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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace územně analytických
podkladů
obce s rozšířenou působností Dobruška
Odbor rozvoje města Městského úřadu Dobruška, jako úřad územního plánování, v souladu
s § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, má jako příslušný pořizovatel podle § 28 odst.
1 stavebního zákona povinnost průběžně aktualizovat územně analytické podklady (dále jen
„ÚAP“) pro správní obvod obce s rozšířenou působností Dobruška a nejpozději do 4 let od
poslední úplné aktualizace pořídit jejich další úplnou aktualizaci.
Pořizovatel v souladu s § 28 odst. 2 stavebního zákona tímto oznamuje orgánům veřejné
správy, jimi zřízeným právnickým osobám a vlastníkům dopravní a technické
infrastruktury (dále jen „poskytovatel údajů“) zahájení pořízení 5. úplné aktualizace ÚAP
ORP Dobruška a vyzývá je ve lhůtě do 3 měsíců od doručení tohoto oznámení:
Ø V případě, že nedošlo ke změně poskytnutých údajů, o potvrzení (vyplnění I. a III.
oddílu pasportu údaje o území podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) správnosti,
úplnosti a aktuálnosti dříve předaných údajů o území pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Dobruška. Pokud tak poskytovatel údajů o území neučiní do
3 měsíců od obdržení tohoto oznámení, má se za to, že správnost, úplnost a aktuálnost
údajů o území potvrdil.
Ø V případě, že od posledního předání poskytnutých údajů o území došlo k jejich
aktualizaci, či vzniku nových údajů, o jejich bezodkladném předání pořizovateli ve
smyslu § 27 odst. 3 stavebního zákona (v digitální formě, grafickou část ve vektorové
formě v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) spolu s nově
vyplněným a potvrzeným celým pasportem údaje o území dle přílohy č. 2 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb.
Vyžadované údaje o území nebo technické a dopravní infrastruktuře (např. vodovod,
kanalizace, chodníky, lyžařské vleky, komunikační vedení, letiště, parkoviště) a záměrech
v území dle ustanovení § 27 stavebního zákona jsou vyspecifikovány v příloze č. 1 část A
k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a musí obsahovat:
! textovou část, která obsahuje popis údaje o území;
! geografická data, zpracovaná ve strojově čitelném formátu;
! pasport údaje o území, ve kterém poskytovatel potvrzuje správnost poskytnutého údaje
o území – tento pasport je nedílnou součástí poskytnutých podkladů.
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Upozorňujeme na skutečnost vyplývající z § 28 odst. 3 stavebního zákona, že poskytovatel
údajů, který nesplnil povinnost dle § 27 odst. 3 stavebního zákona (tj. zejména poskytovat
údaje o území v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění) nebo
prokáže-li se, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území podle § 28
odst. 2 stavebního zákona, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci
a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů.
ÚAP pro správní území obce s rozšířenou působností Dobruška naleznete u pořizovatele nebo
na webu: www.mestodobruska.cz/urad/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady.

Ing. Nadǔžda
LžíǏaǲová

Digitálnǔ podepsal Ing. Nadǔžda LžíǏaǲová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00274879,
o=MƓSTO DOBRUŠKA, ou=Odbor rozvoje
mǔsta, ou=159, cn=Ing. Nadǔžda LžíǏaǲová,
sn=LžíǏaǲová, givenName=Nadǔžda,
serialNumber=P452001, title=referentka
odboru rozvoje mǔsta
Datum: 2020.06.17 15:12:26 +02'00'

Ing. Naděžda Lžíčařová
odbor rozvoje města

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, dle správního řádu, a dále po dobu
3 měsíců na úřední desce Městského úřadu Dobruška a Městského úřadu Opočno a na
úředních deskách obecních úřadů ve správním území ORP Dobruška. Za den doručení se
považuje 15. den po vyvěšení na úřední desce.
Vyvěšeno dne: ...................................

Sejmuto dne: ....................................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního
řádu.

……………………..……………………..….
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

…..…………………..……………………..
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:

Přílohy (vyvěšeny na elektronických úředních deskách a jednotlivě doručeny poskytovatelům
údajů dle rozdělovníku):
! Seznam sledovaných jevů ÚAP (příloha č. 1, část A, k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)
! Pasport údaje o území (příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)
Obdrží veřejnou vyhláškou:
Poskytovatelé údajů neevidovaní na MěÚ Dobruška, odbor rozvoje města
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Rozdělovník (datovou schránkou, není-li uvedeno jinak):
1. Město Opočno, IDDS: kekbcaa se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
2. Obec Bačetín, IDDS: 4k6apeb se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
3. Obec Bohdašín, IDDS: am2a58q se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
4. Obec Bystré, IDDS: z55apg8 se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
5. Obec České Meziříčí, IDDS: 2s6be2w se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
6. Obec Deštné v Orlických horách, IDDS: e6zbyn6 se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
7. Obec Dobré, IDDS: mp6bkts se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
8. Obec Dobřany, IDDS: bg8as6n se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
9. Obec Chlístov, IDDS: 2jnawp6 se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
10. Obec Janov, IDDS: ij4avbz se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
11. Obec Kounov, IDDS: m2ga75k se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
12. Obec Králova Lhota, IDDS: 6esa86x se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
13. Obec Mokré, IDDS: q43a56s se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
14. Obec Očelice, IDDS: iw7ap7k se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
15. Obec Ohnišov, IDDS: rdia9d8 se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
16. Obec Olešnice v Orlických horách, IDDS: xyfapy9 se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
17. Obec Podbřezí, IDDS: 2vsa6p5 se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
18. Obec Pohoří, IDDS: 5a9aphm se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
19. Obec Přepychy, IDDS: afrbw8w se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
20. Obec Rohenice, IDDS: 9ksa6e3 se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
21. Obec Sedloňov, IDDS: ratbt34 se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
22. Obec Semechnice, IDDS: ch2bxhv se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
23. Obec Sněžné, IDDS: u8ra9hx se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
24. Obec Trnov, IDDS: u9ma6qn se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
25. Obec Val, IDDS: y3aapqq se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
26. Aeroklub Nové Město nad Metují, z.s., Nové Město nad Metují, IDDS: bqyeihr
27. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, IDDS: dkkdkdj
28. AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy, Správa CHKO Orlické hory, Rychnov nad
Kněžnou, IDDS: kpddyvy
29. AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou, IDDS: 5zjcu84
30. Centrální zdroj tepla Dobruška a.s., Dobruška, IDDS: k29dc8b
31. ČD-Telematika a.s., Praha, IDDS: dgzdjrp
32. Čepro, a.s., Praha, IDDS: hk3cdgj
33. ČEPS, a.s., Praha, IDDS: seccdqd
34. Česká geologická služba, Praha, IDDS: siyhmun
35. CETIN a.s., Praha, IDDS: qa7425t
36. České dráhy, a.s., Praha, IDDS: e52cdsf
37. České Radiokomunikace a.s., Praha, IDDS: g74ug4f
38. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IDDS: v95uqfy
39. ČEZ ICT Services, a.s., Praha, IDDS: zbsdk9i
40. GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, IDDS: rdxzhzt
41. Hasičský záchranný sbor KH kraje, Hradec Králové, IDDS: yvfab6e
42. Horská chata Juráška, Olešnice v Orl. h. (poštou)
43. Klub českých turistů, Praha, IDDS: na3ehee
44. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, IDDS: gcgbp3q
45. Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn
46. Lyžařský klub Nové Město n. Metují, Vrchoviny 54, Nové Město nad Metují (poštou)
47. Marius Pedersen a.s., Hradec Králové, IDDS: dfmcfxw
48. Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí
(doručovací službou)
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Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, památková péče (doručovací službou)
Ministerstvo dopravy, Praha, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, Praha, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, Praha, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo životního prostředí, Praha, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI, Hradec Králové, IDDS: 9gsaax4
Národní památkový ústav, Praha, IDDS: 2cy8h6t
NET4GAS, s.r.o., Praha, IDDS: 8ecyjt9
Nordic Telecom Systems a.s., Praha, IDDS: 49v8gun
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Hradec Králové,
IDDS: gf9adwf
Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2
ROZNĚT – Grulich Ivan, Deštné v O. h. 340, Deštné v O. h. (poštou)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4, IDDS: zjq4rhz
SKI KLUB Dobruška o.p.s., Bačetín 122, Dobruška (poštou)
SKIAREÁL Olešnice v O.h., s.r.o., Hradec Králové, IDDS: jaz2nyy
Sport Profi, s.r.o., Deštné v O.h., IDDS: cb23smm
Správa železnic, státní organizace, Praha, IDDS: uccchjm
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Hradec
Králové, IDDS: hq2aev4
Státní pozemkový úřad, Praha, IDDS: z49per3
Telco Pro Services, a.s., Praha, IDDS: id6pgkc
Tendr Švejda, s.r.o., Deštné v O.h., IDDS: x8h6s8b
TENDR SKI s.r.o., Hradec Králové, IDDS: pe86s8h
Tereos TTD, a.s., Cukrovar České Meziříčí, České Meziříčí, IDDS: 824diqp
Těsnění Hartman, spol. s r.o., Deštné v Orl. h., IDDS: k4d6z35
TJ SOKOL Sedloňov, Sedloňov 155, Deštné v Orl. h. (poštou)
T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, IDDS: ygwch5i
UNI Promotion s.r.o., Praha, IDDS: agbnmn2
Vlek Číhalka s.r.o., Hradec Králové, IDDS: h27az65
Vodafone Czech Republic a.s., Praha, IDDS: 29acihr
Vodovody a kanalizace HK, a.s., Hradec Králové, IDDS: vk5ciic
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Náchod, IDDS: d7tgx37
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha, IDDS: 77jfd47
Žap-Vak-VODOVOD Opočno, s.r.o., Hradec Králové, IDDS: zkp9yid
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsah datové báze územně analytických podkladů (část A)
Číslo jevu

Sledovaný jev

1

zastavěné území

1a

plochy s rozdílným způsobem využití

1b

zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině

2

zařízení výroby

3

zařízení občanského vybavení

3a

veřejná prostranství

4a

brownfieldy

5a

Památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma

8a

nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná
pásma

10

statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich ochranná pásma

11

urbanistické a krajinné hodnoty

11a

struktura a výška zástavby

13a

architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky
významné stavby, místa nebo soubory staveb

16

území s archeologickými nálezy

17a

krajinný ráz

17b

krajiny a krajinné okrsky

21

územní systém ekologické stability

23a

významné krajinné prvky

24

přechodně chráněné plochy

25a

velkoplošná zvláště chráněná území, jejich zóny a ochranná pásma a klidové zóny
národních parků

27a

maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma

30

přírodní parky

32

památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu

33

biosférické rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky

34

NATURA 2000 – evropsky významné lokality

35

NATURA 2000 – ptačí oblasti

35a

smluvně chráněná území

36

lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem

36a

mokřady dle Ramsarské úmluvy10)

36b

biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců

37a

lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa

41

bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu

42a

plochy vodní a větrné eroze

43

investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

Číslo jevu

Sledovaný jev

43a

plochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravnění

44

vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma

45

chráněné oblasti přirozené akumulace vod

46

zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod

46a

povrchové vody využívané ke koupání

47

vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma

48a

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod

49

povodí vodního toku, rozvodnice

50a

záplavová území včetně aktivních zón

52a

kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným
povodňovým rizikem

52b

kritické body a jejich povodí

53

území ohrožená zvláštními povodněmi

54a

stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným
rozlivům povodní

55

přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma

56

lázeňská místa včetně vymezení vnitřních a vnějších území lázeňského místa

57

dobývací prostory

58

chráněná ložisková území

59

chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

60

ložiska nerostných surovin

61

poddolovaná území

62

sesuvná území a území jiných geologických rizik

63

stará důlní díla

64

staré zátěže území a kontaminované plochy

64a

uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu

65

oblasti s překročenými imisními limity

65a

hlukové zóny obcí

67

technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma

68

vodovodní řady a jejich ochranná pásma

69

technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma

70

kanalizační stoky a jejich ochranná pásma

71

výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma

72

elektrické stanice a jejich ochranná pásma

73

nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma

74

technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

75

vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

76

technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma

77a

vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma

79

technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma

Číslo jevu

Sledovaný jev

80

teplovody a jejich ochranná pásma

82a

elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území

82b

sdružené liniové sítě

83

jaderná zařízení

84

objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými
látkami11)

85

skládky a jejich ochranná pásma

86

spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady12) a jejich ochranná
pásma

87

zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu a jejich ochranná pásma

93a

pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma

93b

terminály a logistická centra

94a

železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma

98

lanové dráhy a jejich ochranná pásma

100

tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma

101

trolejbusové dráhy a jejich ochranná pásma

102a

letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území

104

sledované vodní cesty

105

hraniční přechody

105a

linky a zastávky veřejné hromadné dopravy

106

cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky

107

objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území

108

vojenské újezdy a jejich zájmová území

109

vymezené zóny havarijního plánování

110a

objekty civilní a požární ochrany

112a

stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti
státu

113a

pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa

114

jiná ochranná pásma

116a

plán společných zařízení

118

další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou

118a

vymezení správních územních celků

119

další dostupné informace o území

__________
10)

11)

12)

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam
zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu o její změně č. 396/1990 Sb. ze dne 28. 9. 1990.
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Pasport č. …… údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / Název

2. Identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec

b) PSČ

c) ulice (část obce)

d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
f) číslo telefonu

g) e-mail

h) jméno a příjmení kontaktní osoby
i) číslo telefonu
k) identifikátor datové schránky

j) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název a popis údaje o území
a) Název údaje o území
b) Popis údaje o území
5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný

b) ze dne

c) vydal
6. Územní lokalizace údaje o území
a) ČR / název kraje / název obce / název
katastrálního/katastrálních území

b) číslo katastrálního/katastrálních území

c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
7. Předání údaje o území
a) název dokumentu

b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů
d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zpracován
e) souřadnicový systém zobrazení
f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
! Formát textové/tabulkové části
! Formát grafické části (s uvedením programu, ve kterém je zpracována)
! Typ (linie, bod, plocha)
! Datový model, včetně popisu datových vrstev a použitých atributů
! Medium – nosič, velikost souborů
8. Prohlášení poskytovatele údaje
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci údaje o území
jsou správné, úplné a aktuální k datu předání. Jsem si vědom důsledků v případě nesprávně či
neúplně poskytnutého údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

III. oddíl – potvrzení správnosti poskytnutého údaje o území
9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti poskytnutého údaje

10. Prohlášení poskytovatele údajů
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v III. oddíle jsou správné, úplné a aktuální. Jsem si
vědom sankčních důsledků podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.
jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

..................………..…….....……………………………
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

