spojené s územním plánováním nikoli 
o podmínku stanovenou pro opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy představuje 
pouze nástroj respektive formu, jakou se územní plán (§ 43 odst. 4) stavebního zákona) po 
jeho projednání vydává. K naplnění cílů a úkolů územního plánování došlo v rámci posouzení 
a vyhodnocení všech požadavků na změnu a nových záměrů jak v rámci projednávání zadání 
tak následně návrhu.   

 
S ohledem na výše uvedené pořizovatel s určeným zastupitelem vypracoval, v souladu 
s ustanovením § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), návrh tohoto rozhodnutí o námitce. Zastupitelstvo obce Malá Úpa následně 
rozhodlo v rámci opatření obecné povahy č. 1/2014 jehož součástí je i rozhodnutí o námitce 
podané proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa, že námitku podanou panem 
Bc. Radovanem Kučerou, Horská 634, 541 01 Trutnov z výše uvedených důvodů zamítá, jak 
je uvedeno ve výroku.   
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3. Rozhodnutí o námitce č. R/03/2014 
 
Námitka pana Tomáše Kopeckého, Horní Malá Úpa 102, 542 27 Malá Úpa ze dne 
22.11.2013, týkající se požadavku na vypuštění plochy č. 50/1 navrhující změnu funkčního 
využití pozemku p.p.č. 168/3 v katastrálním území Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa z funkce 
„VZ – intenzivněji udržovaná zeleň“ na „OS1 – Zástavba s převažujícími objekty obč. 
vybavenosti a služeb cestovního ruchu“, podaná proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
obce Malá Úpa se zamítá.  
 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
 

Pan Tomáš Kopecký, Horní Malá Úpa 102, 542 27 Malá Úpa podal dne 22.11.2013 „Námitku 
dotčených vlastníků k návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa“, dále jen námitka. 
Námitka byla podána proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa pořizovaného 
Městským úřadem Trutnov jako pořizovatelem (dále jen pořizovatel) v návaznosti na 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném znění pro obec Malá Úpa. Podaná námitka byla zaevidována 
pod č. 3 a následně byla, ze strany pořizovatele a určeného zastupitele, vyhodnocena dle 
ustanovení § 53 odst. 1) stavebního zákona jako námitka. Návrh rozhodnutí o námitce 
pořizovatel doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu s výzvou o uplatnění stanoviska do 
30 dnů od obdržení výzvy.   
Námitka byla podána panem Tomášem Kopeckým jakožto vlastníkem pozemků p.p.č. 170/7 a 
objektu čp. 102 na st.p.č. 44 v katastrálním území Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa, 
zapsaného na LV č. 167 proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa. Námitka 
se týká nesouhlasu s navrhovanou změnu funkčního využití z „VZ – intenzivněji udržovaná 
zeleň“ na „OS1 – Zástavba s převažujícími objekty obč. vybavenosti a služeb cestovního 
ruchu“ u plochy zahrnující pozemky p.p.č. 168/3 a st.p.č. 187 v katastrálním území Horní 
Malá Úpa, obec Malá Úpa. Změna funkčního využití je v návrhu označena pořadovým číslem 
50/1. Jako důvody podání námitky namítající uvádí následující: 
 

1. „Můj objekt je v těsné blízkosti předmětné plochy. Navrženou změnou ÚP se otevírá 
možnost výstavby objektu, jehož využíváním by se mohla zásadně zhoršit kvalita 
prostředí a pohoda užívání našeho objektu určeného k trvalému pobytu a to především 
proto, že případná výstavba některých typů objektů, který navrhovaná změna připouští 
by vyžadovala pravidelné zásobování objektu, případně parkování ubytovaných 
eventuální další změny, které by zásadně změnily charakter místa.  
 

2. Jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že se v těsné blízkosti předmětné plochy 
nacházejí objekty rekreačního i trvalého bydlení, musí případné změně předcházet 
provedení zastavovací studie, která by určila jaké parametry by měla případná stavba 
mít – podlažnost účel užívání, přesné umístění. 

 
3. Dále jsem přesvědčen, že původně stanovený účel této plochy – intenzivněji udržovaná 

zeleň – byl stanoven nikoli náhodně, ale správně bylo uvažováno tak, že v samotném 
centru obce s intenzivním turistickým ruchem je vhodné zachovat plochu veřejné 
zeleně, která poskytne možnost setkávání místních obyvatel i odpočinutí turistů. To, že 
obec nedokázala naplnit správně stanovený účel plochy by nemělo v žádném případě 
být důvodem ke změně účelu na plochu zastavovanou.“   
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K bodu 1.  
Pořizovatel zahájil v roce 2010, v rozsahu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a ostatních 
souvisejících právních předpisů a v návaznosti na usnesení Zastupitelstva obce Malá Úpa č. 
236/26/10 ze dne 22.4.2010 proces pořizování územně plánovací dokumentace – „Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa“.  
Na základě ustanovení § 47 odst. 1) stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vypracoval návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa (dále jen 
návrh zadání), který mimo náležitosti stanovené přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, obsahoval i požadavky od jednotlivých vlastníků pozemků na 
změnu funkčního využití doručené obci Malá Úpa. Součástí obsahu návrhu zadání byl i 
požadavek na změnu funkčního využití u plochy zahrnující pozemky p.p.č. 168/3 a st.p.č. 187 
v katastrálním území Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa ze stávající plochy „VZ – intenzivněji 
udržovaná zeleň“ na „OS1 – Zástavba s převažujícími objekty obč. vybavenosti a služeb 
cestovního ruchu“. Následně pořizovatel v souladu s ustanovením § 47 odst. 2) stavebního 
zákona zaslal návrh zadání jednotlivým dotčeným orgánům, sousedním obcím a obci, pro 
kterou je územně plánovací dokumentace pořizována a krajskému úřadu s výzvou k uplatnění 
svých požadavků nebo podnětů na obsah návrhu zadání do 30 dnů od obdržení návrhu zadání. 
Současně pořizovatel zajistil zveřejnění a vystavení návrhu zadání po dobu 30 dnů ode dne 
vyvěšení oznámení. Oznámení bylo provedeno vystavením vyhlášky ve lhůtě od 29.9.2010 do 
29.10.2010 na úřední desce u pořizovatele a úřední desce obce Malá Úpa. Oznámení bylo 
provedeno současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Ve lhůtě stanovené pro uplatnění požadavků na obsah návrhu zadání obdržel pořizovatel 
podněty od 11 dotčených orgánů a krajského úřadu. Žádný z obdržených podnětů 
neobsahoval nesouhlas se změnou funkčního využití evidovanou pod č. 50/1 nebo zákonné 
důvody jež by vedly pro její vypuštění z obsahu zadání Změny č. 1 Územního plánu obce 
Malá Úpa z hlediska rozporu s veřejnými zájmy.   
V souladu s ustanovením § 47 odst. 4) stavebního zákona na základě uplatněných požadavků 
a po vyhodnocení průběhu jednání provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
úpravu návrhu zadání a společně jej předložili ke schválení zastupitelstvu obce Malá Úpa, 
které následně svým usnesením č. 68/4/11 ze dne 9.3.2011 upravené zadání schválilo. 
Součástí schváleného obsahu zadání byl požadavek na změnu funkčního využití plochy č. 
50/1 zahrnující pozemky p.p.č. 168/3 a st.p.č. 187 v katastrálním území Horní Malá Úpa, obec 
Malá Úpa ze stávající plochy „VZ – intenzivněji udržovaná zeleň“ na „OS1 – Zástavba s 
převažujícími objekty obč. vybavenosti a služeb cestovního ruchu“.   
Na základě obdrženého stanoviska č.j. 19945/ZP/2010 vydaného dne 21.10.2010 Krajským 
úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, jako 
příslušným orgánem dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) byl 
do obsahu zadání zakotven požadavek na posouzení „Změny č. 1 Územního plánu obce Malá 
Úpa“ z hlediska vlivů na životní prostředí dle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
V návaznosti na ustanovení § 50 odst. 1) stavebního zákona pořídil pořizovatel návrh Změny 
č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa zpracovaný Ing. arch. Elen Malchárkovou, Strahovice, 
132, 747 24, IČ: 47636432 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součást 
tvoří dle § 19 odst. 2) stavebního zákona vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Návrh 
Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa vymezil na pozemcích p.p.č. 168/3 a st.p.č. 187 
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v katastrálním území Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa stávající plochu o výměře 0,15 ha 
s funkčním využitím „OS1 – Zástavba s převažujícími objekty obč. vybavenosti a služeb 
cestovního ruchu“. V rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
stanovených v textové části návrhu je v plochách „OS1 – Zástavba s převažujícími objekty 
obč. vybavenosti a služeb cestovního ruchu“ umožněno následující: 
 

2.a.1. Hlavní:  
- Provozování občanského vybavení komerčního charakteru malého a středního 
rozsahu.  

2.a.2. Přípustné:  
- Stavby a zařízení pro administrativu,  
- Stavby a zařízení pro obchodní prodej a služby,  
- Stavby hotelů, motelů a penzionů,  
- Stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport,  
- Plochy zeleně s městským mobiliářem.  

2.a.3. Nepřípustné:  
- Jsou všechny činnosti v předchozích dvou kategoriích (hlavní a přípustné) 

neuvedeny nebo s těmito funkcemi přímo nesouvisející.  
2.a.4. Podmíněně přípustné využití:  

- Služební byty ve stavbách a zařízeních uvedených v hlavním a přípustném využití,  
- Stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesníží 

kvalitu prostředí a pohodu užívání ve vymezené ploše a svém okolí.  
2.a.5. Podmínky prostorového uspořádání:  

- Je-li vymezena plocha větší než 0,15 ha, pak maximální plocha k zastavění ve 
vymezené ploše činí 0,15 ha. Je preferováno zastavění původních stavebních parcel 
nebo zbořenišť nacházejících se ve vymezené ploše.          
 

Závěr z vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa na udržitelný rozvoj 
území deklaruje, že záměry obsažené v návrhu nebudou negativně ovlivňovat udržitelný 
rozvoj území: 
 
„Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů uvedených v tomto vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj vytváří změna č. 1 pozitivní předpoklady pro rozvoj dvou nebo i více 
pilířů udržitelného rozvoje území.“      
 
Dokumentace posouzení vlivů změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa na životní 
prostředí vypracovaná v červnu 2012 (s aktualizací v únoru 2013) Ing. Jarmilou Paciorkovou, 
U Statku 301/1, 736 01 Havířov vyhodnotila plochu č. 50/1 jako plochu „Bez vlivu na 
vymezené předměty ochrany“.  Současně dokumentace posouzení koncepce Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí soustavy NATURA 2000 zpracovaná RNDr. Tomášem Kurasem, Ph.D., Kotlářova 
2770/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh v květnu 2012 vyhodnotila plochu č. 50/1 taktéž „Bez vlivu 
na vymezené předměty ochrany“. V návaznosti na výše uvedená posouzení a po vyhodnocení 
stanovisek obdržených k návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa v průběhu 
projednání dle ustanovení § 50 stavebního zákona vydal Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. 13899/ZP/2013-Ve dne 26.7.2013 
souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a z hlediska vlivů na lokality 
soustavy NATURA 2000 neboť významný negativní vliv není předpokládán.  
V návaznosti na ustanovení § 43 odst. 1) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa stanovuje základní koncepci rozvoje 
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území obce a podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (tj. hlavní, přípustné, nepřípustné, podmíněně přípustné). V rámci 
těchto podmínek se stanovuje hlavní koncepce rozvoje území nikoli, podrobné podmínky pro 
architektonické řešení stavby nebo jejího umístění na pozemku ve vztahu k okolním 
objektům. Vyšší podrobnost podmínek na umisťování staveb v území řeší jiný druh územně 
plánovací dokumentace, kterým je regulační plán nebo územní rozhodnutí. Pořízení 
regulačního plánu pro území zahrnující plochu č. 50/1 se nepředpokládá. Dle ustanovení § 76 
stavebního zákona lze na pozemcích „umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv 
jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na 
základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu“. V rámci územního řízení stavební 
úřad posuzuje záměr žadatele o umístění nové stavby mimo jiné i z hlediska jeho souladu 
s cíli a úkoly územního plánování, charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území, souladu s požadavky na veřejnou 
dopravní infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů viz ustanovení § 90 písm. 
a) až e) stavebního zákona. Dle ustanovení § 90 stavebního zákona je stavební úřad povinen 
v rámci vedeného řízení o umístění stavby prověřit, zdali nově umisťovaná stavba nebude 
území, ve kterém je umisťována negativně ovlivňovat jak z hlediska dopravní obslužnosti 
nebo technické infrastruktury, tak i z hlediska potencionálního negativního vlivu na užívání 
sousedních objektů. Podmínky stanovené územním plánem tedy představují základní 
koncepci rozvoje území, která je následně zpřesněna podmínkami obsaženými v územním 
rozhodnutí. Každý z těchto podkladů tvoří určitý stupeň v celkovém procesu rozhodování o 
změnách v území. Tvrzení, že územní plán umožní výstavbu, která negativně ovlivní stávající 
zástavbu, představuje v dané fázi spekulaci, kterou nelze věcně podložit a objektivně 
vyhodnotit, neboť není znám konkrétní investiční záměr. V průběhu územního řízení mají 
zároveň vlastníci sousedních staveb, jako účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2) písmena 
b) stavebního zákona, možnost uplatnit ve stanovené lhůtě své námitky, o kterých následně 
rozhodne stavební úřad. Tento zákonný postup zajišťuje ochranu účastníků a současně i 
území, ve kterém je stavba umisťována. 
 
K bodu 2. 
Namítající dále uvádí, „že vzhledem k tomu, že se v těsné blízkosti předmětné plochy nacházejí 
objekty rekreačního i trvalého bydlení, musí případné změně předcházet provedení 
zastavovací studie, která by určila jaké parametry by měla případná stavba mít – podlažnost 
účel užívání, přesné umístění“. K uvedenému je nezbytné podotknout, že tuto povinnost na 
provedení zastavovací studie žádný právní předpis neukládá. Vzhledem k velikosti 
navrhované plochy č. 50/1 o celkové výměře 0,15 ha a jejího možného zastavění nebyl ze 
strany pořizovatele a zpracovatele Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa vznesen 
požadavek na její vymezení jako plochy, ve které bude rozhodování podmíněno zpracováním 
územní studie dle ustanovení § 43 odst. 2) stavebního zákona. Předmětem územní studie, jako 
jednoho z územně plánovacích podkladů, které jsou následně využívány pro rozhodování 
v území, dle § 30 odst. 1) stavebního zákona je „prověření a posouzení možných řešení 
vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, 
například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly 
významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných 
částí.“ Plocha č. 50/1 s ohledem na její posouzení v rámci procesu pořizování Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa, kdy z vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území 
vyplývá, že je „bez vlivu na vymezené předměty ochrany“ a pořizovaná územně plánovací 
dokumentace jako celek bez negativního vlivu na udržitelný rozvoj území, byla vyhodnocena 
jako plocha, u které není nezbytné stanovit podmínku na zpracování územní studie. 
Neodůvodněné stanovování podmínky „zpracovat územní studii“ jako podmínky pro možnost 
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budoucí umístění zástavby by nepřiměřeně prodlužovalo a současně prodražovalo realizaci 
výstavby. Takto stanovené podmínky by pak představovaly neefektivní nástroj v oblasti 
územního plánování a bezdůvodné omezování vlastníka. Posouzení případné budoucí 
výstavby v ploše č. 50/1 v rámci územního řízení je považováno za zcela dostatečné pro 
zamezení možného vzniku negativního vlivu na současnou okolní zástavbu. 
 
 K bodu 3. 
Plocha č. 50/1 na které je navrhována změna funkčního využití z „VZ – intenzivněji 
udržovaná zeleň“ na „OS1 – Zástavba s převažujícími objekty obč. vybavenosti a služeb 
cestovního ruchu“ se nachází v zastavěném území obce Malá Úpa v centrální části s největší 
hustotou zastavění a s objekty hotelů a penzionů s nejvyšší podlažností. Toto centrální území 
disponuje největšími předpoklady pro hlavní rozvoj v rámci celé obce představující celoroční 
dobrou dopravní přístupnost, existenci technické infrastruktury a výskyt největšího počtu 
objektů poskytujících rozličné druhy služeb. Během procesu pořizování Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa byly ověřeny předpoklady pro výstavbu zajišťující podmínky 
trvale udržitelného rozvoje území. Na území obce Malá Úpa s ohledem na stávající rozsah 
zastavění a na zachování dalších vhodných ploch vymezených v územním plánu pro funkční 
využití „VZ – intenzivněji udržovaná zeleň“, bude nadále i po změně využití u plochy č. 50/1 
zachováno dostatečné množství ploch pro veřejnou zeleň (plocha cca 1230 m2 na p.p.č. 162, 
163/2 a 163/7, plocha cca 1060 m2 na p.p.č. 158/2, plocha cca 450 m2 na p.p.č. 165 vše 
v katastrálním území Horní Malá Úpa). Dále funkci veřejné zeleně v zastavěném území 
naplňuje svým charakterem i stávající zeleň na soukromých pozemcích, které jsou neoplocené 
a veřejně přístupné. Jejich případné oplocení a změna režimu užívání není z důvodu ochrany 
stávajících urbanistických hodnot celého území vhodná. Zastoupení zeleně na území celé 
obce Malá Úpa s ohledem na její lokaci v Krkonošském národním parku představuje stávající 
silnou stránku environmentálního pilíře trvale udržitelného rozvoje území. Na základě výše 
uvedeného nebyl v rámci vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa na 
trvale udržitelný rozvoj konstatován negativní vliv z důvodu navrhovaných změn ploch 
vymezených jako „VZ – intenzivněji udržovaná zeleň“.                              
     
S ohledem na výše uvedené pořizovatel s určeným zastupitelem vypracoval, v souladu 
s ustanovením § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), návrh tohoto rozhodnutí o námitce. Zastupitelstvo obce Malá Úpa následně 
rozhodlo v rámci opatření obecné povahy č. 1/2014 jehož součástí je i rozhodnutí o námitce 
podané proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa, že námitku podanou panem 
Tomášem Kopeckým, Horní Malá Úpa 102, 542 27 Malá Úpa z výše uvedených důvodů 
zamítá, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
4. Rozhodnutí o námitce č. R/04/2014 
 
Námitka MUDr. Miroslava Seinera, Dašická 425, 530 03 Pardubice, MUDr.  Hany Tyčové, 
Dašická 425, 530 03 Pardubice a paní Olgy Kudrnové, V Ráji 878, 530 03 Pardubice ze dne 
22.11.2013, týkající se požadavku na vypuštění plochy č. 50/1 navrhující změnu funkčního 
využití pozemku p.p.č. 168/3 v katastrálním území Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa z funkce 
„VZ – intenzivněji udržovaná zeleň“ na „OS1 – Zástavba s převažujícími objekty obč. 
vybavenosti a služeb cestovního ruchu“, podaná proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
obce Malá Úpa se zamítá.  
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
 

Pan MUDr. Miroslav Seiner, Dašická 425, 530 03 Pardubice, MUDr.  Hana Tyčová, Dašická 
425, 530 03 Pardubice a paní Olga Kudrnové, V Ráji 878, 530 03 Pardubice podali společně 
dne 22.11.2013 „Námitku dotčených vlastníků k návrhu změny č. 1 Územního plánu obce 
Malá Úpa“, dále jen námitka. Námitka byla podána proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
obce Malá Úpa pořizovaného Městským úřadem Trutnov jako pořizovatelem (dále jen 
pořizovatel) v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pro obec Malá Úpa. 
Podaná námitka byla zaevidována pod č. 4 a následně byla, ze strany pořizovatele a určeného 
zastupitele, vyhodnocena dle ustanovení § 53 odst. 1) stavebního zákona jako námitka. Návrh 
rozhodnutí o námitce pořizovatel doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu s výzvou o 
uplatnění stanoviska do 30 dnů od obdržení výzvy.   
Námitka byla podána společně MUDr. Miroslavem Seinerem, Dašická 425, 530 03 Pardubice, 
MUDr.  Hanou Tyčovou, Dašická 425, 530 03 Pardubice a paní Olgou Kudrnovou, V Ráji 
878,    530 03 Pardubice jakožto spoluvlastníky pozemků p.p.č. 170/7 a objektu č.e. 4 na 
st.p.č. 45 v katastrálním území Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa, zapsaných na LV č. 130, 
proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa. Námitka se týká nesouhlasu s 
navrhovanou změnu funkčního využití z „VZ – intenzivněji udržovaná zeleň“ na „OS1 – 
Zástavba s převažujícími objekty obč. vybavenosti a služeb cestovního ruchu“ u plochy 
zahrnující pozemky p.p.č. 168/3 a st.p.č. 187 v katastrálním území Horní Malá Úpa, obec 
Malá Úpa. Změna funkčního využití je v návrhu označena pořadovým číslem 50/1. Jako 
důvody podání námitky namítající uvádí následující: 
 

1. „Náš rekreační objekt je v těsné blízkosti předmětné plochy. Navrženou změnou ÚP se 
otevírá možnost výstavby objektu, jehož využíváním by se mohla zásadně zhoršit 
kvalita prostředí a pohoda užívání našeho objektu určeného k trvalému pobytu a to 
především proto, že případná výstavba některých typů objektů, který navrhovaná 
změna připouští by vyžadovala pravidelné zásobování objektu, případně parkování 
ubytovaných eventuální další změny, které by zásadně změnily charakter místa.  
 

2. Jsme přesvědčeni, že vzhledem k tomu, že se v těsné blízkosti předmětné plochy 
nacházejí objekty rekreačního i trvalého bydlení, musí případné změně předcházet 
provedení zastavovací studie, která by určila jaké parametry by měla případná stavba 
mít – podlažnost účel užívání, přesné umístění. 
 

3. Navíc jsme přesvědčeni, že není splněna zákonná podmínka pro rozšiřování 
zastavitelných ploch v obci, neboť nebyly dosud využity plně plochy k zástavbě určené.  

 
4. Dále jsem přesvědčen, že původně stanovený účel této plochy – intenzivněji udržovaná 

zeleň – byl stanoven nikoli náhodně, ale správně bylo uvažováno tak, že v samotném 
centru obce s intenzivním turistickým ruchem je vhodné zachovat plochu veřejné 
zeleně, která poskytne možnost setkávání místních obyvatel i odpočinutí turistů. To, že 
obec nedokázala naplnit správně stanovený účel plochy by nemělo v žádném případě 
být důvodem ke změně účelu na plochu zastavovanou.“   

 
K bodu 1.  
Pořizovatel zahájil v roce 2010, v rozsahu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
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plánovací činnosti, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a ostatních 
souvisejících právních předpisů a v návaznosti na usnesení Zastupitelstva obce Malá Úpa č. 
236/26/10 ze dne 22.4.2010 proces pořizování územně plánovací dokumentace – „Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa“.  
Na základě ustanovení § 47 odst. 1) stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vypracoval návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa (dále jen 
návrh zadání), který mimo náležitosti stanovené přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, obsahoval i požadavky od jednotlivých vlastníků pozemků na 
změnu funkčního využití doručené obci Malá Úpa. Součástí obsahu návrhu zadání byl i 
požadavek na změnu funkčního využití u plochy zahrnující pozemky p.p.č. 168/3 a st.p.č. 187 
v katastrálním území Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa ze stávající plochy „VZ – intenzivněji 
udržovaná zeleň“ na „OS1 – Zástavba s převažujícími objekty obč. vybavenosti a služeb 
cestovního ruchu“. Následně pořizovatel v souladu s ustanovením § 47 odst. 2) stavebního 
zákona zaslal návrh zadání jednotlivým dotčeným orgánům, sousedním obcím a obci, pro 
kterou je územně plánovací dokumentace pořizována a krajskému úřadu s výzvou o uplatnění 
svých požadavků nebo podnětů na obsah návrhu zadání do 30 dnů od obdržení návrhu zadání. 
Současně pořizovatel zajistil zveřejnění a vystavení návrhu zadání po dobu 30 dnů ode dne 
vyvěšení oznámení. Oznámení bylo provedeno vystavením vyhlášky ve lhůtě od 29.9.2010 do 
29.10.2010 na úřední desce u pořizovatele a úřední desce obce Malá Úpa. Oznámení bylo 
provedeno současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Ve lhůtě stanovené pro uplatnění požadavků na obsah návrhu zadání obdržel pořizovatel 
podněty od 11 dotčených orgánů a krajského úřadu. Žádný z obdržených podnětů 
neobsahoval nesouhlas se změnou funkčního využití evidovanou pod č. 50/1 nebo zákonné 
důvody jež by vedly pro její vypuštění z obsahu zadání Změny č. 1 Územního plánu obce 
Malá Úpa z hlediska rozporu s veřejnými zájmy.   
V souladu s ustanovením § 47 odst. 4) stavebního zákona na základě uplatněných požadavků 
a po vyhodnocení průběhu jednání provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
úpravu návrhu zadání a společně jej předložili ke schválení zastupitelstvu obce Malá Úpa, 
které následně svým usnesením č. 68/4/11 ze dne 9.3.2011 upravené zadání schválilo. 
Součástí schváleného obsahu zadání byl požadavek na změnu funkčního využití č. 50/1 
plochy zahrnující pozemky p.p.č. 168/3 a st.p.č. 187 v katastrálním území Horní Malá Úpa, 
obec Malá Úpa ze stávající plochy „VZ – intenzivněji udržovaná zeleň“ na „OS1 – Zástavba s 
převažujícími objekty obč. vybavenosti a služeb cestovního ruchu“.   
Na základě obdrženého stanoviska č.j. 19945/ZP/2010 vydaného dne 21.10.2010 Krajským 
úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, jako 
příslušným orgánem dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a 
o změněn některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
byla do obsahu zadání zakotven požadavek na posouzení „Změny č. 1 Územního plánu obce 
Malá Úpa“ z hlediska vlivů na životní prostředí dle § 10i zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. 
V návaznosti na ustanovení § 50 odst. 1) stavebního zákona pořídil pořizovatel návrh Změny 
č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa zpracovaný Ing. arch. Elen Malchárková, Strahovice, 
132, 747 24, IČ: 47636432 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součást 
tvoří dle § 19 odst. 2) stavebního zákona vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Návrh 
Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa vymezil na pozemcích p.p.č. 168/3 a st.p.č. 187 
v katastrálním území Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa ze stávající plochu o výměře 0,15 ha 
s funkčním využitím „OS1 – Zástavba s převažujícími objekty obč. vybavenosti a služeb 
cestovního ruchu“. V rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
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stanovených v textové části návrhu je v plochách „OS1 – Zástavba s převažujícími objekty 
obč. vybavenosti a služeb cestovního ruchu“ umožněno následující: 
 

2.a.1. Hlavní:  
- Provozování občanského vybavení komerčního charakteru malého a středního 
rozsahu.  

2.a.2. Přípustné:  
- Stavby a zařízení pro administrativu,  
- Stavby a zařízení pro obchodní prodej a služby,  
- Stavby hotelů, motelů a penzionů,  
- Stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport,  
- Plochy zeleně s městským mobiliářem.  

2.a.3. Nepřípustné:  
- Jsou všechny činnosti v předchozích dvou kategoriích (hlavní a přípustné) 

neuvedeny nebo s těmito funkcemi přímo nesouvisející.  
2.a.4. Podmíněně přípustné využití:  

- Služební byty ve stavbách a zařízeních uvedených v hlavním a přípustném využití,  
- Stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesníží 

kvalitu prostředí a pohodu užívání ve vymezené ploše a svém okolí.  
2.a.5. Podmínky prostorového uspořádání:  

- Je-li vymezena plocha větší než 0,15 ha, pak maximální plocha k zastavění ve 
vymezené ploše činí 0,15 ha. Je preferováno zastavění původních stavebních parcel 
nebo zbořenišť nacházejících se ve vymezené ploše.          
 

Závěr z vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa na udržitelný rozvoj 
území deklaruje, že záměry obsažené v návrhu nebudou negativně ovlivňovat udržitelný 
rozvoj území: 
 
„Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů uvedených v tomto vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj vytváří změna č. 1 pozitivní předpoklady pro rozvoj dvou nebo i více 
pilířů udržitelného rozvoje území.“      
 
Dokumentace posouzení vlivů změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa na životní 
prostředí vypracovaná v červnu 2012 (s aktualizací v únoru 2013) Ing. Jarmilou Paciorkovou, 
U Statku 301/1, 736 01 Havířov vyhodnotila plochu č. 50/1 jako plochu „Bez vlivu na 
vymezené předměty ochrany“.  Současně dokumentace posouzení koncepce Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí soustavy NATURA 2000 zpracovaná RNDr. Tomášem Kurasem, Ph.D., Kotlářova 
2770/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh v květnu 2012 vyhodnotila plochu č. 50/1 taktéž „Bez vlivu 
na vymezené předměty ochrany“. V návaznosti na výše uvedená posouzení a po vyhodnocení 
stanovisek obdržených k návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa v průběhu 
projednání dle ustanovení § 50 stavebního zákona vydal Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. 13899/ZP/2013-Ve dne 26.7.2013 
souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a z hlediska vlivů na lokality 
soustavy NATURA 2000 neboť významný negativní vliv není předpokládán.  
V návaznosti na ustanovení § 43 odst. 1) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa stanovuje základní koncepci rozvoje 
území obce a podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (tj. hlavní, přípustné, nepřípustné, podmíněně přípustné). V rámci 
těchto podmínek se stanovuje hlavní koncepce rozvoje území nikoli podrobné podmínky pro 
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architektonické řešení stavby nebo jejího umístění na pozemku ve vztahu k okolním 
objektům. Vyšší podrobnost podmínek na umisťování staveb v území řeší jiný druh územně 
plánovací dokumentace, kterým je regulační plán nebo územní rozhodnutí. Pořízení 
regulačního plánu pro území zahrnující plochu č. 50/1 se nepředpokládá. Dle ustanovení § 76 
stavebního zákona lze na pozemcích „umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv 
jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na 
základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu“. V rámci územního řízení stavební 
úřad posuzuje záměr žadatele o umístění nové stavby mimo jiné i z hlediska jeho souladu 
s cíli a úkoly územního plánování, charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území, souladu s požadavky na veřejnou 
dopravní infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů viz ustanovení § 90 písm. 
a) až e) stavebního zákona. Dle ustanovení § 90 stavebního zákona je stavební úřad povinen 
v rámci vedeného řízení o umístění stavby prověřit, zda-li nově umisťovaná stavba nebude 
území, ve kterém je umisťována negativně ovlivňovat jak z hlediska dopravní obslužnosti 
nebo technické infrastruktury, tak i z hlediska potencionálního negativního vlivu na užívání 
sousedních objektů. Podmínky stanovené územním plánem tedy představují základní 
koncepci rozvoje území, která je následně zpřesněna podmínkami obsaženými v územním 
rozhodnutí. Každý z těchto podkladů tvoří určitý stupeň v celkovém procesu rozhodování o 
změnách v území. Tvrzení, že územní plán umožní výstavbu, která negativně ovlivní stávající 
zástavbu, představuje v dané fázi spekulaci, kterou nelze věcně podložit a objektivně 
vyhodnotit, neboť není znám konkrétní investiční záměr. V průběhu územního řízení mají 
zároveň vlastníci sousedních staveb, jako účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2) písmena 
b) stavebního zákona, možnost uplatnit ve stanovené lhůtě své námitky, o kterých následně 
rozhodne stavební úřad. Tento zákonný postup zajišťuje ochranu účastníků a současně i 
území, ve kterém je stavba umisťována. 
 
K bodu 2. 
Namítající dále uvádí, „že vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti předmětné plochy nacházejí 
objekty rekreačního i trvalého bydlení, musí případné změně předcházet provedení 
zastavovací studie, která by určila jaké parametry by měla případná stavba mít – podlažnost 
účel užívání, přesné umístění“. K uvedenému je nezbytné podotknout, že tuto povinnost na 
provedení zastavovací studie žádný právní předpis neukládá. Vzhledem k velikosti 
navrhované plochy č. 50/1 o celkové výměře 0,15 ha a jejího možného zastavění nebyl ze 
strany pořizovatele a zpracovatele Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa vznesen 
požadavek na její vymezení jako plochy, ve které bude rozhodování podmíněno zpracováním 
územní studie dle ustanovení § 43 odst. 2) stavebního zákona. Předmětem územní studie, jako 
jednoho z územně plánovacích podkladů, které jsou následně využívány pro rozhodování 
v území, dle § 30 odst. 1) stavebního zákona je „prověření a posouzení možných řešení 
vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, 
například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly 
významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných 
částí.“ Plocha č. 50/1 s ohledem na její posouzení v rámci procesu pořizování Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa, kdy z vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území 
vyplývá, že je „bez vlivu na vymezené předměty ochrany“ a pořizovaná územně plánovací 
dokumentace jako celek bez negativního vlivu na udržitelný rozvoj území, byla vyhodnocena 
jako plocha, u které není nezbytné stanovit podmínku na zpracování územní studie. 
Neodůvodněné stanovování podmínky „zpracovat územní studii“ jako podmínky pro možnost 
budoucí umístění zástavby by nepřiměřeně prodlužovalo realizaci výstavby a současně 
prodražovalo. Takto stanovené podmínky by pak představovaly neefektivní nástroj v oblasti 
územního plánování a bezdůvodné omezování vlastníka. Posouzení případné budoucí 
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výstavby v ploše č. 50/1 v rámci územního řízení je považováno za zcela dostatečné pro 
zamezení možného vzniku negativního vlivu na současnou okolní zástavbu. 
 
K bodu 3. 
V další části námitky namítající uvádějí, že jsou přesvědčeni, že v rámci navrhované změny 
funkčního využití u plochy č. 50/1 dochází k porušení zákonného ustanovení vztahujícího se 
k rozšiřování zastavitelných ploch, neboť nedošlo k plnému využití ploch v územním plánu 
již vymezených. K tomuto tvrzení je nezbytné objasnit, že dle platného Územního plánu obce 
Malá Úpa je lokalita, označena v projednávané Změně č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa 
jako plocha č. 50/1, již vymezena jako plocha s funkčním využitím „VZ – intenzivněji 
udržovaná zeleň“. Regulativy stanovené platným územním plánem v této ploše umožňují 
následující: 
 
„Základní funkční využití: 
Plochy parkového charakteru s intenzivnější údržbou zeleně v centrální části obce.  
Určené: 
Jako okrasné a pobytové plochy zeleně, příp. dětská hřiště. 
Přípustné: 
Umístění herních prvků a prvků informačního charakteru. 
Nepřípustné:  
Veškerá ostatní stavební činnost.“ 
 
Z uvedeného ustanovení vyplývá, že v této ploše je možné umisťovat například dětská hřiště 
s herními prvky a prvku informačního charakteru. Dle ustanovení § 2 odst. 3) stavebního 
zákona se „Stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které 
stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící 
funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.“ Z tohoto 
ustanovení vyplývá, že případné umístění dětského hřiště by bylo považováno za umístění 
stavby v ploše vymezené územním plánem k zastavění. Dle ustanovení § 2 odst. j) stavebního 
zákona se za zastavitelnou plochu považuje „…plocha vymezená k zastavění v územním plánu 
nebo v zásadách územního rozvoje,“. Plocha vymezená v Územním plánu obce Malá Úpa 
jako plocha „VZ – intenzivněji udržovaná zeleň“ je tedy dle výše uvedeného ustanovení 
stavebního zákona považována za „zastavitelnou plochu“. Změna funkčního využití této 
plochy z „VZ – intenzivněji udržovaná zeleň“ na „OS1 – Zástavba s převažujícími objekty 
obč. vybavenosti a služeb cestovního ruchu“ nepředstavuje vymezování nové zastavitelné 
plochy, které je dle § 55 odst. 4) stavebního zákona možno změnou územního plánu  
„…vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a 
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.“ Změna funkčního využití plochy č. 50/1 
projednávaná v rámci Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa tedy nepředstavuje 
„porušení zákonné podmínky pro rozšiřování zastavitelných ploch“.         
 
K bodu 4. 
Plocha č. 50/1 na které je navrhována změna funkčního využití z „VZ – intenzivněji 
udržovaná zeleň“ na „OS1 – Zástavba s převažujícími objekty obč. vybavenosti a služeb 
cestovního ruchu“ se nachází v zastavěném území obce Malá Úpa v centrální části s největší 
hustotou zastavění a s objekty hotelů a penzionů s nejvyšší podlažností. Toto centrální území 
disponuje největšími předpoklady pro hlavní rozvoj v rámci celé obce představující celoroční 
dobrou dopravní přístupnost, existenci technické infrastruktury a výskyt největšího počtu 
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objektů poskytujících rozličné druhy služeb. Během procesu pořizování Změny č. 1 
Územního plánu obce Malá Úpa byly ověřeny předpoklady pro výstavbu zajišťující podmínky 
trvale udržitelného rozvoje území. Na území obce Malá Úpa s ohledem na stávající rozsah 
zastavění a na zachování dalších vhodných ploch vymezených v územním plánu pro funkční 
využití „VZ – intenzivněji udržovaná zeleň“, bude nadále i po změně využití u plochy č. 50/1 
zachováno dostatečné množstvím ploch pro veřejnou zeleň (plocha cca 1230 m2 na p.p.č. 162, 
163/2 a 163/7, plocha cca 1060 m2 na p.p.č. 158/2, plocha cca 450 m2 na p.p.č. 165 vše 
v katastrálním území Horní Malá Úpa). Dále funkci veřejné zeleně v zastavěném území 
naplňuje svým charakterem i stávající zeleň na soukromích pozemcích, které jsou neoploceny 
a veřejně přístupné. Jejich případné oplocení a změna režimu užívání není z důvodu ochrany 
stávajících urbanistických hodnot celého území vhodná. Zastoupení zeleně na území celé 
obce Malá Úpa s ohledem na její lokaci v Krkonošském národním parku představuje stávající 
silnou stránku environmentálního pilíře trvale udržitelného rozvoje území. Na základě výše 
uvedeného nebyl v rámci vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa na 
trvale udržitelný rozvoj konstatován negativní vliv z důvodu navrhovaných změn ploch 
vymezených jako „VZ – intenzivněji udržovaná zeleň“.                              
 
S ohledem na výše uvedené pořizovatel s určeným zastupitelem vypracoval, v souladu 
s ustanovením § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), návrh tohoto rozhodnutí o námitce. Zastupitelstvo obce Malá Úpa následně 
rozhodlo v rámci opatření obecné povahy č. 1/2014 jehož součástí je i rozhodnutí o námitce 
podané proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Malá Úpa, že námitku podanou panem 
Tomášem Kopeckým, Horní Malá Úpa 102, 542 27 Malá Úpa Trutnov z výše uvedených 
důvodů zamítá, jak je uvedeno ve výroku. 
 

ch) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 

V rámci lhůty stanovené pro podání připomínek k návrhu změny č. 1 Územního plánu 
obce Malá Úpa nebyly pořizovateli doručeny žádné připomínky. 

 

 

 

II.B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

II.B.1  Koordinační výkres (zpracovaný nad výkresem 1.a a 2. původního územního plánu)  
II.B.2  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (samostatná příloha)  
II.B.3  Výkres širších vztahů (samostatná příloha)  

 

 

 

 

 

 

 

 












