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TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Textová část Územního plánu Trutnov se mění takto:

1. Vymezení zastavěného území
[1] V prvním odstavci se ruší datum „1.11.2013“ a nahrazuje novým datem
„1.8.2017“ a ruší se hodnota rozlohy „1 470,1291“ a nahrazuje se novou hodnotou
„1 475,0979“.
[2] Ve výčtu v druhém odstavci se ruší třetí položka „B.3 VÝKRES VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY“.

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
[1] Do textu označení kapitoly „2.“, se za číslo „2.“ vkládá slovo „Základní“.

2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce
[1] V textu označení kapitoly „2.1“ se část textu označení, který zní „Zásady
celkové“ ruší a nahrazuje slovem „Základní“.
[2] Na konec čtvrtého odstavce se vkládá text, který zní „a urbanistické
kompozice“.

2.2 Hlavní cíle rozvoje obce
Bez změny.

2.3 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot
[1] Na konec textu označení kapitoly „2.3“ se vkládá slovo „území“.

3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně
[1] V označení kapitoly „3.“ se za slovo „koncepce,“ vkládá text, který zní
„včetně urbanistické kompozice,“ a za slovo „vymezení“ vkládá text, který zní
„plochy s rozdílným způsobem využití,“.

3.1 Urbanistická koncepce
[1] V šestém odstavci, v první větě se označení „rychlostní silnice R11“ ruší a
nahrazuje označením „dálnice D11“.
[2] Za kapitolu „3.1 Urbanistická koncepce“ se vkládají nové dvě kapitoly
s tímto označením a textem:
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„3.2 Urbanistická kompozice
Stávající urbanistická kompozice sídla, která je součástí urbanistické koncepce,
nebude zástavbou zastavitelných ploch změněna. Řeka Úpa a rozsáhle lesní masívy,
včetně ploch sídelní zeleně, které tvoří základní přírodní kompoziční prvky sídla,
nebudou rozvojem sídla dotčeny.
Základní kompoziční uspořádání zastavěného území s třemi městskými centry
(Trutnov, Horní Staré Město, Poříčí), s jejich dominantami kostelem Nanebevzetí Panny
Marie, kostelem sv. Václava a kostelem sv. Patra a Pavla, výškovou hladinou zástavby,
měřítkem a formou zástavby, bude zachováno.
Kompoziční uspořádání jednotlivých prostor, ploch a jednotlivých staveb do
komponovaných souborů a celků v sídle bude respektovat požadavky základního
kompozičního uspořádání území sídla, stávající zástavbu s cílem vytvoření kvalitního,
charakterově pestrého prostředí, obrazu krajiny, sídla i jeho částí.
Charakter a struktura zástavby v zastavěném území a zastavitelných plochách a
plochách přestavby částí sídla a tj. v Babí, Libči, Voletinách, Bohuslavicích, Volanově,
Oblanově, Novém Rokytníku, Starém Rokytníku, Střítěži, Studenci, Lhotě a Bezděkově
a zástavba v kompaktní struktuře zástavby v části Trutnova a Poříčí bude respektovat
stávající charakter a strukturu zástavby v těchto územích.

3.3 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
V zastavěném území a v plochách přestavby UP Trutnov vymezuje tyto plochy
s rozdílným způsobem využití:
- plochy bydlení - v bytových domech (BH),
- plochy bydlení - v rodinných domech – městské a příměstské (BI),
- plochy bydlení - v rodinných domech – venkovské (BV),
- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI),
- plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH),
- plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ),
- plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV),
- plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední (OM),
- plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK),
- plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS),
- plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH),
- plochy občanského vybavení – agroturistika (OX),
- plochy veřejných prostranství (PV),
- plochy smíšené obytné - v centrech měst (SC),
- plochy smíšené obytné - městské (SM),
- plochy smíšené obytné - venkovské (SV),
- plochy smíšené zastavěného území - plochy smíšené + koridor rychlostní
silnice D11 (SX),
- plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS),
- plochy dopravní infrastruktury - železniční (DZ),
- plochy dopravní infrastruktury - letecká (DL),
- plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI),
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- plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady (TO),
- plochy výroby a skladování - těžký průmysl a energetika (VT),
- plochy výroby a skladování - zemědělská výroba (VZ),
- plochy výroby a skladování - skladování (VK),
- plochy smíšené výrobní (VS),
- plochy zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV),
- plochy zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS),
- plochy zeleně - ochranná a izolační (ZO),
- plochy zeleně - přírodního charakteru (ZP),
- plochy vodní a vodohospodářské (W),
- plochy zemědělské (NZ),
- plochy lesní (NL),
- plochy smíšené nezastavěného území - vysoký nálet na nelesní půdě
(NSlz),
- plochy smíšené nezastavěného území – plochy přírodní + koridor
rychlostní silnice D11 (NSp),
- plochy těžby nerostů - zastavitelné (TZ),
- plochy specifické – rekultivovaná skládka (Xto),
- plochy specifické – rekultivovaná skládka + koridor rychlostní silnice D11
(Xd),
- plochy specifické – navrhovaná skládka + koridor rychlostní silnice D11
(Xo),
- plochy specifické - pohraniční opevnění (Xop).“
3.2 Vymezení zastavitelných ploch
[1] Číselné označení kapitoly „3.2“ se ruší a nahrazuje číselným označením „3.4“.
[2] V prvním odstavci kapitoly „3.4 Vymezení zastavitelných ploch“ se hodnota
„111“ ruší a nahrazuje hodnotou „133“ a hodnota „846,916“ ruší a nahrazuje hodnotou
„851,8589“.
[3] V tabulce č. 1 „Zastavitelné plochy“ se:
- ruší celý řádek s plochou „Z6“ a místo něj se vkládají tři řádky s tímto
textem:
Z6.1

Plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské

3,2967

Z6.2

Plocha rekreace – plochy staveb pro rodinou rekreaci

0,0205

Z6.3

Plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské

0,3624

- v řádku s plochou označenou „Z7“ ruší výměra „0,5436“ a
výměrou „0,5836“,
- v řádku s plochou označenou „Z9“ ruší výměra „0,1994“ a
výměrou „0,2213“,
- v řádku s plochou označenou „Z13“ ruší výměra „0,9569“ a
výměrou „0,2708“,
- v řádku s plochou označenou „Z27“ ruší výměra „2,0708“ a
výměrou „1,7604“,

nahrazuje se
nahrazuje se
nahrazuje se
nahrazuje se
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- v řádku s plochou označenou „Z33“ ruší výměra „0,2632“ a nahrazuje se
výměrou „0,2263“,
- v řádku s plochou označenou „Z39“ ruší výměra „6,5324“ a nahrazuje se
výměrou „6,0875“,
- v řádku s plochou označenou „Z40“ ruší výměra „1,4060“ a nahrazuje se
výměrou „1,2136“,
- v řádku s plochou označenou „Z44“ ruší výměra „1,6171“ a nahrazuje se
výměrou „1,0151“,
- v řádku s plochou označenou „Z55“ ruší výměra „49,7498“ a nahrazuje se
výměrou „46,8935“,
- v řádku s plochou označenou „Z57“ ruší výměra „14,3140“ a nahrazuje se
výměrou „11,8235“,
- v řádku s plochou označenou „Z67“ ruší výměra „3,9935“ a nahrazuje se
výměrou „3,6145“,
- v řádku s plochou označenou „Z70“ ruší výměra „0,2585“ a nahrazuje se
výměrou „0,1261“,
- ruší celý řádek s plochou „Z74“ a místo něj se vkládají tři řádky s tímto
textem:
Z74.1

Plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské

1,1411

Z74.2

Plocha zeleně – na veřejných prostranstvích
Plocha dopravní infrastruktury – silniční
Plocha zeleně – ochranná a izolační
Plocha občanského vybavení – komerční zařízení malá a
střední

0,0741

Z74.3

8,9996

- v řádku s plochou označenou „Z75“ ruší výměra „0,9980“ a nahrazuje se
výměrou „0,7905“,
- v řádku s plochou označenou „Z76“ ruší výměra „5,9696“ a nahrazuje se
výměrou „5,6371“,
- v řádku s plochou označenou „Z80“ ruší výměra „11,2148“ a nahrazuje se
výměrou „11,1083“,
- v řádku s plochou označenou „Z81“ se ve sloupci „Druh plochy
s rozdílným způsobem využití“ ruší označení „rychlostní silnice R11“ a
nahrazuje označením „dálnice D11“ a ruší výměra „477,0925“ a nahrazuje
se výměrou „476,2263“,
- v řádku s plochou označenou „Z82“ ruší výměra „0,1492“ a nahrazuje se
výměrou „0,1313“,
- v řádku s plochou označenou „Z83“ ruší výměra „36,6584“ a nahrazuje se
výměrou „35,8618“,
- v řádku s plochou označenou „Z85“ ruší výměra „6,6968“ a nahrazuje se
výměrou „6,5606“,
- v řádku s plochou označenou „Z89“ ruší výměra „5,4189“ a nahrazuje se
výměrou „5,2761“,
- v řádku s plochou označenou „Z95“ ruší výměra „3,3368“ a nahrazuje se
výměrou „2,3612“,
- v řádku s plochou označenou „Z96“ ruší výměra „1,2850“ a nahrazuje se
výměrou „1,2332“,
- v řádku s plochou označenou „Z102“ ruší výměra „0,7034“ a nahrazuje se
výměrou „0,5951“,
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- v řádku s plochou označenou „Z103“ ruší výměra „0,6754“ a nahrazuje se
výměrou „0,6714“,
- v řádku s plochou označenou „Z104“ ruší výměra „2,1765“ a nahrazuje se
výměrou „2,1720“,
- za řádek s plochou označenou „Z120“ vkládá osmnáct řádků s tímto
textem:
Z121

Plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

0,2500

Z122

Plocha rekreace – zahrádkové osady

0,0349

Z123

Plocha bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

1,3729

Z124

Plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské

0,3882

Z125

Plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské

0,1500

Z126

Plocha rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

0,0522

Z127

Plocha rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

0,0395

Z128

Plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské

0,4098

Z129

Plocha rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

0,1530

Z130

Plocha výroby a skladování – lehký průmysl

0,7016

Z131

Plocha výroby a skladování – lehký průmysl

0,3239

Z132

Plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské

0,1039

Z133

Z135

Plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské
0,0806
Plocha technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení
14,6690
k nakládání s odpady
Plocha rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
0,1160

Z136

Plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské

0,0049

Z137

Plocha smíšená obytná - městská
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení

0,0915

Z134

Z138

0,0962

Základní charakteristika zastavitelných ploch
[1] V tabulce plochy „Z5“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování:“ včetně
textu.
[2] Ruší se celá tabulka plochy „Z6“ a nahrazuje se třemi tabulkami ploch s tímto
textem:
Označení plochy:
Z6.1
Základní využití plochy:

- bydlení nebo rodinná rekreace.

Rozloha:
3,2967 ha.
Specifické koncepční podmínky - architektonické a hmotové řešení bude
využití:
respektovat stávající okolní a blízkou
zástavbu,
- velikost nových stavebních pozemků bude
vycházet
z
urbanistické
struktury
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v navazujícím zastavěném území.
Označení plochy:

Z6.2

Základní využití plochy:

- rodinná rekreace.

Rozloha:
0,0205 ha.
Specifické koncepční podmínky - architektonické a hmotové řešení bude
využití:
respektovat stávající okolní a blízkou
zástavbu.
Označení plochy:

Z6.3

Základní využití plochy:

- bydlení nebo rodinná rekreace.

Rozloha:
0,3624 ha.
Specifické koncepční podmínky - architektonické a hmotové řešení bude
využití:
respektovat stávající okolní a blízkou
zástavbu,
- velikost nových stavebních pozemků bude
vycházet
z
urbanistické
struktury
v navazujícím zastavěném území.
[3] V tabulce plochy „Z7“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „0,5436“ a nahrazuje
hodnotou „0,5836“.
[4] V tabulce plochy „Z9“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „0,1994“ a nahrazuje
hodnotou „0,2213“.
[5] V tabulce plochy „Z13“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „0,9569“ a
nahrazuje hodnotou „0,2708“.
[6] V tabulce plochy „Z16“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[7] V tabulce plochy „Z19“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[8] V tabulce plochy „Z20“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[9] V tabulce plochy „Z23“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[10] V tabulce plochy „Z24“ se za řádek „Rozloha“ vkládá nový řádek s tímto
textem:
Nezbytná podmínka realizace:

- vybudování
mimoúrovňové
křižovatky
komunikace umístěné na pozemku p. č.
1956/2 a 1956/4 v k. ú. Horní Staré Město se
silici I/14.
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[11] V tabulce plochy „Z26“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[12] V tabulce plochy „Z27“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „2,0708“ a
nahrazuje hodnotou „1,7604“ a ruší se celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[13] V tabulce plochy „Z28“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[14] V tabulce plochy „Z31“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[15] V tabulce plochy „Z32“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[16] V tabulce plochy „Z33“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „0,2632“ a
nahrazuje hodnotou „0,2263“ a ruší se celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[17] V tabulce plochy „Z34“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[18] V tabulce plochy „Z35“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[19] V tabulce plochy „Z36“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[20] V tabulce plochy „Z37“ se za řádek „Rozloha“ vkládá nový řádek s tímto
textem:
Nezbytná podmínka realizace:

- vybudování
mimoúrovňové
křižovatky
komunikace umístěné na pozemku p. č.
1956/2 a 1956/4 v k. ú. Horní Staré Město se
silici I/14.

[21] V tabulce plochy „Z39“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „6,5324“ a
nahrazuje hodnotou „6,0875“ a ruší se celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[22] V tabulce plochy „Z40“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „1,4060“ a
nahrazuje hodnotou „1,2136“ a ruší se celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[23] V tabulce plochy „Z41“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[24] V tabulce plochy „Z42“ se v textu řádku „Specifické koncepční podmínky
využití“ ruší označení „rychlostní silnice R11“ a nahrazuje označením „dálnice D11“.
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[25] V tabulce plochy „Z43“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[26] V tabulce plochy „Z44“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „1,6171“ a
nahrazuje hodnotou „1,0151“.
[27] V tabulce plochy „Z46“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[28] V tabulce plochy „Z47“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[29] V tabulce plochy „Z53“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[30] V tabulce plochy „Z54“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[31] V tabulce plochy „Z55“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „49,7498“ a
nahrazuje hodnotou „46,8953“ a ruší se celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[32] V tabulce plochy „Z57“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „14,3140“ a
nahrazuje hodnotou „11,8235“ a ruší se celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[33] V tabulce plochy „Z61“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[34] V tabulce plochy „Z62“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[35] V tabulce plochy „Z67“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „3,9935“ a
nahrazuje hodnotou „3,6145“ a ruší se celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[36] V tabulce plochy „Z70“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „0,2585“ a
nahrazuje hodnotou „0,1261“.
[37] V tabulce plochy „Z71“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[38] Ruší se celá tabulka plochy „Z74“ a nahrazuje se třemi tabulkami ploch
s tímto textem:
Označení plochy:

Z74.1

Základní využití plochy:

- bydlení v rodinných domech.

Rozloha:
1,1411 ha.
Specifické koncepční podmínky - nejsou stanoveny.
využití:
8
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Označení plochy:

Z74.2

Základní využití plochy:

- zeleň, veřejné prostranství.

Rozloha:
0,0741 ha.
Specifické koncepční podmínky - nejsou stanoveny.
využití:
Označení plochy:
Základní využití plochy:

Z74.3
- bydlení v rodinných domech,
- dopravní (koridor západního obchvatu),
- služby.
Rozloha:
8,9996 ha.
Specifické koncepční podmínky - nejsou stanoveny.
využití:
[39] V tabulce plochy „Z75“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „0,9980“ a
nahrazuje hodnotou „0,7905“.
[40] V tabulce plochy „Z76“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „5,9696“ a
nahrazuje hodnotou „5,6371“ a ruší se celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[41] V tabulce plochy „Z78“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[42] V tabulce plochy „Z80“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „11,2148“ a
nahrazuje hodnotou „11,1083“ a ruší se celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[43] V tabulce plochy „Z81“ se v řádku „Základní využití plochy“ ruší označení
„rychlostní silnice R11“ a nahrazuje označením „dálnice D11“, v řádku „Rozloha“ ruší
hodnota „477,0925“ a nahrazuje hodnotou „476,2263“ a v řádku „Specifické koncepční
podmínky využití“ se ruší označení „rychlostní silnice R11“ a nahrazuje označením
„dálnice D11“.
[44] V tabulce plochy „Z82“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „0,1492“ a
nahrazuje hodnotou „0,1313“.
[45] V tabulce plochy „Z83“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „36,6584“ a
nahrazuje hodnotou „35,8618“ a ruší se celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[46] V tabulce plochy „Z84“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[47] V tabulce plochy „Z85“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „6,6968“ a
nahrazuje hodnotou „6,5606“ a ruší se celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
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[48] V tabulce plochy „Z87“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[49] V tabulce plochy „Z88“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[50] V tabulce plochy „Z89“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „5,4189“ a
nahrazuje hodnotou „5,2761“ a ruší se celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[51] V tabulce plochy „Z90“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[52] V tabulce plochy „Z92“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[53] V tabulce plochy „Z95“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „3,3368“ a
nahrazuje hodnotou „2,3612“ a ruší se celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[54] V tabulce plochy „Z96“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „1,2850“ a
nahrazuje hodnotou „1,2332“.
[55] V tabulce plochy „Z98“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“
včetně textu.
[56] V tabulce plochy „Z102“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „0,7034“ a
nahrazuje hodnotou „0,5951“.
[57] V tabulce plochy „Z103“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „0,6754“ a
nahrazuje hodnotou „0,6714“.
[58] V tabulce plochy „Z104“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „2,1765“ a
nahrazuje hodnotou „2,1720“.
[59] V tabulce plochy „Z118“ se v řádku „Specifické koncepční podmínky využití“
se ruší slovo „přestavbové“ a před označení „P4“ vkládá slovo „přestavby“.
[60] Za tabulku plochy „Z120“ se vkládají nových osmnáct tabulek s tímto textem:
Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z121
- bydlení v rodinném domě
0,2500 ha
- dopravní napojení plochy bude z účelové
komunikace vedené po pozemcích p. č.
1401/3, 1341/1 a 1866/2 v k. ú. Horní Staré
Město

Označení plochy:
Základní využití plochy:

Z122
- rekreace
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Rozloha:
0,0349 ha
Specifické koncepční podmínky - dopravní napojení plochy bude přes
využití:
pozemek 140/8 v k. ú. Horní Staré Město
Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Podmínka pro rozhodování:

Z123
- bydlení v rodinných domech
1,3729 ha
- změna regulačního plánu Trutnov – Nové
Dvory
Specifické koncepční podmínky - dopravní napojení plochy bude z místní
využití:
komunikace vedené po pozemku p. č. 512 v
k. ú. Dolní Staré Město
Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z124
- bydlení v rodinných domech
0,3882 ha
- výstavba maximálně dvou rodinných domů,
- dopravní napojení stavebních pozemků bude
z účelové komunikace vedené po pozemku
p.č. 1501/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova (ulice
Vysoký svah)

Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z125
- bydlení v rodinném domě
0,1500 ha
- dopravní napojení plochy bude z účelové
komunikace vedené po pozemku p.č. 628/10
v k. ú. Volanov

Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z126
- rodinná rekreace
0,0522 ha
- plocha nebude zastavěná stavbami pro
rodinnou rekreaci

Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z127
- rodinná rekreace
0,0395 ha
- plocha nebude zastavěná stavbami pro
rodinnou rekreaci

Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z128
- bydlení v rodinných domech
0,4098 ha
- výstavba maximálně třech rodinných domů,
- dopravní napojení plochy bude z účelové
komunikace vedené po pozemku p. č. 1282 v
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k. ú. Bojiště u Trutnova
Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z129
- rodinná rekreace
0,1530 ha
- výstavba stavby pro rodinou rekreaci
- dopravní napojení plochy (stavebního
pozemku) bude z účelové komunikace
vedené po pozemku p. č. 568/1 v k. ú.
Bohuslavice u Trutnova a komunikaci
umístěnou na pozemek p.č. 95/1 v k. ú.
Bohuslavice u Trutnova

Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:

Z130
- výroba
0,7016 ha
- plocha bude dopravně a technologický
Specifické koncepční podmínky
připojena k stávajícímu areálu výrobnímu
využití:
areálu
Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z131
- výroba
0,0395 ha
- plocha bude dopravně a technologický
připojena k stávajícímu areálu výrobnímu
areálu

Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z132
- zahrada
0,1039 ha
- plocha nebude zastavěna stavbou rodinného
domu

Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z133
- bydlení v rodinném domě
0,0806 ha
- dopravní napojení plochy (stavebního
pozemku) bude z nově vybudované účelové
komunikace

Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z134
- ukládání stabilizátu z tepelné elektrárny EPO
14,6690 ha
- nejsou stanoveny
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Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z135
- rodinná rekreace
0,1160 ha
- dopravní napojení plochy bude z účelové
komunikace vedené po pozemku p.č. 3082 v
k. ú. Starý Rokytník

Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z136
- garáž, kolna
0,0049 ha
- výstavba garáže nebo kolna přístupných
z místní účelové komunikace umístěné na p.
č. 1273 v k. ú. Voletiny

Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z137
- obchodní prodej, bydlení
0,0915 ha
- nejsou stanoveny

Označení plochy:
Základní využití plochy:
Rozloha:
Specifické koncepční podmínky
využití:

Z138
- sportování
0,0962 ha
- nejsou stanoveny

3.3 Plochy přestavby
[1] Číselné označení kapitoly „3.3“ se ruší a nahrazuje číselným označením „3.5“.
[2] V odstavci kapitoly „3.5 Plochy přestavby“ ruší hodnota „15“ a nahrazuje
hodnotou „17“ a ruší se hodnota výměry „32,2122“ a nahrazuje výměrou „32,5364“.
[3] V tabulce č. 2 „Plochy přestavby“ se:
- v řádku s plochou označenou „P1“ ruší výměra „1,4426“ a nahrazuje se
výměrou „1,3910“,
- v řádku s plochou označenou „P6“ se ruší výměra „1,1848“ a nahrazuje se
výměrou „0,6957“,
- za řádek s plochou „P17“ vkládají tři řádky s tímto textem:
P18

Plocha bydlení - v bytových domech

0,4531

P19

Plocha bydlení - v bytových domech

0,3168

P20

Plocha bydlení - v rodinných domech – městské a příměstské

0,5185
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Základní charakteristika ploch přestavby
[1] V tabulce plochy „P1“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „1,4426“ a nahrazuje
hodnotou „1,3910“.
[2] V tabulce plochy „P3“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[3] V tabulce plochy „P6“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „1,1848“ a nahrazuje
hodnotou „0,6957“ a ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně textu.
[4] V tabulce plochy „P15“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[5] V tabulce plochy „P16“ se ruší celý řádek „Podmínka pro rozhodování“ včetně
textu.
[6] Za tabulku plochy „P17“ se vkládají nové tři tabulky s tímto textem:
Označení plochy:

P18

Základní využití plochy:

- bydlení.

Rozloha:
0,4531 ha.
Specifické koncepční podmínky - nejsou stanoveny.
využití:
Označení plochy:

P19

Základní využití plochy:

- bydlení.

Rozloha:
0,3168 ha.
Specifické koncepční podmínky - plocha nebude dopravně napojená ze silnice
využití:
I/14.
Označení plochy:

P20

Základní využití plochy:

- bydlení v rodinných domech.

Rozloha:

0,2735 ha.

Podmínka pro rozhodování:
- zpracování územní studie.
Specifické koncepční podmínky - nejsou stanoveny.
využití:
3.4 Vymezení systému sídelní zeleně
[1] Číselné označení kapitoly „3.4“ se ruší a nahrazuje číselným označením „3.6“.
4. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umísťování
[1] V označení kapitoly „4.“ se ruší část textu „a podmínky“ a nahrazuje novým
textem, který zní „, včetně podmínek“ a na konec se vkládá text, který zní „, vymezení
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koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich
využití“.
4.1 Koncepce dopravní infrastruktury
[1] V druhém odstavci se označení „rychlostní silnice R11“ ruší a nahrazuje
označením „dálnice D11“.
4.2 Koncepce technické infrastruktury
Bez změny
4.3 Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury
Bez změny.

4.4 Koncepce veřejných prostranství
Bez změny.

5. Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání
nerostů a podobně.
[1] Text označení kapitoly „5.“ se ruší a nahrazuje novým textem, který zní
„Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, ploch změn v krajině a podmínky pro jejich využití, územního systému
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně“
5.1 Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek
pro změny v jejich využití
[1] V označení kapitoly „5.1“ se za slovo „ploch“ vkládá text, který zní „s
rozdílným způsobem využití“.
[2] Za první odstavec se vkládá nový odstavec s tímto textem:
„V nezastavěném území a v plochách změn v krajině UP Trutnov vymezuje tyto
plochy s rozdílným způsobem využití:
- plochy rekreace - se specifickým využitím (RX),
- plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS),
- plochy dopravní infrastruktury - železniční (DZ),
- plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady (TO),
- plochy vodní a vodohospodářské (W),
- plochy zemědělské (NZ),
- plochy lesní (NL),
- plochy přírodní (NP),
15
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- plochy smíšené nezastavěného území - příměstský lesopark (NSlr),
- plochy smíšené nezastavěného území - přírodní sportovní areál (NSls),
- plochy smíšené nezastavěného území - vysoký nálet na nelesní půdě
(NSlz),
- plochy smíšené nezastavěného území - sportovní letiště (NSsz),
- plochy smíšené nezastavěného území – rekreační nepobytové (NSr)
- plochy těžby nerostů - nezastavitelné (NT),
- plochy specifické – rekultivovaná skládka (Xto).“
[3] Za odstavec s textem „Vymezením ploch a stanovením podmínek v plochách
s rozdílným způsobem využití zachovává ÚP Trutnov prostupnost krajiny a vytváří
podmínky pro její rekreační využití“ se vkládá označení nové kapitoly s tímto textem:
„5.2 Plochy změn v krajině a podmínky pro jejich využití“
[4] V tabulce č. 3 „Plochy změn v krajině“ se:
- v řádku s plochou označenou „K3“ ruší výměra „0,9984“ a nahrazuje se
výměrou „0,8484“.
Základní charakteristika ploch změn v krajině
[1] V tabulce plochy „K3“ se v řádku „Rozloha“ ruší hodnota „0,9984“ a nahrazuje
hodnotou „0,8484“.

5.2 Územní systém ekologické stability
[1] Ruší se označení kapitoly „5.2 Územní systém ekologické stability“ a
nahrazuje novým označení s tímto textem „5.3 Koncepce územního systému
ekologické stability“.
[2] V tabulce „regionální biocentra“ se v řádku s označením „RC H029“ ruší
hodnota „45,5462“ a nahrazuje hodnotou „42,0552“.
[3] V tabulce „lokální biocentra“ se v řádku s označením „LC 20“ ruší hodnota
„10,4348“ a nahrazuje hodnotou „9,6450“.
[4] Na konec kapitoly se vkládá nový odstavec s tímto textem
„Pro obnovu a zvyšování ekologické stability území budou v území chráněny
vymezené biokoridory, biocentra i hodnotné interakční prvky v území jako jsou
například stromořadí, remízky a solitérní vzrostlá zeleň apod.“

5.3 Propustnost krajiny
[1] Ruší se označení kapitoly „5.3 Prostupnost krajiny“ a nahrazuje novým
označení s tímto textem „5.4 Koncepce prostupnosti krajiny“.
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5.4 Protierozní opatření
[1] Ruší se označení kapitoly „5.4 Protierozní opatření“ a nahrazuje novým
označení s tímto textem „5.5 Koncepce protierozních opatření“.

5.5 Opatření proti povodním
[1] Ruší se označení kapitoly „5.5 Opatření proti povodním“ a nahrazuje novým
označení s tímto textem „5.6 Koncepce ochrany před povodněmi“.

5.6 Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny
[1] Ruší se celá kapitola „5.6 Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické
stability krajiny“ včetně textu.

5.7 Plochy pro rekreační využívání krajiny
[1] Ruší se označení kapitoly „5.7 Plochy pro rekreační využití krajiny“ a
nahrazuje novým označení s tímto textem „5.7 Koncepce rekreace“.

5.8 Dobývání nerostů
[1] Ruší se označení kapitoly „5.8 Dobývání nerostů“ a nahrazuje novým
označení s tímto textem „5.8 Koncepce dobývání ložisek nerostných surovin“.

6. 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, základní podmínky ochrany krajinného rázu
[1] V označení kapitoly „6.“ se ruší část textu, který zní „Stanovení podmínek“ a
nahrazuje slovem „Podmínky“.
[2] Ruší se celý první odstavec v kapitole „6.“.

6.1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
stanovení podmínek prostorového uspořádání
[1] V označení kapitoly „6.1“ se ruší část textu, který zní „Stanovení podmínek“
a nahrazuje slovem „Podmínky“.
[2] V podmínkách pro „Plochy bydlení v bytových domech (BH)“ se v odstavci
„Přípustné využití“ za poslední odrážku vkládá další odrážka s textem, který zní „bydlení
v stávajících rodinných domech“, v odstavci „Podmínky prostorového uspořádání“, se u
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první odrážky hodnota „0,25“ mění na hodnotu „0,5“ a u poslední odrážky hodnota 75
mění na hodnotu 50, ruší se text na konci této odrážky, který zní „podzemí (pod úrovní
vstupního podlaží)“ a nahrazuje textem s tímto zněním „samotném objektu bytového
domu, ostatní na pozemku stavby bytového domu“.
[3] V podmínkách pro „Plochy bydlení v rodinných domech – městské a
příměstské (BI)“ se v odstavci „Přípustné využití“ za poslední odrážku vkládá další
odrážka s textem, který zní „bydlení v stávajících bytových domech“.
[4] V podmínkách pro „Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské
(BV)“ se v odstavci „Přípustné využití“ za poslední odrážku vkládá další odrážka
s textem, který zní „bydlení v stávajících bytových domech“.
[5] V podmínkách pro „Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá
a střední (OM)“ se v odstavci „Podmíněně přípustné využití“ před poslední odrážku
vkládá další odrážka s textem, který zní „v stabilizovaných plochách bydlení“.
[6] Označení plochy „Plochy smíšené zastavěného území - plochy smíšené +
koridor rychlostní silnice R11 (SX)“ se ruší označení „rychlostní silnice R11“ a
nahrazuje označením „dálnice D11“, a v odstavci „Hlavní využití“ u této plochy se ruší
označení „rychlostní silnice R11“ a nahrazuje označením „dálnice D11“.
[7] V podmínkách pro „Plochy dopravní infrastruktury – železniční doprava
(DZ)“ se v odstavci „Přípustné využití“ na konec druhé odrážky vkládá text, který zní
„skladování, obchodní prodej a služby“.
[8] V podmínkách pro „Plochy výroby a skladování - lehký průmysl (VL)“ se
v odstavci „Podmíněně přípustné využití“ za první odrážku vkládá další odrážka
s textem, který zní „v stabilizovaných plochách bydlen v rodinných domechí“.
[9] V podmínkách plochy „Plochy přírodní (NP)“ v odstavci „Podmínky
přípustného využití“ se v textu první odrážky ruší označení „rychlostní silnice R11“ a
nahrazuje označením „dálnice D11“.
[10] Označení plochy „Plochy smíšené nezastavěného území – plochy
přírodní + koridor rychlostní silnice R11 (NSp)“ se ruší označení „rychlostní silnice
R11“ a nahrazuje označením „dálnice D11“, a v odstavci „Hlavní využití“ u této plochy
se ruší označení „rychlostní silnice R11“ a nahrazuje označením „dálnice D11“.
[11] Označení plochy „Plochy specifické – rekultivována skládka +koridor
rychlostní silnice R11 (NSp)“ se ruší označení „rychlostní silnice R11“ a nahrazuje
označením „dálnice D11“, a v odstavci „Hlavní využití“ u této plochy se ruší označení
„rychlostní silnice R11“ a nahrazuje označením „dálnice D11“.
[12] Označení plochy „Plochy specifické – navrhovaná skládka +koridor
rychlostní silnice R11 (NSp)“ se ruší označení „rychlostní silnice R11“ a nahrazuje
označením „dálnice D11“, a v odstavci „Hlavní využití“ u této plochy se ruší označení
„rychlostní silnice R11“ a nahrazuje označením „dálnice D11“.
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6.2 Obecné podmínky prostorového a hmotového uspořádání u všech
ploch s rozdílným způsobem využití
Bez změny.

6.3 Základní podmínky ochrany krajinného rázu
Bez změny.

6.4 Základní podmínky ochrany zdraví před hlukem
Bez změny.

6.5 Umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území
Bez změny.

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
[1] V prvním odstavci, u první odrážky se ruší text všech pododrážek a nahrazuje
novými podordážkami s tímto textem:
„- v koridoru VD1 – koridor dálnice D11,
- v koridoru VD2 – silnice - západní obchvat - část I.,
- v koridoru VD3 – silnice - západní obchvat - část II.,
- v koridoru VD4 – místní komunikace Nové Dvory – Horní Staré
Město,
- v koridoru VD5 – místní komunikace U Stadionu - Bohuslavická,
- v koridoru VD6 – místní komunikace Poříčí u Trutnova – průmyslová
zóna,
- v koridoru VT1 – nadzemní elektrické vedení 2x110 kV Trutnov –
Horní Maršov,
- v koridoru VT2 – vysokotlaký plynovod Starý Rokytník,
v ploše VT3 – regulační stanice plynu Starý Rokytník“,
a u druhé odrážky se ruší text pododrážek a nahrazuje novými podordážkami s tímto
textem:
„- v koridoru VU1 – založení části lokálního biokoridoru LK 5-10
- v koridoru VU2 – založení části regionálního biokoridoru RK 772
- v koridoru VU3 – založení části lokálního biokoridoru LK 13A
- v koridoru VU4 – založení části lokálního biokoridoru LK 13A
- v koridoru VU5 – založení části regionálního biokoridoru RK H007
- v koridoru VU6 – založení části lokálního biokoridoru LK 13-24
- v koridoru VU7 – založení části lokálního biokoridoru LK 19A
- v koridoru VU8 – založení části regionálního biokoridoru RK 772
- v koridoru VU9 – založení části lokálního biokoridoru LK 24-29
- v koridoru VU10 – založení části regionálního biokoridoru RK 723/2
- v koridoru VU11 – založení lokálního biokoridoru LK 28-33A
- v koridoru VU12 – založení části regionálního biokoridoru RK 723/2
- v koridoru VU13 – založení lokálního biokoridoru LK 33-37
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v koridoru VU14 – založení části lokálního biokoridoru LK 32-36
v koridoru VU15 – založení lokálního biokoridoru LK 37-43
v koridoru VU16 – založení části regionálního biokoridoru RK 749/1
v koridoru VU17 – založení části regionálního biokoridoru RK 749/1
v koridoru VU18 – založení části regionálního biokoridoru RK 749/1
v koridoru VU19 – založení části lokálního biokoridoru LK 60A
v koridoru VU20 – založení části lokálního biokoridoru LK 62A
v ploše VU21 – založení lokálního biocentra LC 62
v koridoru VU22 – založení části lokálního biokoridoru LK 62-64
v koridoru VU23 – založení části lokálního biokoridoru LK 62-64
v ploše VU24 – založení lokálního biocentra LC 64
v koridoru VU25 – založení části lokálního biokoridoru LK 64A
v koridoru VU26 – založení části lokálního biokoridoru LK 64A
v koridoru VK1 – protipovodňové opatření, zkapacitnění koryta
levostranného přítoku Běluňky.“

8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo
[1] V textu odstavce se za zkratku „ÚP“ vkládá slovo „Trutnov“.

9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro
pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti
[1] Celý text kapitoly se ruší a nahrazuje nový textem tohoto znění:
"ÚP Trutnov vymezuje plochu přestavby P20 jako plochu (US.51), kde prověření
změny jejího využití územní studií je podmínkou pro rozhodování.
Územní studie prověří a stanoví:
- strukturu zástavby a využití plochy,
- dopravní obslužnost plochy a podmínky její realizace,
- dostupnost technické infrastruktury a podmínky jejího umístění v ploše,
- výškovou a prostorovou skladbu objektů v ploše,
- plochy zeleně a veřejných prostranství.
Lhůta na pořízení územních studií je stanovena na dobu 4 let po vydání změny
č.2 ÚP Trutnov.“
[2] Za kapitolu „9.“ a její text se vkládá nová kapitola s tímto označením a textem:
„10. Kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
ÚP Trutnov nestanovuje žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6
stavebního zákona.“
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10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření a vydání regulačního
plánu podmínkou o rozhodování o změnách jejich využití a zadání
regulačního plánu
[1] Číselné označení kapitoly „10“ se ruší a nahrazuje číselným označením „11“.

11. Stanovení pořadí změn v území (etapizace).
[1] Číselné označení kapitoly „11“ se ruší a nahrazuje číselným označením „12“.

12. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
[1] Číselné označení kapitoly „12“ se ruší a nahrazuje číselným označením „13“.

13. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
[1] Číselné označení kapitoly „13“ se ruší a nahrazuje číselným označením „14“.
[2] V prvním odstavci za poslední odrážku vkládá další odrážka s tímto textem:
„ - územní rezerva R9
pro vymezení plochy bydlení v rodinných domech – městské a
příměstské (BI).“
[3] V druhém odstavci se za označení „R1 – R6“ vkládá text, který zní „a R9“.

14. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části
[1] Číselné označení kapitoly „14“ se ruší a nahrazuje číselným označením „15“.
[2] Ve druhé větě se ruší číslice „5“ a nahrazuje číslem „4“.
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