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Seznam zkratek použitých v územním plánu

apod.
BPEJ
CO
D
.h.p.
.j.
OV
R
SN
DN
T
KrV
KrÚ
k.ú.
LBC
LBK
MINIS
MO R
MMR R
MŠ
MV R
MŽP R
NN
nap .
ONV
ORP
OP
PRVKÚK
PUPFL
PÚR
RD
STG
STL
TS
tzv.
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚSES
VN
VTE
VTL
VVTL
VVN
ZPF
ZÚ
ZÚR
ZVN
ŽP
ZŠ

a podobn
bonitovaná p dn ekologická jednotka
civilní ochrana
eské dráhy
íslo hydrologického po adí
íslo jednací
istírna odpadních vod
eská republika/-y
eská státní norma
jmenovitý vnit ní pr
r potrubí
Klub eských turist
Kraj Vyso ina
Krajský ú ad
katastrální území
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Minimální standard pro digitální zpracování územních plán v GIS
Ministerstvo obrany eské republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky
mate ská škola
Ministerstvo vnitra eské republiky
Ministerstvo životního prost edí eské republiky
nízké nap tí
nap íklad
Okresní národní výbor
obec s rozší enou p sobností
ochranné pásmo
Plán rozvoje vodovod a kanalizací území kraje
pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
politika územního rozvoje
rodinný d m
skupina typ geobiocén
st edotlaký
transforma ní stanice
tak zvaný/-á/-é
územn analytické podklady
územní plán
územn plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
vysoké nap tí
trná elektrárna
vysokotlaký
velmi vysokotlaký
velmi vysoké nap tí
zem lský p dní fond
zastav né území
zásady územního rozvoje
zvlášt vysoké nap tí
životní prost edí
základní škola
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I.A TEXTOVÁ ÁST
1.

Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 07.07.2016
Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu:
výkres I.B.1 – Výkres základního len ní území
výkres I.B.2 – Hlavní výkres

2.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území

2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce
ipravit podmínky pro dosažení harmonického vztahu územních podmínek pro p íznivé
životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel v obci,
kde významná východní ást území je zatížena b emeny tranzitních inženýrských sítí
s jejich ochrannými a bezpe nostními pásmy a územím kolem vodního toku Šlapanka a
Zlatého potoka, které pat í do systému evropsky významných lokalit Natura 2000.
Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území v etn
urbanistického, architektonického i archeologického d dictví.
Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajišt ní ochrany
nezastav ného území.
Respektovat venkovský charakter osídlení se dv ma odlišn založenými zp soby zastav ní.
Dolní V žnice – rozvoln ná zástavba, Horní V žnice – zástavba kolem centrálního
prostoru.
Prov it pot eby na úseku ve ejné infrastruktury, kde p edevším dochází ke zkvalitn ní
úlohy ve ejných prostranství jako míst vhodných pro udržování a zpev ování
spole enských kontakt . P ipravit podmínky pro rozvoj ob anské vybavenosti sportovního
charakteru. Na úseku zásobování obce energiemi ešit plynofikaci obce, což je
nejzásadn jší investice technické infrastruktury.
Území neurbanizované nadále využívat pro pot eby zem lské produkce, lesního
hospodá ství, rybá ství i pom rn etnými aktivitami na úseku pohybové rekreace.
Zajistit podmínky pro funkci územního systému ekologické stability i zlepšení prostupnosti
krajiny.
2.2. Ochrana a rozvoj hodnot
Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty
- respektovat prostory se zachovalou p dorysnou stopou zastav ní a hmotovým
uspo ádáním. Jedná se p edevším o zachování návesního typu sídla v k.ú. Horní V žnice
a rozvoln nou zástavbu na obou b ezích širokého údolí v k.ú. Dolní V žnice
- respektovat novou dominantu návesního prostoru – kaple Panny Marie Pomocnice
es an a blahoslaveného Adolfa Kolpinga.
- za ve ejné prostranství zásadního významu považovat náves v Horní V žnici. Plochu
ve ejného prostranství nelze zmenšovat, k celkové úprav prostoru pat í pé e o vzrostlé
stromy
- plochu ve ejného prostranství po zrušeném rybníku v Dolní V žnici postupn doplnit o
výsadbu vysokokmenných dlouhov kých d evin utvá ejících estetickou dominantu zelen
- akceptovat objekty drobné architektury (k íže apod.). Nelze p ipustit úpravy narušující
jejich vzhled a blízké okolí
- dopln ním zem lských areál izola ní zelení p isp t k vhodn jšímu projevu t chto
ploch v obrazu obce i krajin prost edí
írodní hodnoty
- údolí eky Šlapanky s ústím Zlatého potoka respektovat jako p irozenou respektive
írod blízkou osu krajiny
|
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- akceptovat okraje lesních porost a drobné selské lesy, které, i když jsou hospodá sky
využívané, p sobí v území obce harmoniza ním dojmem
- zvýšit podíl trvale travních porost na celkové vým e ZPF jako významné složky
krajiny
- v odlesn né ásti krajiny umožnit výsadbu d evinné solitérní vegetace, z izování
drobných remízk i výsadbu doprovodné zelen kolem komunikací a vodních tok
(ploch)
- ešit obnovu zaniklých rybník i výstavbu rybník nových jakožto významných prvk
krajiny
Civiliza ní hodnoty
- ipravit podmínky pro rozvoj bytové výstavby, ploch smíšených obytných a vytvo it
podmínky pro dokompletování ve ejné ob anské vybavenosti
- vytvo it územn technické podmínky pro zavedení zemního plynu do obce
- do území negativního vlivu živo išné výroby v zem lských areálech, do limitní hranice
negativních vliv celoobecní istírny odpadních vod (dále také " OV") ani do
ochranného pásma v trné elektrárny (dáno izofonou hluku 38 dB(A)) neumis ovat žádné
stavby ani za ízení vyžadující ochranu p ed hlukem, vibracemi a dalšími doprovodnými
negativními vlivy na životní prost edí
3.

Urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systému sídelní zelen

3.1. Urbanistická koncepce
Udržovat a rozvíjet identitu obce, akceptovat historicky vzniklou kvalitu obce a nástroji,
kterými disponuje územní plán, potla it, když ne zcela odstranit, disproporce vzniklé
vývojem a využíváním území.
Zastavitelné plochy vymezit pouze v p ímé vazb na zastav né území sídla.
Podpo it polyfunk ní využívání ploch s rozdílným zp sobem využití.
Výrazn nezahuš ovat zastav né území, nebo p i výrazném zvýšení koeficientu zastav ní
by došlo k nevratným negativním dopad m na urbanistiku obce i krajinné prost edí.
Ve volné krajin nebudou zakládána nová sídla ani samoty. Územní plán nerozvíjí
pobytové formy rekreace ve volné krajin .
3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a plochy se zm nou v krajin
Ozn.
ploch

plochy

ÚS

1
2
5
6
9

Z
x
x
x
x
x

10

x

11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25

x

P

evažující ú el plochy a kód plochy
K

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

charakteristika
bydlení v rodinných domech - venkovské
smíšené obytné - venkovské
bydlení v rodinných domech - venkovské
bydlení v rodinných domech - venkovské
ve ejných prostranství
ob . vybavení – t lových. a sport.
za ízení
ve ejných prostranství
smíšené nezastav ného území - rekrea ní
smíšené nezastav ného území - rekrea ní
vodní a vodohospodá ské
vodní a vodohospodá ské
vodní a vodohospodá ské
vodní a vodohospodá ské
vodní a vodohospodá ské
vodní a vodohospodá ské
vodní a vodohospodá ské
smíšené obytné - venkovské
bydlení v rodinných domech - venkovské
bydlení v rodinných domech - venkovské

kód
BV
SV
BV
BV
PV

vým ra
plochy
(ha)

podmín ná
ípustnost
TI
Hl
Zp

1,27
0,29
0,15
3,32
0,22

OS

0,89

PV
NR
NR
W
W
W
W
W
W
W
SV
BV
BV

0,41
0,57
0,55
1,00
0,49
0,20
0,94
0,46
0,98
1,21
2,10
0,18
0,53
|
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Ozn.
ploch
26
27
28
29
30
31
32
33

plochy

ÚS
Z
x
x
x
x
x
x
x

P

evažující ú el plochy a kód plochy
K

x

charakteristika
bydlení v rodinných domech - venkovské
ve ejných prostranství
išt ní a odvád ní odpadních vod
výroby a skladování - zem lská výroba
výroby a skladování - zem lská výroba
ve ejných prostranství
ve ejných prostranství
zem lské - trvalé travní porosty

kód
BV
PV
TI2
VZ
VZ
PV
PV
NZ2

vým ra
plochy
(ha)

podmín ná
ípustnost
TI
Hl
Zp

1,35
0,07
0,11
0,20
0,15
0,19
0,19
3,84

Z - zastavitelná plocha
P - plocha p estavby
K - plocha zm n v krajin
ÚS - pro plochu je vyžadováno vypracování územní studie
TI - podmín
p ípustné využití plochy z d vodu st etu s technickou infrastrukturou
Hl - podmín
p ípustné využití plochy z d vodu zajišt ní ochrany p ed negativními vlivy hluku z pozemní
dopravy
Zp - podmín
p ípustné využití plochy z d vodu polohy v okrajové ásti záplavového území

Podmínky využití ploch
Plocha . 1
využití plochy prov it vypracováním územní studie
stavby koncipovat tak, aby v jejich chrán ném venkovním prostoru a chrán ném
vnit ním prostoru nebyly p ekro eny hygienické limity hluku z provozu na pozemních
komunikacích pro denní a no ní dobu stanovené p íslušným provád cím p edpisem
územní studie se bude p edevším zabývat:
a) vhodným navázáním na rozestav nou obytnou skupinu rodinných dom
b) organizací ploch s ohledem na el. vedení VN 22 kV a p íslušející ochranná pásma
c) zohledn ním vzdálenosti 50 m od okraje lesa
d) prov ením možnosti využití stávajícího sjezdu na silnici III. t ídy pro dopravní
obsluhu plochy s minimalizací po tu nových sjezd na silnici
e) ochranu území p ed extravilánovými vodami
f) návrhem postupu výstavby na ploše
Plocha . 2
respektovat m ítko staveb p iléhající zástavby
respektovat charakter zástavby v této ásti sídla
spojení obytné a hospodá ské ásti by m lo být jednou st echou
dopravní obsluha bude sjezdem z místní komunikace
stavby koncipovat tak, aby v jejich chrán ném venkovním prostoru a chrán ném
vnit ním prostoru nebyly p ekro eny hygienické limity hluku z provozu na pozemních
komunikacích pro denní a no ní dobu stanovené p íslušným provád cím p edpisem
Plocha . 5
respektovat drobn jší m ítko staveb navazující zástavby
dopravní obsluhu ešit z místní komunikace
respektovat hranici záplavového území
Plocha . 6
využití plochy prov it vypracováním územní studie
územní studie se bude p edevším zabývat:
a) vhodnou organizací plochy pro výstavbu RD
b) optimální obsluhou obytného souboru dopravní a technickou infrastrukturou.
c) velikost ani tvar stavebního pozemku se neur uje. Plocha stavebního pozemku 700 1200 m2 . Pro efektivní využití prokazateln zbytkových ástí zastav né plochy
možno p ipustit užití i jiné vým ry stavebního pozemku.
|
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d) uvnit obytného souboru rodinných dom preferovat místní komunikace funk ní
skupiny respektive podskupiny D1
e) ešením ochrany p ed extravilánovými vodami
f) návrhem postupu výstavby na ploše
g) posouzením zát že území imisemi z ploch pro zem lskou výrobu a rozmíst ní
zástavby tak, aby byly objekty chrán né ve smyslu aktuáln platných hygienických
edpis .
související zastavitelnou plochou je zastavitelná plocha . 31, plocha ve ejného
prostranství
Plocha . 9
ve ejné prostranství s místní komunikací mezi stávajícím i budoucím h išt m a lesem
koncipovat jako sadovnicky upravenou plochu s nástupním prostorem k h išti
ve vhodném míst situovat parkovišt osobních automobil pro návšt vníky a sportovce
Plocha . 10
druh h iš na ploše není územním plánem ur en
plochy h iš mohou být p írodní i um lé
i ce Šlapance akceptovat pot ebu pr chodu lokálního biokoridoru ÚSES
i využití plochy ešit problematiku velkých vod, nebo ást plochy se nachází
v záplavovém území
dopravní obsluha – bu z ve ejného prostranství (plocha . 9) anebo z p ilehlé místní
komunikace
Plocha . 11
u stávajících objekt ešit ve ejné prostranství p ístupné z ú elové komunikace
plochu možno vybavit mobiliá em obce, herními plochami umož ující relaxa ní a
rekrea ní aktivity obyvatel
minimalizovat zásahy do rostlého terénu
Plocha . 12
respektovat stávající formu využívání – skautský d tský tábor
asem ov ený zp sob využívání plochy bez pot eb terénních úprav, oplocení a trvalých
staveb
Plocha . 13
plochu využívat pro slun ní a vstup do vody s doprovodnými innostmi
neuvažovat s oplocením ani stavbami trvalého charakteru
nejsou p ípustné terénní úpravy ani zásahy do hodnotných porost
Plocha . 14 a 16
výstavbu vodních nádrží na k.ú. Horní V žnice ešit s ohledem na lokální koridor ÚSES
sklony b eh uzp sobit pot ebnému rozvoji odpovídajících rostlinných spole enstev
využití plochy . 14 je podmín no ochranou p ípadného vodního zdroje pitné vody
Plocha . 17
ve vhodném profilu na hranicích katastru ešit výstavbu malé vodní nádrže
sklony b eh uzp sobit rozvoji litorálního pásma
Plocha . 18
ešit obnovu rybníka s vhodným utvá ením b eh pro rozvoj litorálního pásma
Plocha . 19, 20 a 21
výstavba vodních nádrží v k.ú. Dolní V žnice
sklony b eh uzp sobit pot ebnému rozvoji odpovídajících rostlinných spole enstev
využití plochy 19 je podmín no p eložením telekomunika ního kabelu
Plocha . 23
využití plochy prov it vypracováním územní studie
územní studie se bude p edevším zabývat:
|
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a) nejvýhodn jším využitím p estavbové plochy pro novou funkci s vymezením
nejvhodn jší formy výstavby
b) navrhnout optimální zp sob dopravní obsluhy plochy s napojením na dopravní skelet
obce
c) prov it využitelnost stávajících objekt
d) v koncepci využití plochy zohlednit podmínky dané stávající technickou
infrastrukturou.
e) optimalizací postupu využívání území
Plocha . 24
zastavitelná plocha v proluce stávající zástavby
ctít pr h prvk lokálního ÚSES
ást plochy v záplavovém území bude nadále využívána dosavadním zp sobem
stavby koncipovat tak, aby v jejich chrán ném venkovním prostoru a chrán ném
vnit ním prostoru nebyly p ekro eny hygienické limity hluku z provozu na pozemních
komunikacích pro denní a no ní dobu stanovené p íslušným provád cím p edpisem
Plocha . 25
využití plochy prov it vypracováním územní studie sou asn s plochou . 26
stavby koncipovat tak, aby v jejich chrán ném venkovním prostoru a chrán ném
vnit ním prostoru nebyly p ekro eny hygienické limity hluku z provozu na pozemních
komunikacích pro denní a no ní dobu stanovené p íslušným provád cím p edpisem
územní studie se bude p edevším zabývat:
a) nejvýhodn jším využitím p estavbové plochy pro novou funkci s vymezením
nejvhodn jší formy zástavby
b) návazností na zastavitelnou plochu . 26
c) navrhnout optimální zp sob dopravní obsluhy s minimalizací sjezd na silnici
III/3503
d) akceptovat požadavky na rozhled p i napojení na silnici III/3503
e) optimalizací postupu využívání území
Plocha . 26
využití plochy prov it vypracováním územní studie sou asn s plochou p estavby . 25
územní studie se bude p edevším zabývat:
a) vhodným navázáním na p estavbovou plochu . 25 a efektivním využitím vymezené
zastavitelné plochy
b) ochranou území p ed extravilánovými vodami
c) zohledn ním pohledov exponované polohy v sídle
Plocha . 27
ve ejné prostranství koncipovat jako sadovnicky upravenou plochu s parkovacím stáním
pro osobní automobily
zohlednit skute nost, že na ásti plochy je záplavové území
Plocha . 28
akceptovat technologické a stavební ešení istírny odpadních vod
doplnit plochu OV s p ístupovou komunikací doprovodnou zelení
Plocha . 29
areál zem lské výroby doplnit o plochy vnitroareálové dopravy a sídelní zelen
akceptovat blízkost lokálního biocentra ÚSES
Plocha . 30
areál zem lské výroby doplnit o plochy vnitroareálové dopravy a sídelní zelen
na ásti ploch sm rem do volné krajiny ešit výsadbu vzr stné zelen
Plocha . 31
využití plochy prov it zpracováním územní studie
|
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plochu považovat za související se zastavitelnou plochou . 6
zajistit rozmanitost ve využití plochy v souladu s pot ebou posilování sociálního pilí e
udržitelného rozvoje
silnou stránkou plochy bude sídelní zele
zohlednit kontakt s lokálním biocentrem ÚSES
Plocha . 32
využití plochy prov it zpracováním územní studie
plochu považovat za související se zastavitelnou plochou . 23
zajistit rozmanitost ve využití plochy v souladu s pot ebou posilování sociálního pilí e
udržitelného rozvoje
silnou stránkou plochy bude sídelní zele
v koncepci využití plochy zohlednit koridor elektrického vedení VN 22 kV v etn
za ízení TS 22/0,4 kV
Plocha . 33
vytvo it podmínky pro zajišt ní funk nosti lokálního biokoridoru ÚSES
zatravn ní musí zárove plnit funkci nárazníkové zóny k ochran p írodního prost edí
ÚSES
U zastavitelných ploch (kde je nutná obsluha inženýrskými sít mi) se p edpokládá napojení
chto ploch na technickou infrastrukturu obce prodloužením inženýrských sítí.
Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kapitole 6.2.
3.3. Návrh systému sídelní zelen
Systém sídelní zelen je tvo en samostatn vymezenými plochami i zelení, která je
sou ástí jiných ploch.
Do samostatn vy len ných ploch zelen pat í:
plochy zelen soukromé a vyhrazené (ZS)
plochy zelen p írodního charakteru (ZP).
Plochy ZS jsou tvo eny p edevším soukromými zahradami, sady, p ípadn dalšími
pozemky zajiš ující samozásobitelskou produkci i rekrea ní využití uživatele. Jako
samostatné plochy jsou vymezovány na místech, kde je to z hlediska využití území ú elné
anebo místech pohledov exponovaných. Velmi asto jsou plochy soukromých zahrad
zahrnuty do jiného typu ploch. Na plochách soukromých zahrad bude aplikovaná zejména
výsadba vysokokmenných ovocných strom (respektovat omezení daná existencí
inženýrských sítí). Zele zahrad bude sm ovat do volné krajiny tak, aby byl zabezpe en
„m kký“ p echod urbanizovaného území do volné krajiny. Zele vyhrazená (nap . p i
ob anské vybavenosti, plochách výroby a skladování) je sou ástí t chto plochy
s rozdílným zp sobem využití.
Plochy ZP jsou plochami zelen výrazn p írodního charakteru, které musí zajistit
funk nost ÚSES p i pr chodu zastav ným územím.
i návrhu a realizaci zelen preferovat používání autochtonních druh d evin. Posilovat
pronikání krajinné zelen do sídelního prost edí.
4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umis ování, nakládání s
odpady
4.1. Dopravní infrastruktura
Systém napojení obce na silni ní sí z stává beze zm ny. Trasy silnic jsou územn stabilizovány s pot ebou úprav bodových závad.
I p ed dosud nízké intenzity dopravy je žádoucí v zastav ném území ešit dopln ní chyb jících ástí chodník podél silnice III/3503 – alespo jednostranného.
Pro dopravu v klidu, se ukládá se požadavek, aby každý nov vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo jedno garážové i odstavné stání pro osobní automobil.
|
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Neuvažuje se s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípustné je z izování t chto staveb na výrobních plochách, eventueln je s nimi možno uvažovat
v uceleném ešení v tších zastavitelných ploch RD.
Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než
3,5 t na ve ejných prostranstvích a v obytných zónách.
Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Umíst ní autobusových zastávek z hlediska dostupnosti a velikosti sídla je vhodné.
Územní plán nevylu uje možnost dopln ní sít ú elových cest.
Železni ní tra . 225 v etn p íslušné technické infrastruktury stabilizovat ve stávající poloze s p edpokladem její rekonstrukce.
4.2. Technická infrastruktura
Na zp sobu zásobování obce V žnice pitnou vodou není t eba nic koncep
m nit. Nedostatky v místní ásti Dolní V žnice ešit posílením vodního zdroje.
Respektovat nedávno dokon ený systém odvád ní a likvidace splaškových vod. Nové zastavitelné plochy (plochy bydlení v RD) ešit oddílnou kanalizací s napojením splaškové kanalizace na celoobecní OV.
K zabezpe ení výhledových pot eb dodávky el. energie využít stávajících trafostanic s jejich
ípadným p ezbrojením a celkovou modernizací. Respektovat výrobny el. energie (dv v trné elektrárny a funk ní vodní elektrárna pod rybníkem Kukle).
Akceptovat zám r plynofikace obce vybudováním STL plynovodního rozvodu po sídle napojeného z Polné p es Nové Dvory.
Neuvažovat s centrálním zp sobem vytáp ní obce. Vytáp ní nadále ešit lokálními tepelnými
zdroji i kotelnami úst edního vytáp ní.
ipustit využívání alternativních zp sob vytáp ní, nap . solární kolektory na budovách, tepelná erpadla apod.
Respektovat trasy nadmístních inženýrských sítí v etn ochranných a bezpe nostních pásem
(VVTL plynovod, VTL plynovod v etn anodového uzemn ní, produktovod, ropovod, elektrické vedení ZVN 400 kV a p íslušné sd lovací kabely.
Nep ekro it stávající hladinu zastav ní a nedojít tak ke st etu s nadzemním komunika ním
vedením MO R. Zachováním výškové hladiny neomezit možnosti z izování radioreléových
spoj .
4.3. Ob anské vybavení ve ejné
Stávající za ízení ob anského vybavení považovat za za ízení v zásad
stabilizované.
Vymezit plochu pro dokompletování stávajícího sportovišt .
4.4. Ob anské vybavení ostatní
Stávající ob anská vybavenost tohoto charakteru územn stabilizovat bez nárok
rozvoj.
Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu umožnit i
íhodných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude
s p ípustným, p ípadn podmín
p ípustným využíváním dané plochy (toto
im en uplatnit i pro ve ejnou ob anskou vybavenost).

územn

na územní
do jiných
v rozporu
ustanovení

4.5. Ve ejná prostranství
Stabilizovat stávající ve ejná prostranství a vytvo it p íznivé podmínky pro vznik nových
ve ejných prostranství.
Estetický, hygienický a mikroklimatický p íznivý vliv na utvá ení ve ejných prostranství
zajistit vhodn komponovanou ve ejnou zelení – viz kapitola 3.3.
ešit úpravu stávajících ve ejných prostranství mající v organismu sídla zásadní význam:
- náves s kaplí v ásti sídla Horní V žnice
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- prostranství kolem vodních ploch a
ky Šlapanky v ásti sídla Dolní V žnice se
zahrnutím nov realizovaného ve ejného prostranství mezi plochou ob anského vybavení
a silnicí III. t ídy
Koncepci nového ve ejného prostranství pod rybníkem Kukle uzp sobit pot ebám pro
oddych a relaxaci obyvatel.
Ve ejná prostranství, která budou sou ástí jiných ploch s rozdílným zp sobem využívání
(zde zejména plochy v tších obytných skupin RD) se budou vyzna ovat v rozmanitosti
uspo ádání.
S úpravami ve ejných prostranství ešit i úpravy objekt a prostor bezprost edn
iléhající k ve ejným prostranstvím.
Preferovat obsluhu zastavitelných ploch dopravní a technickou infrastrukturou z ploch
ve ejných prostranství.
4.6. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považovat za vyhovující i pro výhled.
Na území obce neumis ovat skládky ani jiné obdobné stavby.
4.7. Vymezení ploch koridor a stanovení podmínek pro jejich využití
Koridory technické infrastruktury:
- E02 - koridor pro stavbu Zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka - Velká Bíteš hranice Jihomoravského kraje v ší i 300 m
- E14 - koridor pro stavbu Nadzemní vedení VVN 110 kV a rozvodna Polná v ší i 400m
- PL1 - koridor pro stavbu STL plynovodního p ivad e v ší i 20 m
Stanovení podmínek využití:
- Plochy vymezených koridor je t eba do doby realizace zám ru chránit z d vodu
umožn ní optimálního ešení technické infrastruktury nadmístního významu.
- Do doby realizace p íslušných staveb je na území koridoru zakázáno provád t takové
innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci
pot ebných úprav znemožnily anebo významn ztížily (i ekonomicky).
sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn i zm nou územního plánu,
která navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým.
5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana
ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Udržovat hodnotu p írodních podmínek a charakteristik dot eného krajinného prostoru.
Pozitivní p írodní charakteristiky nadále vyjad ovat p edevším harmoniza ními vztahy
v krajin p i respektování zájm ochrany p írody a krajiny s pot ebnou obnovou hodnot
zaniklých p i zvyšování intenzity hospodá ského využívání krajiny.
Zachovat ekologický a estetický fenomén Šlapanky s p irozenými i p írod blízkými
meandry s dochovanými b ehovými porosty Zlatého potoka.
Respektovat etné bezejmenné bo ní p ítoky Šlapanky v pom rn hlubokých údolích.
Nejen krajiná ský význam t chto vesm s regulovaných a nap ímených tok podpo it
obnovou i citlivou výstavbou nových rybní .
Krajinu nezastav ného území nadále využívat pro zem lství, lesnictví a rekrea ním pohybovým aktivitám, eventueln extenzivním formám rybá ství.
Udržovat stabilizovaný podíl les v území, respektovat lenitost okraj les a zvyšovat
diverzitu spole enstev v lesích. Neuvažovat se snižováním celkové plošné vým ry lesa.
Vyšší estetické hodnoty odlesn né krajiny dosáhnout:
- dopln ním chyb jících strom v alejích a výsadbou nových alejí u ostatních cest
- posilováním podílu rozptýlené zelen v zem lsky intenzivn obhospoda ovaném území
- zvýšením podílu trvale travnatých porost zejména na svažitých pozemcích orné p dy
|
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- obnovou i výstavbou rybník na vhodných lokalitách
Intenzitu využívání ploch zem lských a lesních limitovat p írodními podmínkami a
krajinným rázem, kdy optimální využívání p dního fondu musí být kombinací rozumné a
ohleduplné výroby s individuální údržbou krajiny.
V urbanizovaném území akceptovat pot ebu ochrany nivy vodního toku Šlapanky p ed
další výstavbou a nevhodným využíváním.
V kompozici obce udržet významnou roli kvalitní p írodní prost edí, které proniká do
urbanizované ásti obce.
Stavby RD umis ovat tak, aby do volné krajiny sm ovala zele zahrad se vzr stnými
stromy.
Podmín
p ípustné stavby v krajin (zem lská výroba, stavby pro lesní hospodá skou
innost, eventueln stavby životního prost edí) nesmí být umis ovány v pohledov
exponovaných plochách.
5.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Plochy ÚSES využívat jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému a
nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Akceptovat územní systém ekologické stability, který je na území obce vymezen na místní
úrovni. Zvýšenou pozornost v novat obnov
lokálních biokoridor
vedoucích
es zastav né území obce a biokoridor m kolem nap ímených vodních tok v místech, kde
je navrženo z ízení rybník , majících mimo jiné nezastupitelný význam na p íznivou
vodohospodá skou bilanci povodí.
Na plochách ÚSES nem nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability za druh
pozemku s nižším stupn m ekologické stability.
Plochy ÚSES akceptovat jako plochy nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost (zcela
ojedin le je možno za p esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a
technické infrastruktury, p ípadn stavbu související s ochranou ŽP).
Interak ními prvky doplnit sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen v krajin .
Navrhovaná opat ení:
Název biokoridoru

LBK 1

LBK 2
LBK 3

LBK 4
LBK 5

LBK 6

LBK 7
LBK 8
LBK 9

Navrhovaná opat ení
Lu ní spole enstva využívat pouze extenzivn . Podrobit pravidelnému kosení.
Zamezit ruderalizaci. Doporu uje se povodí revitalizovat s prom nlivou
intenzitou dle rozsahu d ív jších zásah . Upravit a doplnit b ehový
a doprovodný porost dle stanovištních podmínek dle STG. Eliminovat
zne išt ní vodního toku.
viz LBK 1
Lesní porosty výchovnými zásahy p evést na druhov i v kov r znorodá lesní
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle
STG. Lu ní spole enstva využívat pouze extenzivn . Podrobit pravidelnému
kosení. Zamezit ruderalizaci.
Zachovat p irozený režim vodního toku. P i úpravách a obnovách b ehových
porost použít autochtonních d evin odpovídajících tamním stanovištním
podmínkám dle STG. Lu ní spole enstva využívat pouze extenzivn ,
pravideln kosit. Zamezit ruderalizaci.
viz LBK 4
Zachovat p irozený režim vodního toku. P i úpravách a obnovách b ehových
porost použít autochtonních d evin odpovídajících tamním stanovištním
podmínkám dle STG. Lu ní spole enstva využívat pouze extenzivn ,
pravideln kosit. Zamezit ruderalizaci. Lesní porosty výchovnými zásahy
evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální
irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
V p ípad pot eby dopln ní a úpravy b ehových porost použít autochtonních
evin odpovídajících tamním stanovištním podmínkám.
viz LBK 4
viz LBK 1
|
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Název biokoridoru
LBK 10

LBK 11

LBK 12

LBK 13
LBK 14
LBK 15
Název biocentra

LBC Kukle

LBC Pod starou
brn nskou

LBC V žnické
rybníky

LBC Lutrián

LBC Pod h bitovem
LBC V zadním
Kobylském
LBC V Rysli

LBC Hudlary

Navrhovaná opat ení
Výchovnými zásahy podpo it p irozenou skladbu d evin odpovídající
stanovištním podmínkám dle STG. Zachovat p irozený režim vodního toku.
i pr hu biokoridoru ornou p dou vytvo it pás zatravn ní s místy
rozptýlené zelen .
Lu ní spole enstva využívat pouze extenzivn . Podrobit pravidelnému kosení.
Zamezit ruderalizaci. Doporu uje se povodí revitalizovat s prom nlivou
intenzitou dle rozsahu d ív jších zásah . Upravit a doplnit b ehový a
doprovodný porost dle stanovištních podmínek dle STG. Eliminovat zne išt ní
vodního toku. V zastav né ásti Dolní V žnice vhodn dimenzovat propustky
pod komunikacemi.
Zachovat p irozený režim vodního toku. V p ípad pot eby (zvlášt v ásti
nefunk ní) dopln ní b ehových a doprovodných porost autochtonními
evinami. Lu ní porosty využívat pouze extenzivn , pravideln kosit. Zamezit
ruderalizaci. Lesní porosty výchovnými zásahy p evést na druhov i v kov
znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních
podmínek dle STG.
Lesní porosty výchovnými zásahy p evést na druhov i v kov r znorodá lesní
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle
STG.
viz LBK 13
Zachovat p irozený vodní režim v území. P i úpravách a obnovách b ehových
porost použít autochtonních d evin odpovídajících tamním stanovištním
podmínkám dle STG. Lu ní spole enstva využívat pouze extenzivn . Podrobit
pravidelnému kosení. Zamezit ruderalizaci.
Navrhovaná opat ení:
Lu ní spole enstva využívat pouze extenzivn . Podrobit pravidelnému kosení.
Zamezit ruderalizaci a degradaci p írod blízkých spole enstev. Zachovat
vodní režim toku. P i úpravách a obnovách b ehových porost použít
autochtonních d evin odpovídajících tamním stanovištním podmínkám dle
STG. Výchovnými zásahy podpo it p irozenou d evinnou skladbu okolních
lesních porost .
Lu ní spole enstva využívat pouze extenzivn . Podrobit pravidelnému kosení.
Zamezit ruderalizaci a degradaci p írod blízkých spole enstev. Zachovat
irozený režim vodního toku. P i úpravách a obnovách b ehových porost
použít autochtonních d evin odpovídajících tamním stanovištním podmínkám
dle STG.
Lu ní spole enstva využívat pouze extenzivn . Podrobit pravidelnému kosení.
Zamezit ruderalizaci a degradaci p írod blízkých spole enstev. Zachovat
irozený režim vodního toku. P i úpravách a obnovách b ehových porost
použít autochtonních d evin odpovídajících tamním stanovištním podmínkám
dle STG.
Lu ní spole enstva využívat pouze extenzivn . Podrobit pravidelnému kosení.
Zamezit ruderalizaci a degradaci p írod blízkých spole enstev. Zachovat
irozený režim vodních tok . P i úpravách a obnovách b ehových porost
použít autochtonních d evin odpovídajících tamním stanovištním podmínkám
dle STG. Výchovnými zásahy podpo it p irozenou d evinnou skladbu lesních
porost .
viz LBC Pod starou brn nskou
Zachovat p irozený vodní režim v území. Zamezit orbu až na samou hranici
lesa.
Lesní porosty výchovnými zásahy p evést na druhov i v kov r znorodá lesní
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle
STG. Lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení, využívat pouze extenzivn .
Zamezit ruderalizaci a degradaci p írod blízkých spole enstev.
Zem lsky využívanou plochu p evést na lesní kulturu nebo louky využívat
pouze extenzivn . Lesní porosty výchovnými zásahy p evést na druhov
i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace
a stanovištních podmínek dle STG. Eliminovat zne išt ní vodního toku.
Doporu uje se vodní tok revitalizovat.
|
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Název biokoridoru
LBC U nových
rybník

Navrhovaná opat ení
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. Zachovat
irozený vodní režim v území.

5.3. Prostupnost krajiny
Zachovat stávající prostupnost krajiny. Ú elové komunikace v krajin
vhodnými formami rozptýlené zelen .
Posílena je biologická propustnost území realizací systému ÚSES.

stabilizovat

5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
Místa s akutní tvorbou vodní eroze (p íliš dlouhé dráhy povrchového odtoku na rozlehlých
pozemcích orné p dy za rozestav nou skupinou RD na k.ú. Horní V žnice a za objekty
bývalých dr bežáren v k.ú. Dolní V žnice) upravit tak, aby došlo ke zkrácení t chto
dlouhých drah povrchového odtoku .
Nep ipustit úpravy pozemk zem lské p dy zp sobující rychlejší odtok vody a snižující
schopnost vsaku vody.
Stavební pozemky vymezovat s pot ebou vsaku i zdržení deš ových vod.
5.5. Podmínky pro rekreaci
Území obce bude nadále využívat p edevším pot ebami pohybové turistiky.
Vytvo it podmínky pro zachování turisticky zna ených tras.
Pro rozvoj rekrea ních pobytových aktivit p ipustit využití stávajícího domovního fondu
nevhodného pro trvalé bydlení resp. p vodní ur ení.
Plochu tradi
využívanou pro sezónní tábo išt (skautský tábor) a plochu pro slun ní se
vstupem do vody na b ehu rybníka Kukle využívat jako plochy nezastav ného území –
rekrea ního.
Akceptovat pot eby krátkodobé rekreace obnovou a výstavbou ve ejných prostranství,
stabilizací a dostavbou kulturního a sportovního za ízení.
Neuvažovat se z izováním zahrádká ských kolonií i osad. Pro RD vymezovat dostate
velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad.
5.6. Dobývání ložisek nerostných surovin
V prostoru ložiska nerostné suroviny neumis ovat stavby za ízení a jiná opat ení, která
znemožní nebo ztíží jeho p ípadné využití.
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), p ípustného využití, nep ípustného využití
(v etn stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a
jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení
podmín
p ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspo ádání v . základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové
regulace, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování
stavebních pozemk intenzity jejich využití)
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Územní rozsah ploch s rozdílným zp sobem využití je vymezen v grafické ásti územního
plánu ve výkrese . I.B.2 Hlavní výkres.
Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) – Hlavní využití: pro uspokojování
pot eb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení
v kvalitním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom a pozemky
související s hlavním využíváním plochy. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky rod. dom , pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných
prostranství, dopravní a technické infrastruktury související s obsluhou
|
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plochy, integrovaná za ízení nep esahující význam daného místa území
a nenarušující jeho obytnou pohodu.
podmín
p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací
za ízení, za ízení sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro
zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím
velikosti
a objemu budov. Chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná
stitelská innost, p ípadn rodinná rekreace ve stávajících domech.
Podmín
p ípustné innosti lze uskute nit za podmínky, že musí být bez
negativních dopad na sousední pozemky a svým provozováním,
výkonností nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení a nep inášejí
zvýšení dopravní zát že plochy
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí
plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
Plochy bydlení v bytových domech (BH) – Hlavní využití: pro uspokojování pot eb
bydlení v domech o více jak t ech bytech v kvalitním prost edí. Tyto plochy zahrnují
pozemky bytových dom a pozemky související s ur ujícím využíváním plochy. Zp soby
využití:
ípustné:
pozemky bytových dom a ve ejných prostranství, pozemky dopravní
a technické infrastruktury související s obsluhou plochy
podmín
p ípustné: integrované za ízení pro administrativu p ípadn služby v rozsahu
nep ekra ujícím vým ru pr
rného bytu za podmínky, že nesnižující
kvalitu prost edí plochy bydlení a nep inášejí zvýšení dopravní zát že
plochy
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí
plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn
Plochy rekreace rodinné (RI) – Hlavní využití: uspokojování pot eb individuální pobytové
rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb
pro rodinnou rekreaci, obklopených soukromou zelení a pozemky související dopravní
a technické infrastruktury. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné zelen ,
pozemky pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního charakteru
sloužící dané ploše
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavního využití
režim plochy a již p ímo anebo druhotn
pozn.: Do t chto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastav ném území obce, které
jsou trvale anebo do asn využívány k rekreaci ve stávajících objektech - tzv.
"chalupá ská" rekreace.
Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV) – Hlavní využití: umis ování
ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk ve ejné infrastruktury.
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky pro zaízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pozemky
pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociální služby.
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veejných prostranství, sídelní zele
podmín
p ípustné: bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i
osob zajiš ujících dohled nad za ízením a že bydlení nebude hlavním
využitím plochy rušeno nad p ípustnou míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost
plochy ve ejné ob anské vybavenosti
|
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nep ípustné:

aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo anebo druhotn a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM) – Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení sloužící p edevším pro komer ní aktivity nenarušující
sousední plochy nad p ípustné normy. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro stavby a za ízení pro administrativu, v du, výzkum,
obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, pozemky ve ejného
ob anského vybavení, pozemky související dopravní a technické
infrastruktury, ve ejná prostranství a sídelní zele
podmín
p ípustné: bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i
osob zajiš ujících dohled nad za ízením. Za ízení pro sport a t lovýchovu
za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy
ob anského vybavení - komer ních za ízení malých a st edních
nep ípustné:
aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které
narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) – Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu
a sport, otev ená sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení
a p íslušenství. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele
podmín
p ípustné: bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i
osob zajiš ujících dohled nad za ízením. Stavby, pozemky, za ízení za
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy
ob anského vybavení - za ízení t lovýchovná a sportovní
nep ípustné:
aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které
narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Plochy ve ejných prostranství (PV) – Hlavní využití: plochy k obecnímu užívání
bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru. Zahrnují pozemky jednotlivých druh ve .
prostranství a pozemky dopravní a technické infrastruktury. Významn spoluvytvá í obraz
sídla. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesních prostor , nám stí
a uli ních prostor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní
a shromaž ovací ú ely
podmín
p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš ,
ploch
pro ambulantní prodejní aktivity za podmínky, že p ispívají ke
spole enským kontakt m a podporují sociální soudržnost. Vodní plochy a
erpací místa pro požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární
vody
nep ípustné:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování
parkoviš pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb
a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto
prostor
Plochy smíšené obytné (SV) – Hlavní využití: víceú elové využití, v p ípad obce zahrnují
edevším p vodní historické zastav ní, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. Zp soby využití:
ípustné:
stavby pro bydlení a ob anskou vybavenost odpovídající velikosti vymezeného pozemku a objemu budovy, pozemky soukromé i jiné zelen .
podmín
p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu,
stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými ru|
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nep ípustné:

šivými vlivy na životní prost edí, p ípadn i rekreace ve stávajících
k tomu vhodných objektech za podmínky, že jde o aktivity nesnižující
kvalitu plochy, nemají negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží. Vše se d je v rozsahu odpovídajícím velikosti
ploch pozemk a objemu budov.
veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn . Nap .
stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti náro né
na p epravu zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod.

Plochy dopravní infrastruktury - železni ní (DZ) – Hlavní využití: pro umis ování staveb a
za ízení souvisejících s kolejovou železni ní dopravou. Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení zabezpe ující provoz železni ní dopravní soustavy
plocha obvodu dráhy v etn násp a zá ez , op rných zdí,
protihlukových barier, most i kolejiš . Plochy doprovodné a izola ní
zelen , dopravní a technická infrastruktura
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, nesouvisející s hlavním zp sobem využití
Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS) – Hlavní využití: umis ování staveb a za ízení souvisejících s nekolejovou pozemní dopravou. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro umis ování staveb a za ízení pozemních komunikací,
stavby a za ízení pro dopravu v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby
etn p íslušejících pozemk , doprovodná a izola ní zele . Za ízení
technické infrastruktury, terénní úpravy, protipovod ová opat ení, nezbytné asana ní úpravy
podmín
p ípustné: umis ování skládky údržbového materiálu, místní komunikace,
umis ování cyklotras, chodník i záliv hromadné dopravy za podmínky, že svým technickým uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no
hlavní využití plochy
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím a funkcí
plochy
Plochy technické infrastruktury (TI) – Hlavní využití: umis ování staveb, za ízení a sítí
technického vybavení. Zp soby využití:
ípustné:
na úseku zásobování vodou (1), išt ní odpadních vod (2), zásobování
el. energií (3), zemním plynem, elektronických komunikací a teplem,
pozemky související dopravní infrastruktury, provozní soubory, stavby,
za ízení a vedení plnící obslužn zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo související s ur ující náplní plochy.
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavní náplní plochy
Plochy výroby zem lské (VZ) – Hlavní využití: stavby pro chov hospodá ských zví at,
skladování i zpracování produkt živo išné a rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin
a zem lské služby. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství,
pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky s izola ní a
vnitroareálovou zelení.
podmín
p ípustné: podnikatelská innost nenarušující primární využívání plochy
(nap . veterinární požadavky) a innosti a d je za podmínky, že nejsou
ur ující funkcí plochy rušeny nad p ípustnou míru (nap . závodní
stravování, p sobení závodního léka e, bydlení ve služebních i
pohotovostních bytech). Umíst ní erpací stanice pohonných hmot je
možné za podmínky, že nebude omezeno hlavní využití plochy
nep ípustné:
stavby pro rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí primární
využití plochy rušiv , výroba se silným dopadem na životní prost edí
|
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Plochy výroby drobné (VD) – Hlavní využití: umis ování provozoven s výrobní náplní
na bázi kusové i malosériové, blížící se spíše výrob emeslnické s innostmi s vyššími
nároky na p epravu zboží, v etn skladování. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, pozemky dopravní a
technické
infrastruktury,
pozemky
zelen .
Negativní
vlivy
z provozovaných inností nesmí p ekro it limitní ochranné pásmo, které je
dáno hranicí plochy.
podmín
p ípustné: podnikatelská innost nenarušující hlavní funkci využívání plochy
a innosti (d je) za podmínky, že nejsou hlavní funkcí plochy rušeny nad
ípustnou míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního léka e,
bydlení ve služebních bytech).
nep ípustné:
stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí
hlavní využití plochy rušiv
Plochy výroby elektrické energie (VE) – Hlavní využití: umis ování technologických za ízení pro výrobu el. energie z obnovitelných zdroj .. Zp soby využití:
ípustné:
innost v trných elektráren za dodržení sjednaného p ipojení k distribu ní
soustav , innost malých vodních elektráren za dodržení sjednaného
množství vod. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
nep ípustné:
innosti a d je nesouvisející s hlavním využitím plochy
Plochy zelen – zele soukromá a vyhrazená (ZS) – Hlavní využití: zele bez možnosti
žného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená). Soukromá zele je zastoupena innostmi
na zahradách užitkových a sadech. Vyhrazená zele je zelení p i stavbách ob anské vybavenosti (školy, sportovišt apod.) a p i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ). Vyhrazená zele je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným zp sobem využití, a proto u
vyhrazené zelen není p ípustnost i nep ípustnost blíže specifikována Zp sob využití:
ípustné:
produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších
zahradních plodin, p stování ovocných strom a ke , obytné zahrady
podmín
p ípustné: zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru,
dopl ková za ízení, p ípadn stavby za podmínky, že nedojde k vyt sn ní
hlavního zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky
související dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde
k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí
plochy
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo
druhotn
Plochy zelen – p írodního charakteru (ZP) – Hlavní využití: plochy zelen v sídlech udržované v p írod blízkém stavu
ípustné:
innosti zabezpe ující zvýšenou ochranu p írodního prost edí, prvky
územního systému ekologické stability, vodní plochy a drobné toky
nep ípustné:
innosti snižující ekologickou i estetickou hodnotu území
Plochy vodní a vodohospodá ské - vodní plochy a toky (W) – Hlavní využití: zajišt ní
podmínek pro nakládání s vodami Zp sob využití:
ípustné:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území,
rybá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci
deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu
území, doprovodná a krajinná zele
podmín
p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného
negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a
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nep ípustné:

technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí
nežádoucích ú ink této infrastruktury na vodní plochy a toky
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn

Plochy zem lské - orná p da (NZ1) – Hlavní využití: plochy zem lské p dy v kultu e
orné p dy Zp sob využití:
ípustné:
v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a
jiných plodin. Opat ení, za ízení i stavby zlepšující vodohospodá skou
bilanci v povodí, protipovod ová a protierozní opat ení, aktivity zvyšující
ekologickou, hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení
sloužící pro ochranu životního prost edí. P ípustná je zm na kultury
na trvale travní porost. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a
k zajišt ní prostupnosti krajiny
podmín
p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají
ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním
míst a nebudou umis ovány na p dách I. a II. t íd ochrany, pozemky
lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného
rázu, zájm ochrany p írody a ZPF. Oplocování pozemk za podmínky,
že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se
zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a
technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení
ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního
prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že
jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování
ekologické hodnoty území
Plochy zem lské - trvalé travní porosty (NZ2) – Hlavní využití: plochy zem lské p dy v kultu e trvalý travní porost Zp sob využití:
ípustné:
zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá
pastva, pop ípad souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným
el m nebo technickému využití. Opat ení, za ízení i stavby zlepšující
vodohospodá skou bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a
estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu
životního prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a
k zajišt ní prostupnosti krajiny
podmín
p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají
ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním
míst a nebudou umis ovány na p dách I. a II. t íd ochrany, pozemky
lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného
rázu, zájm ochrany p írody a ZPF. Oplocování pozemk za podmínky, že
je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se
zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a
technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení
ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního
prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že
jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy.
Rozorání za podmínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou
obnovou travního porostu
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nep ípustné:

trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad
rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu,
snižování ekologické hodnoty území

Plochy lesní (NL) – Hlavní využití: pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní
funkce lesa Zp sob využití:
ípustné:
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace
geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin
zvyšujících ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv
(pokud nejde o ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní
opat ení, opat ení pro udržení vody v krajin
podmín
p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu,
ochranu p írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude
omezeno využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a
krajiny. Oplocování pozemk ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro
chovné a p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství,
ochrany p írody a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za
podmínky, že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné
projednané variantní ešení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy
za podmínky, že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost
systému v p edem prov ených trasách
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování
ekologické hodnoty území
Plochy p írodní NP) – Hlavní využití: zajišt ní ekologických a estetických hodnot v území
evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Zp sob využití:
ípustné:
innosti s prioritou ochrany p írody, p írod blízké i lov kem málo
pozm né ekosystémy, vodní plochy, mok ady, spole enstva skal,
ekosystémy se soust ed ným výskytem vzácných a existen
ohrožených druh bioty, p irozená travní a bylinná spole enstva, lesy
s p irozenou nebo p írod blízkou druhovou skladbou a prostorovou a
kovou strukturou, území s mimo ádnou krajiná skou hodnotou
nep ípustné:
zmenšování vým ry p írodní plochy, na plochách nelze umis ovat
stavby, za ízení ani jiná opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní
hospodá ství, t žbu nerost , pro ve ejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, dále technická opat ení a stavby zlepšující podmínky
využití plochy pro ú ely rekreace a cestovního ruchu (nap . cyklistické
stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra)
Plochy smíšené nezastav ného území (NS) – Hlavní využití: zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území dotvá ejících krajinný ráz Zp sob využití:
ípustné:
prvky rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou
i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní
porosty, innosti nenarušující p írodní ani estetické hodnoty místa, zásahy
mající pozitivní dopad na krajinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující
obsluhu území
podmín
p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných
ípadech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na
ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu
plochy. Komunikace pro nemotorovou dopravu za podmínky, že nedojde
k narušení ekologických a estetických hodnot plochy
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nep ípustné:

innosti eventueln stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území
ímo anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz
etn zásah stírající p ítomné znaky krajinného rázu, t žba nerost
hygienická za ízení, informa ní centra

Plochy smíšené nezastav ného území - rekrea ní (NR) – Hlavní využití: letní aktivity
v rekrea
p itažlivém prost edí. Sezónní využívání v období letních prázdnin
Zp sob využití:
ípustné:
aktivity spojené s innostmi skautského letního tábora a s rekrea ními
aktivitami souvisejícími se slun ním a vstupem do vody
nep ípustné:
terénní úpravy, oplocení ploch, zásady do p írodn hodnotných porost i
jiné innosti, které by svými p ímými i druhotnými d sledky narušovaly
ekologickou hodnotu ploch
6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Respektovat dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní.
U ploch urbanizovaného území stavových nep edpokládat s významnými zm nami
koeficientu zastav ní ploch, koeficientu zelen ani zvýšením výškové úrovn zastav ní.
esah jednopodlažní zástavby na dvoupodlažní je možný jen z d vodu zachování plynulé
návaznosti hlavních stavebních prvk na blízké zastav ní.
Akceptovat ochranu hodnot území zp sobem uvedeném v kapitole 2.2.
i koncepci ploch zastavitelného území vycházet ze zásad specifikovaných v kapitole 3.2.
U ploch pro bydlení uvažovat s hladinou zástavby do 1 nadzemním podlaží s možností
využití podkroví. Nová zástavba bude soudobého výrazu erpajícího z tradi ní architektury
vesnice.
Zástavbu pro bydlení v rodinných domech ešit p ímým p ístupem z ve ejného prostranství.
U staveb na plochách výrobních preferovat horizontální uspo ádání p ed uspo ádáním
vertikálním.
Pro zastavitelné plochy – bydlení v rodinných domech se pro pozemky RD, stanovuje
koeficient zelen v rozmezí 0,45 - 0,65
Pro výrobní plochy ešit jejich trvalou modernizaci a výsadbu zelen , zvlášt ochranné.
Modernizací zásadn nep ekro it objemové ani výškové parametry stávajících staveb.
Na území obce nep edpokládat umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, faktor
pohody apod.) výrazn p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy
na lov ka. V urbanizovaném území stavby pro reklamu neumis ovat.
Vysoká zele ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat kvetoucí zele p edzahrádek
musí nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. Preferovat užití tradi ních
druh zelen obvyklých v regionu.
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a opat ení
k zajiš ování
obrany
a
bezpe nosti
státu
a
ploch
pro
asanaci,
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1. Plochy a koridory s možností vyvlastn ní
Ve ejn prosp šné stavby
E 02
- stavba Zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka – Velká Bíteš – hranice
Jihomoravského kraje
E 14
- stavba Nadzemní vedení VVN 110 kV a rozvodna Polná
VT1
- stavba celoobecní istírny odpadních vod, v etn p ístupové komunikace
Ve ejn prosp šná opat ení
- nejsou tímto územním plánem vymezena
7.2. Asanace
Asanace nejsou územním plánem p edepsány.
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7.3.

Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nebyly vymezeny.

8. Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
edkupní právo s uvedením, v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních
ísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn dalších údaj podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona
Ve ejná infrastruktura
V-01 - plocha pro výstavbu sportovišt s p ilehlým ve ejným prostranstvím. Jedná se o
edkupní právo ve prosp ch obce V žnice na parcelách . 366/10, 366/16 a ástech parcel
366/1, 368 a 369 v k.ú. Horní V žnice.
9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Kompenza ní opat ení nejsou stanovena.
10. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití, v etn podmínek pro jeho prov ení
R1 - územní rezerva – koridor pro prov ení budoucího umíst ní stavby vysokorychlostní
trati v úhrnné ší ce 600 m.
Stanovení podmínek možného budoucího využití v . podmínek pro jeho prov ení
- ve vymezeném území neumis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení, která by podstatn
ztížila nebo znemožnila p ípadnou realizaci stavby, pro kterou je územní rezerva
vymezena.
11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o
parcelaci
Nebyly vymezeny.
12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty
pro vložení dat o této studie do evidence územn plánovací innosti
12.1. Vý et ploch a podmínky využití
Územní studie jako podmínka pro územní rozhodování bude vyhotovena pro zastavitelné
plochy ozna ené . 1, 6, 26, 31 a plochy p estavby . 23, 25 a 32
Na spole ných mapových podkladech p im ené p esnosti a kvalit je nutno ešit problémy
ploch .6 a 31, též ploch 23 a 32 i ploch 26 a 26. Zastavitelná plocha .1 nemá p ímou
vazbu na jinou navazující plochu se zm nou v území.
Základní podmínky využití a ú el ploch jsou dány v kapitole 3.2. i 6.2. Podmínky budou
up esn ny v zadání studie.
12.2. Stanovení lh t
Územní studie budou vyhotoveny do 4 let od vydání územního plánu.
Vložení dat do evidence územn plánovací innosti bude do šesti m síc po schválení
možnosti využití ÚS pro rozhodování v území po izovatelem.
13. Údaje o po tu list ÚP a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
Text. ást v etn titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 13 list .
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I.B GRAFICKÁ ÁST
Výkresová ást sestává:
íslo
I.B.1
I.B.2
I.B.3

Výkres
název
Výkres základního len ní území
Hlavní výkres
Ve ejn prosp šné stavby, opat ení, asanace

po et list

poznámka

1
1
1

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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II.A TEXTOVÁ ÁST
1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území
1.1. Obec v systému osídlení
Území obce pat í do obvodu pov ené obce (II) Polná a do obvodu pov ené obce (III)
Jihlava.
Ve m st Polná jsou zajiš ovány následné d ležité služby: základní zdravotnická pé e, služby
stavebního ú adu, matri ního ú adu. Do Polné chodí do školy d ti od 6.-9. t ídy. Sm uje sem
i hlavní vyjíž ka za prací.
V krajském m st je finan ní ú ad, katastrální ú ad, ú ad územního plánování a správa
sociálního pojišt ní pro podnikající osoby. V Jihlav je v tšina za ízení a služeb, tzv. vyšší
ob anské vybavenosti. Sm uje sem druhá nejvyšší vyjíž ka za prací. V Havlí kov Brod
stal pro obyvatele obce ú ad práce a správa sociálního pojišt ní.
Obyvatelstvo obce využívá zdravotní pé i v nemocnici v Jihlav i v Havlí kov Brod .
Duchovní oporu hledá v ící ve ejnost v Polné (Horní V žnice) a ve Šlapanov (Dolní
žnice). V t chto sídlech jsou i farnosti p íslušející daným katastrálním územím.
Nadmístní význam má v obci mate ská škola, kterou mimo místní d ti navšt vují d ti
ze Šlapanova, Štok i Polné.
Obec V žnice pat í do dobrovolného sdružení obcí mikroregionu Polensko a mikroregionu
ibyslavsko.
Sousedními obcemi jsou m sto Polná, m stys Štoky, obec Šlapanov, obec Kamenná a obec
Brzkov.
Zapojení obce do struktury osídlení lze považovat za stabilizované, možno p ipustit p esun
orgán státní správy z Havlí kova Brodu do Jihlavy. Na ešení územního plánu nebudou mít tyto
skute nosti vliv.
1.2. Širší dopravní vztahy
Silni ní doprava
Územím obce prochází silnice III. t ídy . 3503 Šlapanov – V žnice – Polná. Silnice není
sou ástí páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina.
Rekrea ní doprava
Respektována je zelen zna ená turistická trasa P ibyslav – Polná. Územní plán vítá
požadavek na odklon ní mod e zna ené turistické trasy p es památkov chrán ný most Lutrián.
Akceptována je cyklotrasa . 4157 v úseku Polná – Šlapanov a cyklotrasa . 4335 v úseku
Dobronín cyklotrasa . 4157.
Železni ní doprava
Respektována je jednokolejová elektrifikovaná tra . 225 Veselí nad Lužnicí – Havlí v
Brod, která je za azena do kategorie železni ní dráhy státní. Do ÚP je zahrnuta i územní rezerva
koridoru vysokorychlostní trati.
1.3. Širší vztahy technické infrastruktury
Územím obce prochází tyto nadmístní sít technické infrastruktury. Vyzna ení sítí je z ejmé
z p íslušných výkres grafické ásti.
nadzemní el. vedení ZVN 400 kV Mírovka – ebín
nadzemní el. vedení VN 22 kV
VVTL plynovod DN 500 mm
VTL plynovod DN 500 mm
2 x ropovod DN 500 mm
produktovod DN 200 mm
drážní infrastruktura – sd lovací kabel D Telematika
elektronické komunika ní vedení MO R
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1.4. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém
ešené území náleží do bioregionu 1.48 Hornosázavského. Na území obce se nenachází
žádné regionální ani nadregionální prvky ÚSES.
Na území obce se nachází evropsky významná lokalita CZ 0613332 – Šlapanka a Zlatý potok
uvedená v národním seznamu evropsky významných lokalit dle na ízení vlády . 132/2005 Sb.
a dle Sm rnice Rady Evropských spole enství 92/43/EHS o ochran p írodních stanoviš , voln
žijících živo ich a plan rostoucích rostlin („sm rnice o stanovištích“) jako sou ást tzv.
soustavy Natura 2000. Pta í oblast dle Sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran voln
žijících pták (79/409/EHS) se na ešeném území nevyskytuje.
2. Údaje o spln ní zadání ÚP
Z d vodu asového odstupu od schváleného zadání ÚP V žnice (rok 2008) do doby
zapracování pokyn k úprav návrhu ÚP p ed potvrzením o odstran ní nedostatk krajským
adem a ve ejným projednáním, došlo ke zm nám PÚR R, když byla po ízena její aktualizace,
na úseku územn plánovací dokumentace kraje (Aktualizace . 1 ZÚR Kraje Vyso ina) i zm
na úseku legislativy (komplexní novela stavebního zákona . 183/2006 s ú inností od
01.01.2013) jsou údaje o spln ní zadání vyhotoveny pon kud obšírn ji.
Zárove je t eba se zmínit, že z d vodu nutnosti uvést ÚP do souladu s výše uvedenou
novelou stavebního zákona, došlo k úprav len ní textové ásti ÚP a p iblížení se sou asné
podob metodiky zpracování ÚP pro Kraj Vyso ina MINIS. Provedené úpravy však nemají
významný dopad na koncepci územního plánu, v zásad jde o zp esn ní a textové a grafické
ásti Územního plánu V žnice.
a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn plánovací dokumentace vydané
krajem, pop ípad z dalších širších územních vztah
Požadavky vyplývající z PÚR R
Politika územního rozvoje R 2008 byla schválena usnesením vlády R . 929 ze dne
20.07.2009. Aktualizace .1 Politiky územního rozvoje eské republiky byla schválena
usnesením vlády R . 276/2015 ze dne 15. 04. 2015.
Území obce V žnice se nenachází v rozvojové oblasti ani rozvojové ose i specifické
oblasti vymezené PÚR R. Na území obce nejsou vymezeny koridory ani plochy technické
infrastruktury a souvisejících zám
republikového významu. Územní plán akceptuje
zám r VR1 - koridor vysokorychlostní dopravy procházející západním okrajem území obce
jako územní rezervu poloze zp esn né ZÚR Kraje Vyso ina. Napl ování republikových
priorit k zajišt ní udržitelného rozvoje území vážících se k obci V žnice je ÚP V žnice
pln no následovn :
Priorita 14 - je navržena ochrana p írodních, civiliza ních a kulturních hodnot území,
které charakterizují identitu obce, strukturu osídlení a vnímání krajinného prost edí.
Územním plánem jsou eliminovány hrozby, které by mohly do území vstoupit
umíst ním zám ru anebo se na území obce nachází (nap . živelný r st zastav ného
území, nadužívání zem lské krajiny, snižování pestrosti služeb ob anského
vybavení apod.)
Priorita 14a – ÚP ponechává funk ní perspektivní areály zem lské výroby, tak aby
krom pracovních míst byly udrženy i podmínky pro údržbu krajiny. Koncepce ÚP
vyžaduje krom extenzivního rozvoje urbanizovaného území i jeho efektivní využití.
Ct na je zásada minimálního narušení organizace p dního fondu pot ebnými
plochami se zm nami v území. Ekologický význam území bude p edevším zvýšen
vymezením ploch rozdílným zp sobem využití – ploch p írodních a ploch smíšených
nezastav ného území, tedy ploch s významným p írodním potenciálem.
Priorita 15 - organizace území obce, zp sob jeho využívání nepovede ke vzniku
segregovaných lokalit (dnes se na území obce nenachází). Organizace území je
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ehledná umož ující vybavení sídla kvalitní ve ejnou infrastrukturou, umož uje ešit
požadavky sou asných i budoucích uživatel území p i akceptování zásad (priorit)
udržitelného rozvoje
Priorita 16 - požadavek na komplexnost pojetí ešení územního plánu je dán zákonem
. 183/2006 ve zn ní zákona . 350/2012 Sb. § 18 odst. 2, který ÚP V žnice akceptuje
Priorita 16a – koordinace všech zám
vstupujících do území pat í mezi hlavní
zásady koncepce ÚP. Napln ní asového hlediska lze spat ovat v tom,že nejd íve je
nezbytné pro zám r prov it plochy zastav ného území. Pokud jsou možnosti
zastav ného území nedostate né, lze vymezit plochy zastavitelné mimo zastav né
území
Priorita 17 - území obce nepat í do strukturáln postižených a hospodá sky slabých
region . Vymezeny jsou plochy výroby - p evážn zem lské výroby. Zvýšení
pracovní kapacity území však sm uje do využití ploch smíšených obytných
Priorita 19 - v rámci hospodárného využívání zastav ného území ÚP V žnice vyhledal
a vymezil t i p estavbové plochy, které budou využity pro aktuální a plánované
pot eby obce. Jedná se o pom rn d ležitý p ístup k ochran životního prost edí (zvl.
ochranou ZPF)
Priorita 20 - územní plán nenavrhuje zám ry, které by významn ovlivnily charakter
krajiny místního nebo širšího významu, svými zám ry nezasahuje do zvlášt
chrán ných území. Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 je zahrnuta
v ÚP do ploch s hlavním využitím – priorita ochrany p írody. Respektován je lokální
systém územní stability. Regionální ani nadregionální ÚSES na území obce
nezasahuje
Priorita 20a – dopravní infrastrukturu vytvá ející riziko fragmentace krajiny ÚP
nevymezuje. Kontrast technického díla p írodními hodnotami území obce p edstavuje
realizace venkovních el. vedení VVN a ZVN. Zachována je p ímá dostupnost
nezastav ného území ze sídla stávajícími pozemními komunikacemi, není dovoleno
nové scelování ZPF do ješt v tších p dních celk . ÚP nebrání migra ní prostupnosti
území pro voln žijící živo ichy i lov ka
Priorita 22 - ÚP akceptuje zna ené turistické trasy K T i cyklotrasy ozna ené . 4157
a 4535. Na b ehu rybníka Kukle (cizí k.ú.) jsou vymezeny plochy smíšené
nezastav ného území - rekrea ní s preferencí aktivního sezónního zp sobu rekreace.
Územní plán nevymezuje nové plochy pobytové rekreace v krajin . Tato forma
rekreace jako podmín
p ípustná je umožn na v objektech nevyužívaných
k ur enému ú elu v zastav ném území
Priorita 24 - území obce se nachází mimo Páte ní silni ní sí Kraje Vyso ina. Silnice
III/3503 nadále z stává hlavní obslužnou komunikací napojující obec na silni ní sí .
Nízké intenzity dopravy a v zásad dostate né ší kové i výškové parametry silnice
nevytvá ejí na území obce dopravní ani hygienickou závadu. Železni ní doprava
nemá pro obec význam
Priorita 25 - sesuvná území se na území obce nenacházejí, ešena je ochrana zejména
ed vodní erozí na orné p . Na problematiku ešení velkých vod je upozorn no p i
využití ploch, které áste
zasahují do záplavového území. Tyto plochy jsou
vymezeny jako podmín
p ípustného využití
Priorita 27 - pro územní rozvoj je navržena p im ená ve ejná infrastruktura. Ve ejná
infrastruktura ne eší na území obce nadmístní zájmy ani požadavky. Území obce
navazuje p ímo na území m sta Polná (dle ZÚR KrV – lokální centrum osídlení), ve
kterém jsou uspokojovány další pot ebné obslužné funkce
Priorita 28 - územní plán plní požadavky vyhlášky . 431/2012 Sb. ohledn
vymezování ploch ve ejných prostranství u ploch zastavitelných pro bydlení v tších
dvou hektar . Stávající ve ejná prostranství jsou vesm s plochami územn
stabilizovanými. Vysokou kvalitu prost edí si uchovává náves v Horní V žnici
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Priorita 29 - územní plán stanovuje požadavky na ešení dopravy v kontextu velikosti
obce, jeho prostorového, plošného uspo ádání i provozních možností. ešena je
doprava železni ní (tranzitní), silni ní, p ší, hospodá ská i rekrea ní
Priorita 30 - koncepce zásobování obce pitnou vodou se nem ní, výpo et potvrdil, že
zdroje vody jsou dosta ující, pod ástí sídla Dolní V žnice byla realizována v dob
nedávné nová OV pro celé sídlo. Otázka išt ní a odvád ní odpadních vod obec
netíží
Priorita 31 - územní plán akceptuje dv v trné elektrárny a jednu malou vodní
elektrárnu. Výstavba dalších výroben el. energie pro komer ní ú ely se
nep edpokládá, umožn na je však výroba el. energie za stanovených podmínek
z obnovitelných zdroj a to v urbanizovaném území.
Územní plán V žnice je ešen v souladu Politikou územního rozvoje eské republiky, ve
zn ní Aktualizace .1
Požadavky vyplývající z ÚPD kraje
Oproti zadání ÚP V žnice, které bylo schváleno Zastupitelstvem obce V žnice v zá í r.
2008, došlo na úseku územn plánovací dokumentace k významným posun m v oblasti
zpracování a vydání ZÚR Kraje Vyso ina. Vzhledem k tomu, že v dob projek ních prací
na ÚP V žnice pro ú ely ve ejného projednání je již v platnosti aktualizace . 1, 2 a 3 ZÚR
Kraje Vyso ina, bylo nezbytné tyto okolnosti v ÚP V žnice zohlednit.
území obce V žnice se nenachází v rozvojové oblasti ani rozvojové ose i specifické
oblasti krajského významu. Z ploch dopravní infrastruktury ÚP akceptuje koridor
vysokorychlostní trati, dále koridor el. vedení ZVN 400 kV Mírovka – V. Bíteš a
koridor el. vedení VVN 110 kV z rozvodny Polná. Vše v p íslušných parametrech
ZÚR Kraje Vyso ina. Územní plán akceptuje stávající ochranná a bezpe nostní pásma
produktovou a VTL plynovodu. Stávajícími ani navrženými innostmi v území
nedochází k narušení ochranného pásma komunika ního vedení MO R
ínos územního plánu k napln ní priorit územního plánování Kraje Vyso ina
vztahující se k území obce V žnice pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (vybrány
jsou priority vztahující se k území obce)
Priorita 01 - koncepce ÚP vytvá í podmínky pro pokud možno vyvážený rozvoj
obce, který je možno vyjád it sociálním rozm rem udržitelného rozvoje,
podmínkami pro zlepšování kvality životního prost edí a udržitelnými formami
hospod ení. Dostupnost bydlení je v obci dobrá, vybavení ve ejnou
infrastrukturou rovn ž. Navržena je koncepce zásobení sídla zemním plynem.
Nastaveny jsou podmínky pro udržení hospodá ského potenciálu v oblasti
primárního sektoru a ploch výroby drobné. Koncepce ÚP zajiš uje ochranu
biologické rozmanitosti p írodního prost edí a prioritních hodnot krajinného rázu.
Priorita 02 - ÚP akceptuje zp esn ný koridor územní rezervy pro umíst ní
vysokorychlostní trat . Akceptovány jsou zám ry na úseku energetických sítí.
Priorita 05 - silnice III. t ídy je vedena v územn stabilizované trase. Postupným
uvedením tahu silnice do normových parametr bude dosaženo zlepšení dopravní
dostupnosti sídla z lokálního centra osídlení i krajského m sta. Sou asn dojde i
ke zlepšení dopravní dostupnosti významného regionálního centra Havlí kova
Brodu.
Priorita 06 - polyfunk ním využíváním v tšiny ploch s rozdílným zp sobem
využití jsou dány p edpoklady pro zvýšení r znorodosti a tím i odolnosti území
ed nep ípustným narušením. Kvalitativní zm ny lze o ekávat na úseku vy\užití
hospodá ského potenciálu obce, bydlení a p írodních hodnot území. Plochy tzv.
citlivých funkcí nejsou umis ovány do ochranných pásem zdroj zne išt ní a
hluku. in na jsou opat ení na úseku zlepšení biodiverzity krajiny zvl. na
plochách, které jsou zem lských hospoda ením nadužívány. Akumula ní
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schopnost krajiny i její estetické vnímání se zlepšuje návrhem malých vodních
nádrží. Respektovány jsou ochranné podmínky uplatn né pro území se Strategií
ochran krajinného rázu - oblast CZ0610-OB001 Havlí kobrodsko. Akceptovány
jsou režimy ochranných pásem vodních zdroj , ešeno je koncep ní odvád ní a
likvidace odpadních vod. Optimální zp sob využití je navržen pro území v
záplavovém území vodního toku Šlapanka a Zlatý potok. Územním plánem
nejsou vytvá eny bariéry omezující prostupnost krajiny. Na území obce se
nep ipouští úpravy, jejichž d sledkem je zrychlený odtok vody z povodí.
Priorita 07 - využívání území sídla je efektivní s požadavkem na zachování
urbánní struktury sídla a jeho identity. Vybavení sídla ve ejnou infrastrukturou je
im ené postavení obce ve struktu e osídlení, zajišt ní plynofikace obce není
zatím aktuální. Protože nároky na rozvoj obce ur ené v zadání ÚP nelze uplatnit v
zastav ném území (p estože ÚP vymezuje t i p estavbové plochy) bylo nutno
ekro it hranici zastav ného území. Preferovány jsou pohybové formy rekreace,
ÚP nabízí široké možnosti v umis ování p ších a cyklistických tras. Obyvatelstvo
obce již není existen
spjato se zem lstvím a obec nemá p íznivé podmínky
pro rozvoj sekundárního (terciálního) sektoru což znamená, že v obci není
vyvážený pracovní trh a zna ná ást ekonomicky aktivního obyvatelstva za prací
vyjíždí mimo místo svého trvalého bydlišt . ÚP akceptuje stávající výrobny el.
energie (2x v trná elektrárna a 1x malá vodní elektrárna) S dalšími stožáry pro
komer ní výrobu el. energie ÚP neuvažuje, p ípustné je umis ování alternativních
zdroj energie pro vlastní pot ebu na stavbách urbanizovaného území.
Priorita 08 - správní území obce V žnice neleží v žádné specifické oblasti.
Zem lská výroba je soust ed na do zem lského areálu na jižním okraji obce.
Menší plochy zem lské výroby jsou situovány v blízkosti katastrální hranice
mezi k.ú. Dolní V žnice a k.ú. Horní V žnice a na severním okraji sídla. K
umírn nému územnímu rozvoji dochází u areálu na jižním okraji sídla. Území
kolem sídla je asto tvo eno zem lskými p dami nejvyšších t íd ochrany. Vstup
zastavitelných ploch na tyto p dy byl d kladn prov en. Byla hledána i jiná
ešení, p esto zábor zem lských p d nejvyšších t íd ochrany byl nevyhnutelný a
je ádn od vodn n. Dot ení lesa je zaznamenáno v p ípad letního skautského
tábora (sezónní - prázdninové) bez trvalých staveb. Dále se jedná o dot ení
vzdálenosti 50 m od hranice lesa p i vymezení šesti zastavitelných ploch a
vymezení sedmi ploch se zm nou v krajin . Stanovování po adí zm n v území s
ur ováním podmíne nosti rozvoje území ve vztahu k rozvoji
ve ejné
infrastruktury Kraje Vyso ina je z pohledu požadavku na koordinovaný rozvoj
nevýznamné. Železni ní tra leží v odsunuté poloze od sídla bez nežádoucích
dopad na obytné prost edí sídla. jižním cípem k.ú. Dolní V žnice je dle ZÚR
KrV vymezena územní rezerva koridoru pro prov ení budoucího umíst ní stavby
vysokorychlostní trati. Nízké intenzity dopravy na silnicí III. t ídy nevyvolávají
pot ebu odklon ní silnice mimo sídlo. Zastavitelné plochy pro bydlení nejsou
územním plánem umis ovány na území s potenciální možností negativního vlivu
z výrobních innosti. Zastavitelné plochy rekreace územní plán nevymezuje.
Na správním území obce se nachází dva typy krajin charakterizované p evažujícím
anebo ur ujícím cílovým využitím.
krajina lesozem lská harmonická (území sídla s bezprost edn navazující
krajinou) – ÚP akceptuje hlavního nositele p írodních hodnot území (široce
rozev enou údolní nivu vodního toku Šlapanka a údolní nivu Zlatého potoka) i
pestrost krajinných struktur, která je dopln na sukcesními p edlesovými
spole enstvy. Respektován je charakter obou navzájem srostlých sídel, kterými
prostupuje sídelní zele tvo ená jak plošnou zelení, tak zelení vzr stnou, mnohde
dominantního výrazu. Preferovány jsou pohybové formy rekreace v etn rekreace
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sezónní (plocha skautského tábora a plocha pro slun ní na b ehu rybníka Kukle).
Není uvažována výstavba dalších objekt druhého bydlení. Za pot ebné považuje
ÚP zvýšení podílu trvale travních porost na celkové vým e ZPF. Nenachází se
zde lokalita se silnou antropickou zát ží ani se zde taková i obdobná nenavrhuje
krajina lesozem lská ostatní (ostatní – v tší ást území obce) – zem lské
využívání území se nem ní, ÚP neuvažuje s dalším scelováním plužiny. Plochy
les se nem ní stejn jako využívání lesa. Rozptýlená zástavba v krajin (nap .
samoty Lutrián, u Kukle) jsou územn stabilizovány. ÚP dopl uje aleje strom p i
liniových prvcích v krajin a podporuje zde rozší ení rozptýlené zelen . Na
znorodosti krajinného prost edí se bude p ízniv projevovat obnova i výstavba
nových malých vodních nádrží. Územní plán v tomto typu krajiny umož uje
zvýšení podílu trvalých travních porost na celkové vým e ZPF
pro innost v území a rozhodování o zm nách v území respektuje ÚP V žnice oblast
krajinného rázu CZ0610-OB001 Havlí kobrodsko. Územní plán považuje georeliéf
území za nem nnou složku vlastností krajiny a p i ešení zohled uje d ležitost a
cennost údolních prostor . Tradi ní plužina byla v druhé polovin 20. století
nahrazena „plužinou velkých lán “. Ochrana a kultivace liniové zelen je v ÚP
ležitým prvkem prostorové struktury krajiny, která m že dopomoci krajin
k lidskému m ítku. ešení ÚP zachovává objemové parametry tradi ní zástavby,
nové zastavitelné plochy navazující na zastav né území jsou budovány v kontextu
ítka tradi ních staveb. Krajina je p evážn otev ená. Harmonizujícím prvkem (p es
sv j hospodá ský význam) jsou lesy, resp. jejich lenité, vizuáln i ekologicky vcelku
hodnotné okraje les . Stavba dvou v trných elektráren se pom rn siln uplat uje
v krajinné scén a ovliv uje prostorové vztahy V žnice, Polné a Kamenné. Územní
plán neuvažuje výstavbu dalších obdobných staveb. Mezi nep íznivé antropogenní
dominanty pat í i elektrické vedení ZVN 400 kV. Umíst ní druhého elektrického
vedení ZVN 400 kV lze považovat za snesitelné za p edpokladu, že bude v blízkém
soub hu se stávajícím elektrickým vedením. Snížení hodnoty krajinného rázu p inese i
realizace elektrického vedení VVN 110 kV, které protíná jižní okraj území obce.
Územní plán V žnice je ešen v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vyso ina ve
zn ní aktualizace . 1 až 3.
b) Požadavky na území vyplývající z územn analytických podklad
V ase zpracování a schválení zadání územního plánu V žnice nebyly ÚAP pro ORP
Jihlava vyhotoveny.
V t etí úplné aktualizaci ÚAP je obec V žnice v hodnocení vyváženosti pilí
udržitelného rozvoje území za azena do kategorie obcí 1, tj. obec s pozitivním hodnocením
všech t í pilí .
V ÚAP zjišt né problémy, kterými je t eba se v územn plánovací dokumentaci obce
žnice zaobírat jsou v ÚP V žnice ešeny. Jedná se p edevším o:
zohledn ní demografického vývoje obce v rozvojových zám rech obce
zohledn ní blízkosti území obce s rozvojovou oblastí republikového významu
(dostupnost pracoviš , ob anské vybavenosti apod.)
akceptování problematiky vyplývající ze ZÚR Kraje Vyso ina zvlášt pak pot eb a
požadavk technické infrastruktury a požadavk ochrany p írodních systém
respektovat omezující rozvojové limity využití - zejména koridor vedení VVTL
plynovodu, poddolované území, vyhlášené záplavové území Q100 a jiné.
vodohospodá skou problematiku obce ešit s p ihlédnutím k Programu rozvoje
vodovod a kanalizací Kraje Vyso ina.
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akceptování požadavk na ochranu krajinného rázu, které vyplývají ze Strategie
ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina, respektování omezujících rozvojových
limit využití území (bezpe nostní pásmo VVTL plynovodu, ochranné pásmo
elektrického vedení ZVN, ochranné pásmo produktovou apod.)
Rozvíjet cestovní ruch ve formách p íznivých pro udržitelný rozvoj.
Územní plán V žnice úsp šn eší problémy zjišt né v ÚAP. P i analýze demografického
vývoje obce a rozvojových zám
bylo užito aktuálních demografických údaj a
podklad obce. Vazba obce na rozvojovou oblast republikového významu se projevuje
zejména úzkými vazbami obce na m sto Polná, m stys Štoky a obec Dobronín. Ve
st Jihlava obyvatelé obce hledají krom vyšších služeb ob anské vybavenosti i
pracovní p íležitosti. Požadavky ZÚR KrV jsou napln ny - viz bod a) této kapitoly a
priorita 25 PÚR R. Koncepce zásobení obce pitnou vodou a odvád ní a išt ní
splaškových vod je navržena v souladu s Programem rozvoje vodovod a kanalizací
Kraje Vyso ina. Požadavky na ochranu krajiny, krajinného rázu jsou uplatn ny dle
strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina. Ochranná pásma, která se na území
obce nachází pat í mezi limity využití území, kterými se ÚP V žnice ídí. Otázka
cestovního ruchu je ešena zejména efektivním využitím stávajících za ízení a preferencí
rozvoje pohybových forem rekreace.
c) Požadavky na rozvoj území obce
prioritní požadavky – ÚP umis uje na území obce dostatek ploch pro bydlení
v rodinných domech. Jedná se o n kolik zastavitelných ploch r zné velikosti
v r zných ástech sídla. ešeno je rozší ení ploch sportovišt . Ob anskou vybavenost
dle ÚP je možno umis ovat i do jiných vhodných ploch s rozdílným využitím. Spo e
využívaná plocha výroby p i vstupu do Horní V žnice od Polné je revitalizována
edevším ve prosp ch ploch smíšených obytných. ešení ÚP akceptuje zásady
ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina
další požadavky – preferovány jsou pohybové složky rekreace. Stávající objekty
rekreace jsou akceptovány, umožn n je rozvoj tzv. druhého bydlení v objektech
zastav ného území, které již nemohou plnit sv j ú el. Plochy sezónní rekreace (letní)
jsou vymezeny na plochách na b ehu rybníka Kukle. V rné elektrárny (2 VTE) jsou
akceptovány v projektovaných parametrech. Od vymezení plochy pro výstavbu
fotovoltaické elektrárny bylo žadatelem o tuto investici b hem prací na ÚP upušt no.
Ve vhodných profilech za dodržení požadavk ochrany p írody je na území obce
ešena obnova a výstavba nových malých vodních nádrží. Zásobení pitnou vodou je
v souladu s PRVKÚK Vyso ina. Ponechána je možnost napojení obce na STL
plynovod m sta Polná
zastavitelné plochy navazují na zastav né území. Plochy vymezené pro „sezónní“
využití (u rybníka Kukle) jsou pro specifické podmínky kladené na jejich provoz a
írodní podmínky umíst ny v izolované poloze. Do bezpe nostních ani ochranných
pásem nadmístní technické infrastruktury nevstupují žádné zastavitelné plochy.
d) Požadavky na plošné a prostorové uspo ádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspo ádání krajiny)
Urbanistická koncepce akceptuje p írodní, historické, urbanistické i spole enské hodnoty
ešeného území. Na území obce nejsou zakládána žádná nová sídla, není uvažována ani
výstavba osamocen stojících nových samot. S ohledem na omezenou dopravní dostupnost
území pod hrází rybníka Kukle (i problémy s napojením na technickou infrastrukturu a
skute nost, že celé území leží ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa), územní plán zde
neumis uje plochu pro za ízení autocampingu, ale plochu ve ejného prostranství. Dostate
jsou ešeny pot eby území z pohledu pohybové rekreace. Krajina nezastav ného území
slouží a nadále sloužit bude zejména pro pot eby zem lského hospoda ení a hospoda ení
v lese. Územní plán p ipouští extenzivní formy rybá ství. K oživení území lze využít i
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možností, které dává ÚP pro situování prvk drobné architektury i pro zlepšení prostupnosti
krajiny. Trvalé a ú elné využívání zastav ného území je stálým požadavkem ešení ÚP.
Podmínky využívání ploch rozdílného zp sobu využití umož ují víceú elové využití plochy
v rozsahu p ípustného a podmín
p ípustného využívání. Zele v obci má nezastupitelnou
úlohu (kompozi ní, estetickou, psychologickou, hygienickou atd.), proto je jí v nována
v ÚP pat ná pozornost.
e) Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury
dopravní infrastruktura – akceptováno je napojení obce na silni ní sí vyššího ádu
silnicemi III. t ídy v územn stabilizovaných trasách. Rozhledové trojúhelníky na
ležitých k ižovatkách (v podrobnosti odpovídající možnostem ÚP), autobusové
zastávky s izochronami docházkových vzdáleností jsou vyzna eny v grafické ásti ÚP.
Doprava v klidu je ešena na stupe automobilizace 1:2,5. Stanoveny jsou podmínky
pro dopln ní ú elových cest v krajin . Železni ní tra vede v územn stabilizované
trase, akceptována je územní rezerva pro koridor vysokorychlostní trati dle ZÚR Kraje
Vyso ina
technická infrastruktura – na úseku zásobování obce pitnou vodou a pot eb odvád ní a
išt ní splaškových vod jsou respektovány záv ry PRVKÚK Vyso ina. Zám ry zadání
na úseku energetiky jsou zcela za len ny do ešení ÚP v etn výroben el. energie (2 x
VTE + 1 MVE). Akceptovány jsou telekomunika ní kabely, které doprovází nadmístní
(tranzitní) technickou infrastrukturu i železni ní tra D . 225
ochranná a bezpe nostní pásma – tato pásma jsou v ÚP uplatn na v pozici limit
vstupujících do území a pak limit , které vznikly ešením územního plánu
odpadové hospodá ství – dosud dob e fungující systém, ÚP neuvažuje se zásadními
zm nami v koncepci
ob anské vybavení ve ejné i ostatní – zám r na rozší ení sportovního areálu je
akceptován. Požadavek na p estavbu obchodu v Dolní V žnici je realizován. Pro
využití ploch stanovuje ÚP podrobn jší podmínky. Za ízení ob anského vybavení lze
umis ovat i v jiných k tomu p íhodných plochách s rozdílným využitím. Ob anské
vybavení nadmístního významu není na území obce umis ováno
ve ejná prostranství – grafický projev ÚP se snaží zvýraznit rozdílný zp sob založení
obou (dnes srostlých) sídel. Centrální prostor Horní V žnice je územn stabilizován.
Z ve ejných prostranství budou obsluhovány (dopravn i inženýrskými sít mi) stavby
na zastavitelných plochách
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
ešení územního plánu respektuje hodnoty mající právní ochranu. Pokud jde o hodnoty
území bez právní ochrany (viz ÚAP, dopl ující pr zkumy a rozbory apod.), tak zm ny
v území uplatn né v ešení územního plánu tyto hodnoty nenarušují. Koncepce územního
plánu pro jejich zachování p ípadn jejich kultivaci pak stanovuje pravidla využití území a
prostorovou regulaci.
estože kulturní památky nemají vyhlášeny ochranné pásmo, ÚP akceptuje p vodnost
nejbližšího p ilehlého území pro maximální autenti nost prostoru. Stejná zásada je uplatn na
u hodnot, které nemají právní ochranu. Míra využití zastav ného území není výrazn
na, tudíž se významn neprojeví v uspo ádání venkovského prostoru.
Zábor ZPF je proveden (vyhodnocen) dle Spole ného metodického doporu ení Odboru
územního plánování MMR R a Odboru ochrany horninového a p dního prost edí MŽP R
ze srpna 2013. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a
PUPFL se v nuje samostatná kapitola od vodn ní ÚP. Sou ástí ÚP je návrh ÚSES, který
využil zejména podkladu – Generel místního územního systému ekologické stability, který
vypracovala firma GeoVision s r.o., Praha v listopadu 1999.
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g) Požadavky na ve ejn prosp šné stavby, ve ejn prosp šná opat ení a asanace
Územní plán vymezuje ve ejn prosp šné stavby, které do území obce vstupují ze ZÚR
Kraje Vyso ina. Koncepce územního plánu vymezuje jednu plochu pro ve ejn prosp šnou
stavbu ob anského vybavení s uplatn ním p edkupního práva.
h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis (nap . požadavky na ochranu
ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, ochrany ložisek a surovin,
geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými rizikovými p írodními jevy)
ochrana ve ejného zdraví – na území obce nejsou ÚP umis ována žádná za ízení ani
povolovány žádné innosti, které by mohly narušit kvalitu životního prost edí jako
celku. Na základ Metodického návodu pro posuzování chovu zví at z hlediska pé e o
vytvá ení a ochranu zdravých podmínek (viz V stník MZ R z 23.11.1992) byla
vypo tena limitní hranice negativních vliv st edisek živo išné výroby (východní
okraj sídla Horní V žnice, západní okraj sídla Dolní V žnice). U ostatních ploch
výroby a skladování a ploch smíšených obytných je dána limita negativních vliv
nep ekro ením hranice pozemku výrobního za ízení. Na základ znalostí provozu
obdobných za ízení byla ur ena respektive vymezena limitní hranice negativních
vliv 50 m od technologie OV V žnice. Tyto ur ené limitní hranice nezasahují do
ploch citlivých funkcí. Plochy proluky pro bydlení v rodinných domech a plocha
estavby ob anské vybavenosti p i silnici III. t ídy jsou vyzna eny jako plochy
podmín
p ípustné z d vodu zajišt ní ochrany p ed negativním vlivem hluku
z pozemní dopravy. Plynofikace obce by m la zajisté pozitivní vliv na istotu ovzduší
obce zvlášt v zimních m sících
civilní ochrana, obrana a bezpe nost státu – zájmy civilní ochrany jsou akceptovány
v rozsahu, které lze ešit prost edky územního plánu. Problematika týkající se civilní
ochrany je zpracována jen v textové ásti, protože ji není t eba blíže objas ovat
grafickým doprovodem. Území obce je dle § 175 odst. 1 zákona . 350/2012 Sb.
vymezeným územím MO R. Z této skute nosti vyplývají požadavky na závazná
stanoviska pro vydání územních rozhodnutí a povolování staveb. ÚP respektuje
ochranné pásmo nadzemního komunika ního vedení MO R. Vymezena je plocha pro
hasi skou zbrojnici místního hasi ského sboru. Plochy zastav ného území i
zastavitelných ploch jsou dostupné pro požární techniku, vytvo eny jsou p edpoklady
pro zajišt ní požární vody. Návrh odstupových vzdáleností, nástupních ploch pro
požární ú ely nelze ešit prost edky územního plánu
ochrana ložisek a surovin, geologická stavba území – nové zastavitelné plochy (mimo
proluky) jsou vesm s umis ovány mimo nivní polohy. Akceptována je skute nost, že
zastavitelné plochy se nevymezují na poddolovaných územích
ochrana p ed povodn mi a jinými rizikovými p írodními jevy – na území obce je
vodoprávním orgánem vymezeno záplavové území Šlapanky a Zlatého potoka. Do
záplavového území zasahují t í plochy se zm nou v území. V podmínkách využití
chto ploch je požadavek na opat ení z d vodu možného pr chodu velkých vod. Na
erozn exponovaných svazích ÚP up ednost uje p ed jinými opat eními zatravn ní a
výsadbu rozptýlené zelen . Obecn formulovaný požadavek ohledn pronikání radonu
z podloží nelze objektivn ešit prost edky územního plánu.
i) Požadavky a pokyny pro ešení hlavních st et zájm a problém v území
Zám ry na rozvoj obce dané zadáním ÚP jsou takového rozsahu, že je nelze uskute nit
pouze v zastav ném území, p estože územní plán v pom rn širokém rozsahu využívá ploch
estaveb.
Vymezení zastavitelných ploch bylo voleno tak, aby plochy navazovaly na zastav né
území a co nejmén bránily dalšímu hospoda ení na ZPF. D ležitým kritériem pro
umis ování ploch se zm nou v území byla t ída ochrany ZPF.
|

37

Územní plán V ŽNICE

Zám r na výstavbu fotovoltaické elektrárny byl v rámci projednávání ÚP zrušen. Zám r
na výstavbu autocampu z d íve uvedených d vodu byl b hem ešení ÚP opušt n a
v uvažovaném míst je situována plocha ve ejného prostranství (též bod d zadání ÚP).
Plocha pro vstup do vody je v ešení ÚP umíst na na pravém b ehu rybníka Kukle
s konkrétními podmínkami využití. Akceptována je priorita pohybové rekreace p ed
pobytovými formami.
Respektovány jsou podmínky ochrany území Natura 2000. V území Natury 2000 se
nevymezují žádné plochy se zm nou v území. Krom ochrany p írodních prvk na území
obce je v ÚP p ipomenuta pot eba jejich kultivace.
Výrobní plocha p i vstupu do sídla Horní V žnice je plochou p estavbovou, tj. plocha
s požadavkem na kvalitativní zm nu ve zp sobu využití.
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose
Obec V žnice se nenachází v žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové ose republikového
i krajského významu.
Na obnovu ani rozvoj sídelní struktury nebyly z vyšší územn plánovací dokumentace
kladeny žádné zvláštní požadavky. Zastavitelné plochy byly vymezovány v rozsahu pot eb
obce a souladu s platnou legislativou, které byly potvrzeny zadáním ÚP. Pro zastavitelné
plochy i plochy p estaveb jsou stanoveny podmínky jejich využití.
k) Požadavky na vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo prov ení zm n jejich
využití územní studií
Koncepce ešení ÚP si vyžádala z d vodu náro nosti využití území (plošné, prostorové,
organiza ní atd.) vyhotovení územních studií pro ty i plochy zastavitelné a t i plochy
estavby.
l) Požadavky na vymezení ploch a koridor , pro které budou podmínky pro rozhodování o
zm nách jejich využití stanoveny regula ním plánem
Územn plánovací problematika obce nevyžaduje vymezit plochy a koridory, u kterých
budou podmínky využití stanoveny regula ním plánem.
m) Požadavky na vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud dot ený orgán ve
svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vliv na
ŽP nebo pokud nevylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast
Krajský ú ad Kraje Vyso ina odbor životního prost edí ve svém stanovisku .j. KUJI
70863/2008 OZP 1075/2008 z 1. íjna 2008 sd luje, že nepožaduje zpracování vyhodnocení
vliv na životní prost edí a že návrh zadání územního plánu V žnice nem že mít významný
vliv na evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných
lokalit.
n)

ípadný požadavek na zpracování konceptu v etn požadavk na zpracování variant
Zpracování konceptu ÚP ani zpracování variant ešení nebylo zadáním územního plánu
žnice požadováno.

o) Požadavky na uspo ádání obsahu konceptu a návrhu ÚP a na uspo ádání obsahu jejich
zd vodn ní s ohledem na charakter území a problémy k ešení v etn m ítek a po tu
vyhotovení
ÚP je zpracován v požadovaném rozsahu. Grafická ást od vodn ní ÚP je rozší ena o
dopl ující výkresy, které zobrazují další souvislosti v ešení dopravní a technické
infrastruktury obce. Jedná se o tyto dopl ující výkresy:
výkres . II.B4 Dopl ující výkres - Dopravní ešení
1:5 000
výkres . II.B5 Dopl ující výkres - Zásobování vodou, kanalizace
1:5 000
výkres . II.B6 Dopl ující výkres - Energetika, elektronické komunikace
1:5 000
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vodem pro vyhotovení dopl ujících výkres
dopravní a technickou infrastrukturu obce.

je zajišt ní uceleného pohledu na

p) Limity využití území
Jedná se o vyzna ení tzv. limit , které vstupují do územního plánu.
plánu tyto limity v aktualizované form akceptuje.

ešení územního

3. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení, v etn vybrané varianty
3.1. Urbanistická struktura a koncepce
Zastav né území je využíváno p edevším plochami bývalých selských usedlostí (plochy
smíšené obytné - obytné (kód SV), plochami bydlení v rodinných domech - venkovské (kód
BV), plochami výroby - a skladování (kód VD a VZ), plochami ob anské vybavenosti (kód OV,
OS, OM), plochami dopravní infrastruktury silni ní (kód DS), plochami rekreace - stavby pro
rodinnou rekreaci (kód RI), plochami vodohospodá skými - vodními plochami a toky (kód W),
plochami ve ejných prostranství (kód PV) i plochami zelen - soukromé a vyhrazené (kód ZS) a
plochami zelen - p írodního charakteru (kód ZP).
Místní ást Dolní V žnici charakterizuje rozvoln ná zástavba p evážn bývalých
zem lských usedlostí na uzav eném nebo polouzav eném p dorysu. Zástavb dominuje
dvoupodlažní objekt školy. Na severozápadním konci osídlení byl bez hlubších poznatk založen
areál zem lské výroby s blízkým bytovým domem. Jádro místní ásti Horní V žnice je
tvo eno prostornou návsí lichob žníkového tvaru s nedávno realizovanou kaplí. Náves je
obklopena pom rn kompaktním zastav ním jednopodlažních objekt , které pokra uje p i cest
až na druhý b eh Šlapanky. Mezi silnicí a tímto zastav ním se nachází plochy p vodn jen
zem lské výroby náhodného uskupení, které jsou dnes p estav ny na ob anskou vybavenost
obce. Nejnov jší zastav ní je rodinnými domy na pravoúhlé osnov a obklopuje silnici. I v obci
žnice jsou z etelné snahy ob an sm ující ke zvyšování obytného i plošného standardu
bydlení projevující se vesm s zm nou stavebního objemu budov (i vyšší podlažnosti).
Koncepce územního plánu další výrazné zvyšování koeficientu zastav ní na plochách SV a
BV i výrobních neprosazuje, protože by to m lo negativní dopad na urbanistickou hodnotu
osídlení i zapojení osídlení do krajinného prost edí. Navržené plochy p estavby využívají
znehodnoceného a nedostate
využívaného území pro novou výstavbu na plochách smíšených
obytných - venkovských (SV) a vytvo ení nového s plochou SV souvisejícího ve ejného
prostranství (PV) v k.ú. Horní V žnice. Dále se jedná o plochy v k.ú. Dolní V žnice, kde na
z velké ásti asanovaném území je navržena plocha bydlení v rodinných domech – venkovského
ur ení (BV). Protože náro né požadavky zadání ÚP zvlášt na úseku bydlení v rodinných
domech nešlo umístit v zastav ném území, bylo nutno pro tyto prioritní rozvojové pot eby obce
hledat vhodnou lokalizaci v návaznosti na zastav né území obce. Územní plán uplat uje
požadavek na dokon ení rozestav né lokality RD v ásti obce Horní V žnice. Kapacitn nejv tší
lokalitou je plocha pro obytný soubor rodinných dom v ásti obce Dolní V žnice na
jihozápadním svahu u katastrální hranice s k.ú. Horní V žnice. Druhou skupinou rodinných
dom mimo zastav né území v místní ásti Dolní V žnice je plocha související s plochou
estavby pro bydlení v rodinných domech. Územn technická složitost pro optimální využití
plochy p estavbové a plochy zastavitelné (s oprávn ným požadavkem, na
zachování
charakteristiky zastav ní této ásti obce), si vyžádá pro ob plochy vyhotovení územní studie.
Rozší ení sportovišt sm rem jihovýchodním je v místní ásti Horní V žnice logické a jedin
možné i za cenu opat ení, které vyplývají ze skute nosti, že cca ½ zastavitelné plochy se nachází
v záplavovém území.
3.2. Plochy se zm nou v území
souhrnný p ehled ploch se zm nou v území
Ozn.
ploch
1
2
3

plochy
Z
x
x

P

evažující ú el plochy a kód plochy

K

vým ra plochy (ha)
charakteristika
kód
bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
1,27
smíšené obytné - venkovské
SV
0,29
za len na do ploch zastav ného území dle aktuálního mapového podkladu
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Ozn.
ploch
4
5
6
7
8
9

plochy
Z

P

x
x

x

10

x

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

evažující ú el plochy a kód plochy

vým ra plochy (ha)
charakteristika
kód
za len na do ploch zastav ného území dle aktuálního mapového podkladu
bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
0,15
bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
3,32
pl. vy azena na základ záv ze spole ného jednání o návrhu ÚP
pl. vy azena na základ záv
ze spole ného jednání o návrhu ÚP
ve ejných prostranství
PV
0,22
ob . vybavení – t lových. a sport.
OS
0,89
za ízení
ve ejných prostranství
PV
0,41
x
smíšené nezastav ného území - rekrea ní
NR
0,57
x
smíšené nezastav ného území - rekrea ní
NR
0,55
x
vodní a vodohospodá ské
W
1,00
slou eno do plochy 14 na základ záv
ze spole ného jednání o návrhu ÚP
x
vodní a vodohospodá ské
W
0,49
x
vodní a vodohospodá ské
W
0,20
x
vodní a vodohospodá ské
W
0,94
x
vodní a vodohospodá ské
W
0,46
x
vodní a vodohospodá ské
W
0,98
x
vodní a vodohospodá ské
W
1,21
pl. vy azena - zám r realizován
smíšené obytné - venkovské
SV
2,10
bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
0,18
bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
0,53
bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
1,35
ve ejných prostranství
PV
0,07
išt ní a odvád ní odpadních vod
TI2
0,11
výroby a skladování - zem lská výroba
VZ
0,20
výroby a skladování - zem lská výroba
VZ
0,15
ve ejných prostranství
PV
0,19
ve ejných prostranství
PV
0,19
x
zem lské - trvalé travní porosty
NZ2
3,84

K

plochy bydlení v rod. domech (BV)
Je uvažováno s výstavbou jednobytových rodinných dom .
ozna ení
ploch

vým ra
plochy (ha)

1
5
6
24
25
26

1,27
0,15
3,32
0,18
0,53
1,35
6,80

k.ú.

Hor. V
Dol. V
Dol. V
Dol. V
Dol. V
Dol. V

žnice
žnice
žnice
žnice
žnice
žnice

po et
byt
(odhad)

8
1
19
1
4
9
42

pozn.
0,15 ha nevyužitelných - ochranné pásmo el. vedení VN 22 kV

0,08 ha nevyužitelných – záplavové území
plocha p estavby

plochy ob anského vybavení (OS)
ÚP vymezuje jednu zastavitelnou plochu pro rozvoj sportovišt (OS) o vým e 0,89 ha.
plochy ve ejných prostranství (VP)
Bilancována jsou samostatná zastavitelná území.
ozna ení
plochy

9
11
27
31
32

vým ra (ha)

0,22
0,41
0,07
0,19
0,19
1,08

k.ú.

Hor. V
Hor. V
Dol. V
Dol. V
Hor. V

žnice
žnice
žnice
žnice
žnice

poznámka

vymezení souvisí s požadavkem §7 vyhl. 501/2006 Sb. pro plochu . 6
vymezení souvisí s požadavkem §7 vyhl. 501/2006 Sb. pro plochu . 23
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Územní plán vyžaduje tvorbu ve ejných prostranství i v jiných k tomu vhodných
zastavitelných plochách. V tabulce jsou bilancována jen ve ejná prostranství graficky znázorn ná
v územním plánu.
plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
V urbanizovaném území tvo í tyto plochy nejrozsáhlejší ást. ÚP nov vymezuje dv tyto
plochy se zm nou v území, plochu . 2 a 23, kdy plocha . 23 je v tší a je navržena jako
estavbová plocha nevyužitého zem lského areálu vrostlého do obytné zóny obce.
ozna ení
ploch

2
23

po et byt
(odhad)

vým ra (ha)

k.ú.

0,29
2,10
2,39

Dol. V žnice
Hor. V žnice

1
6
7

pozn.

plocha . 2 - dostavba proluky v k.ú. Dolní V žnice

plochy technické infrastruktury - išt ní a odvád ní odpadních vod (TI2)
Zahrnují plochu, na které byla v realizaci istírna odpadních vod pro obec.
plochy výroby a skladování - zem lská výroba (VZ)
Územní plán umož uje rozší ení zem lského areálu na západním okraji sídla Dolní
žnice. Jde p edevším o plochy vnitroareálové dopravy obsluhující stávající stavby zem lské
výroby a celkové vým e 0,35 ha.
plochy vodní a vodohospodá ské (W)
Viz kapitola 3.6 Vodní plochy a toky - povodí.
3.3. Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení
Na zastavitelných plochách je možno realizovat cca 42 rodinných dom se 42 bytovými
jednotkami a 7 bytových jednotek na zastavitelných plochách smíšených obytných.
i p edpokládaném úbytku cca 7 bytových jednotek lze o ekávat istý p ír stek 42 bytových
jednotek.
Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou:
Rok

1970

1980

1991

2001

2015

výhled

obyvatel
byt
obyv./byt

403
94
4,29

421
105
4,01

421
122
3,51

402
124
3,24

420*
128**
3,28

440
170
2,68

*údaj SÚ k 31.12.2015
**údaj zjišt ný pr zkumem a z údaj obce

3.4. Ve ejná infrastruktura
Ob anské vybavení ve ejné a ostatní
Obecní ú ad, ú adovna pošty – situován v centrální ásti Horní V žnice. Obecní ú ad
sestává z kancelá e starosty (16 m2), ú adovny (12 m2), zasedací místnosti (28 m2) a
knihovny (12 m2). Pro ve ejnost slouží 1 p epážka pošty. Celý objekt vyžaduje
modernizaci v etn stavebních úprav.
Kaple Panny Marie Pomocnice k es an a blahoslaveného Adolfa Kolpinga – vyhovuje
pro daleký výhled. Míst k sezení je cca 36.
Polyfunk ní objekt – sestává z prodejny smíšeného zboží (28 m2 pro ve ejnost),
pohostinství s 25 místy u stolu, víceú elového sálu (180 m2) a hasi ské zbrojnice.
Respektovány jsou požadavky na p emíst ní hasi ské zbrojnice a celkovou modernizaci
za ízení.
m s pe ovatelskou službou – nov vzniklé za ízení s 38 byty. Nové pln vyhovující
za ízení.
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Sportovišt – situováno v údolní niv Šlapanky. Rozši uje se o další plochy pro dopln ní
pot ebnými h išti. P i návrhu využití nové plochy zohlednit stávající úrove terénu a áru
rozlivu velké vody (hranici záplavy).
ZŠ + MŠ – ZŠ 1. – 5. ro ník navšt vuje v sou asnosti 12 d tí, MŠ pak d tí 17. ZŠ má
kapacitu 25 d tí, MŠ rovn ž 25 d tí. Objekt ZŠ + MŠ vyžaduje postupnou modernizaci.
Prodejna – vyhovující za ízení se 40 m2 prodejní plochy. Lze sem umístit knihovnu, která
z d vodu modernizace objektu obecního ú adu musí být p emíst na.
Za ízení ob anského vybavení je možno v rámci p ípustných a podmín
p ípustných
zp sob využití umis ovat i do jiných k tomu p íhodných ploch s rozdílným využitím. Tímto
opat ením lze zajistit dobrou dostupnost služeb ob anského vybavení (podmínka sociální
soudržnosti) i p íznivý dopad na strukturu pracovních sil v území.
Dopravní infrastruktura
Silni ní
Napojení obce na silni ní sí je popsáno v kapitole 1.2. Širší dopravní vztahy v tomto
od vodn ní ÚP. Silnice je územn stabilizována. Silnice III. t ídy bude upravována v kategorii
S 7,5/60(50) dle zásad SN 736101 „Projektování silnic a dálnic“. Silnice bude v zastav ném
území dle SN 736110 „Projektování místních komunikací“ funk ní skupiny B, typu
dvoupruhové místní komunikace sm rov nerozd lené.
Skelet místních komunikací tvo í místní komunikace obslužné MO dvoupruhové sm rov
nerozd lené. Tento skelet je ve starších ástech sídla dopln n jednopruhovými místními
komunikacemi obousm rn projížd nými. Za p edpokladu, že se nehodnotí stavebn technický
stav místních komunikací, je t eba obsluhu území t mito komunikacemi považovat za dobrou
s nízkými intenzitami dopravy. Neuvažuje se se zm nami, prov it je t eba možnosti dopravního
zklidn ní pr jezdního úseku silnice III. t ídy.
Zastavitelné plochy zvl. v tší plochy pro bydlení budou obsluhovány komunikacemi funk ní
skupiny D1 na v podrobn jších studiích vymezených ve ejných prostranstvích.
Doprava v klidu
Je ešena pro stupe automobilizace 1:2,5. Každý nový byt musí mít minimáln jedno
odstavné stání na vlastním pozemku. Požadavky na parkovací a odstavná stání u vybrané
ob anské vybavenosti a ploch výroby jsou z ejmé z tabulky grafické ásti od vodn ní ÚP. Užity
jsou doporu ené normové hodnoty dle l. 14.1.7 SN 736110.
Po ty parkovacích stání bude nutno u n kterých za ízení up esnit vzhledem k místním
podmínkám. Jde nap . o parkovací stání u kulturního domu (v tšina návšt vník bydlí
a ve výhledu bude bydlet v obci). Obecn se neuvažuje s výstavbou adových i hromadných
garáží na území obce, i když ÚP tento systém garážování nevylu uje na plochách výroby
zem lské i drobné, p ípadn i na plochách bydlení v rodinných domech, pokud tyto garáže
budou sou ástí celkové koncepce podrobného ešení dot ené zastavitelné plochy.
Ve ejná doprava
Nadále bude zajiš ována autobusovou dopravou. Izochrony dostupnosti od autobusové
zastávky jsou vyzna eny v grafické ásti od vodn ní ÚP.
Nemotorová doprava
Respektován je navržený systém výstavby chodník podél silnice III. t ídy i n kterých
místních komunikací.
Rekrea ní doprava
Viz v kap. 1.2. tohoto od vodn ní.
Hospodá ská doprava
Stávající dopravní skelet na území obce je v etn ú elových cest respektován. V územním
plánu není vylou eno dopln ní ú elových (polních) cest. Jednalo by se p edevším o cesty
usnad ující obsluhu polností kategorie – polní cesta vedlejší.
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Železni ní doprava
Viz kap. 1.2. tohoto od vodn ní.
Ostatní druhy dopravy
Nemají na území obce své zájmy.
Dopravní za ízení
Územní plán akceptuje za ízení drobné opravny automobil v blízkosti obecního ú adu.
Nep edpokládá se výstavba erpací stanice pohonných hmot pro ve ejné užívání.
Hluk
Výpo et hluku nebyl provád n z t chto d vod :
Železni ní tra je od obytné zóny souvisle zastav ného území vzdálena cca 800 m
od zastavitelných ploch s funkcí bydlení pak 900 m. Mezi železni ní tratí a obytnou
zónou je les ší ky cca 200 m.
Z d vod velmi nízkých intenzit dopravy na silnici III/3503 nebyla tato silnice v bec
zahrnuta do celostátního s ítání dopravy. Není podklad pro výpo et hluku z pozemní
dopravy.
Problematika nejen hluku z v trných elektráren byla podrobn ešena p ed vydáním
územního rozhodnutí a stavebního povolení na tyto stavby.
Limity využití ploch výrobních a smíšených obytných jsou dány v textové ásti územního
plánu.
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
vodní zásobení obyvatel pitnou vodou obce V žnice se uskute ovalo z individuelních
zdroj podzemní vody – ze studní. Podchycení v tšího zdroje podzemní vody se uskute nilo p i
výstavb prvních objekt hospodá ského st ediska bývalého zem lského družstva. Jednalo se
výstavbu studny v trati „ Na šachtách“. Zachycení podzemní vody se provedlo vyzd nou studnou
kamenem hloubky 5 m a pr
ru 3 m. Vlastní zásobení st ediska bylo zajišt no sklen ným
potrubím pr
ru 80 mm. Stavba tohoto vodovodu byla povolena ONV Havlí
Brod dne 3. 8.
1964.
Dolní V žnice
V roce 1969 dochází k zajišt ní vodního zdroje pro obyvatele sídla Dolní V žnice a vlastní
stavba obecního vodovodu byla povolena dne 3. 11. 1970 a uvedení stavby do trvalého provozu
se uskute nilo rozhodnutím ze dne 20. 11. 1971.
Jedná se o gravita ní vodovod p vodn z jedné studny vybudované na par. . 153, která je
provedena o pr
ru 1,50 m , hloubky 4,0 m.
ívod ze studny byl proveden z PE trub DN 50 mm. Vodojem je vybudován
železobetonový monolitický o obsahu 50 m3.
Zásobovací ad z vodojemu byl proveden ze sklen ných trub pr
ru 80 mm .
Na p ívod jsou p ipojeny rozvodné ady.
Rozvojem obce a modernizací domácností dochází k nedostatku vody v tomto zdroji. Proto
nejd íve je zajišt na rekonstrukce p ívodu vody mezi studnou a vodojemem (povolení dne 6. 11.
1990 a kolaudace 30. 7. 1991) a to vým nou potrubí za PVC pr
ru 90/4,3 mm.
Sou asn s tím je zajišt no posílení zdroje vody o dv studny VS 1 a VS 2 každá o pr
ru
1,00 m a hloubky 6,0 m.
Horní V žnice
Vodovod pro obyvatelstvo Horní V žnice byl povolen rozhodnutím referátu životního
prost edí ve dvou etapách
I.stavba – odb r vody z vrtané studny hloubky 80 m o pr
ru vrtu 225 mm na pozemku
par. .880, erpací stanice nad vrtem, výtla ný ad do vodojemu, vodojem o obsahu
100 m3 s úpravnou vody
Tato stavba byla povolena dne 9. 12. 1996 a kolaudace provedena 8. 6. 2000.
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II.stavba - rozvody po obci z lPE trub ad „A“ DN 110/10 v celkové délce 1 150 m
„B“ DN 90/8,2 v délce 353 m
„C“ DN 90/8,2 v délce 135 m
Tato stavba byla povolena v roce 2002.
Výhledová pot eba vody pro celou obec:
Po et obyvatel V žnice ve výhledu …................ 440
Specifická pot eba vody …................................ 150 l/os.den
Pr
rná pot eba vody Qp = 440 x 150 = 66 000 l/den tj. 0,76 l/s
Maximální pot eba vody Qm = Qp x kd = 99 000 l/den tj. 1,15 l/s
Maximální hodinová pot eba vody
Qh = Qm x kh = 2,06 l/s
Výpo et pot eby vody ukazuje , že zdroje vody v obci jsou dostate né ke krytí nárok na
pitnou vodu a ani „Plán rozvoje vodovod a kanalizací Kraje Vyso ina“ nep edpokládá žádné
zm ny v zásobování.
Kanalizace a išt ní odpadních vod
Do roku 2004 nem la obec vybudovaný systém ve ejné kanalizace. Splaškové vody byly
zachycovány jednak v bezodtokých jímkách a vyváženy na pozemky a jednak byly p es septiky
vyús ovány do místní vodote e, kterou je eka Šlapanka.
V roce 2004 bylo obcí rozhodnuto o výstavb celoobecní kanalizace s centrálním išt ním
odpadních vod. Projekt na stavbu vypracoval projek ní ústav VH atelier spol. s r.o. Brno.
istírna odpadních vod je složena z biologické jednotky OMS BA což je železobetonová
monolitická kruhová nádrž, ve které je osazeno technologické za ízení pro aktivaci a dosazování.
Dále je zde kalojem, erpání, vodovodní p ípojka z vlastní studny OV, m rný objekt a vyústní
objekt.
Nakládání s vodou :
Sou asn s povolením stavby bylo rozhodnutím Magistrátu m sta Jihlavy – odboru životního
prost edí ze dne 5.8.2004 pod .j. OŽP/04/4894-Pá-231/2 povoleno i vypoušt ní odpadních vod
a to:
v množství
Qp = 0,70 l/s,
Qm = 3,5 l/s,
1815 m3/m s.,
21 780 m3/rok
ve kvalit
ukazatel

p/m (mg/l)

kg/den

t/rok

BSK5
20/30
36,30
0,436
CHSK
80/120
145,20
1,742
NL
25/35
45,40
0,545
N-NH4
15/20
27,20
0,327
splatností do 31.08.2014
a povolen odb r užitkové vody v množství
Qp = 1,1 l/s,
1,5 m3/den ,
548 m3/rok
Nová istírna odpadních vod je navržena na zatížení 437 ekvivalentních obyvatel.
Orienta ní výpo et množství a kvality odpadních vod
Z výše uvedených hodnot zne išt ní a množství odpadních vod daných pro provozovanou
istírnu (kolaudace prob hla dne 11. 6. 2007) vyplývá, že jsou dodrženy limity na ízení vlády .
61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách p ípustného zne išt ní povrchových vod a odpadních
vod.
Kapacita istírny zvládne vy istit i daleký výhled rozvoje obce , který navrhuje územní plán.
Z t chto hledisek má obec otázku išt ní odpadních vod vy ešenou.
Zásobování elektrickou energií
Obec je zásobována el. energií z primárního vzdušného el. vedení 22 kV . 61. Trafostanice
jsou na kmenové vedení napojeny vzdušnými odbo kami.
ehled stávajících trafostanic (TS 22/0,4 kVA)
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Název trafostanice
žnice Dolní
žnice st ed
žnice ZD
žnice Horní

vlastník
E.ON R
E.ON R
E.ON R
E.ON R

typ. provedení
íhradová
íhradová
dvousloupová ŽB
íhradová

stáv. trafo (kVA)
250
100
160
160

pozn.

Koncepce zásobení obce elektrickou energií spo ívá v respektování stávajících za ízení
etn p íslušných ochranných pásem a spln ním požadavku plynofikace obce, která je
uplatn na ve schváleném zadání územního plánu. P i následn provedené bilanci p ír stku
íkonu se p edpokládá využívání elektrické energie pro svícení a b žné spot ebi e. Zásadním a
nezbytným požadavkem na distribu ní systém je, že musí být schopen p enést požadovaný
výkon v dob p edpokládaného maxima p i dodržení všech pot eb hospodárnosti, spolehlivosti,
bezpe nosti i kvalit nap tí.
Uvažovaný p ír stek p íkonu (orienta ní)
Druh výstavby
pl. bydlení v rod. domech
pl. bydlení smíšené obytné
pl. ob . vybavení sport

návrh ÚP
42 b. j. x 4 kW/b. j. = 168 kW
7 b. j. x 7 kW/b. j. = 49 kW
8 kW
225 kW

poznámka

Pot ebný p íkon lze zabezpe it ze stávajících trafostanic. Transforma ní výkon možno
navyšovat p ezbrojováním stávajících trafostanic.
Výrobny el. energie
Na ešeném území se nachází dv v trné elektrárny o výkonu 2 x 2 MW a malá vodní
elektrárna pod rybníkem Kukle. Za ízení jsou územním plánem respektována. Fotovoltaická
za ízení p ípadn v trná za ízení o výšce stožáru max. 10 m nad terénem nelze umis ovat mimo
urbanizovanou ást sídla a jejich p ípustnost v zastav ném území je podmín na kladnými
stanovisky dot ených orgán .
Zásobování zemním plynem
Obec má zpracovaný Generel plynofikace z roku 2001 firmou Ing. Josef Blažek, Gasing
Ku im, který navrhuje ešit plynofikaci obce vybudováním STL plynovodního rozvodu
napojeného z Polné p es Nové Dvory, kde je již STL plynovodní sí vybudována. Kapacita dvou
regula ních stanic VTL/STL v Polné dodávku do V žnice bez jakýchkoliv úprav umož uje.
Generel navrhuje plošnou plynofikaci STL rozvody s p edpokladem, že v obci bude docíleno 90
% napojení domácností.
Generelem p edpokládaný odb r zemního plynu:
Skupina
obyvatelstvo
maloodb r
st ední odb r

m3/hod
138
60

m3/rok
383 600
298 000
12 000

Zásobování teplem
V dob prací na územním plánu byla situace v zásobování domácností teplem následující:
cca 10 % domácností topí el. energií, 5 % d evní hmotou a zbytek domácností tuhými palivy
na bázi uhlí. Základní a mate ská škola topí peletkami, ostatní ob anská vybavenost vesm s el.
energií. Základním principem výhledového ešení zásobení obce teplem bude postupný p echod
na vytáp ní ekologicky p ijateln jšími topivy a nevhodnost obce pro zavedení vytáp ní
z centrálního zdroje z d vodu rozlehlosti osídlení.
U novostaveb a rekonstrukcí je podporována výstavba budov zejména pro bydlení spl ující
pasivní energetický standard. ÚP nebrání instalaci nízkoenergetických zdroj na biomasu
a tepelných erpadel ani instalaci solárn termických kolektor i za ízení využívající síly v tru
na stožárech o max. výšce stožáru do 10m nad terénem v urbanizovaném území
za p edpokladu zachování koncepce ÚP a podmínek dot ených orgán .
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Nadmístní (tranzitní) sít technické infrastruktury
Tato technická infrastruktura – viz kap. 1.3. tohoto od vodn ní je v územním plánu
respektována v etn p íslušných ochranných a bezpe nostních pásem. V souladu s požadavky
ZÚR Kraje Vyso ina ÚP respektuje vymezený koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kV
Mírovka – Velká Bíteš – hranice Jihomoravského kraje a vymezený koridor pro nadzemní
vedení VVN 110 kV k nové rozvodn Polná.
Podmínky uspo ádání inž. sítí
Nové inženýrské sít obsluhující obec budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené
pásy p i komunikacích), u stávajících pozemk zatížených b emenem sítí technické
infrastruktury vytvo it p edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Nové postupn i stávající
elektrické vedení NN a telekomunika ní vedení budou ešeny podzemními kabely. Rozvody a
trasy, respektive celkové ešení, bude up esn no v podrobn jší dokumentaci územn plánovací i
oborové. Žádoucí je slu ování sítí technické infrastruktury do obslužných koridor .
Nakládání s odpady
Systém nakládání s odpady vykazuje dobrou úrove se znatelným trendem postupného
poklesu produkce odpad s dobrou mírou separace.
Ve ejná prostranství
Stávající prostranství jsou regula ními prvky územního plánu stabilizována. Nová ve ejná
prostranství ÚP vymezuje jako samostatn zastavitelné plochy a podporuje jejich vznik
na ostatních k tomu vhodných plochách se zm nou v území.(blíže viz kapitola 3.2.). Obytné
území obce s udržovanými a snadno dostupnými ve ejnými prostranstvími m že p inést posílení
sociální soudržnosti obyvatel, zlepšení jejich vzájemné komunikace i nabídnout podmínky pro
denní rekreaci ob an obce.
3.5. Koncepce uspo ádání krajiny
Krajinný prostor, prostupnost krajiny
Územní plán p i napln ní náro ných požadavk zadání ÚP V žnice se snaží chránit trvalé
hodnoty území p edstavované zejména krajinným rázem a zachovalým p írodním prost edím
kolem Šlapanky a Zlatého potoka. Využívání území obce není v rozporu s cílovými
charakteristikami krajiny, tj. krajiny lesozem lské harmonické a krajiny lesozem lské
ostatní respektive s jejich ur ujícím cílovým využitím dle ZÚR Kraje Vyso ina. Zárove pro
innosti v území a rozhodování o zm nách v území jsou ÚP sledovány znaky krajiny dané
oblastí krajinného rázu CZ0610-OB001 Havlí kobrodsko (blíže viz kapitola 2 písm. a). Územní
plán usm uje vlivy lov ka na krajinu a krajinné prost edí p izp sobením se místním
podmínkám. Jsou respektovány p ítomné znaky mající zejména rozm r p írodní, kulturní a
historický. Znaky pozitivní jsou chrán ny, znaky negativní, které jsou vnímány jako obecn
nep ijatelné, jsou ešením ÚP vylou eny anebo alespo potla eny. D ležitým aspektem ešení
ÚP je prolínání krajinné a sídelní zelen v etn požadavku na zamezení p ekotného zastavování
zahrad v sídle. ÚP iniciuje pot ebu zvyšování lenitosti a diverzity spole enstev lesních porost ,
dopl uje interak ní prvky v krajin , nep ipouští snižování vým ry trvale travních porost na
celkové vým e obce, iniciuje výsadbu izola ní zelen k tomu vhodných plochách apod.
Prostupnost krajiny je zachována, ÚP nebrání dalšímu zahuš ování ú elových cest (nejlépe
v rámci komplexních pozemkových úprav). Biologická propustnost území je dobrá, na území se
nenachází žádné významné bariéry bránící migraci živo išných druh .
P ípadná výstavba objekt pro lesní hospodá ství eventueln zem lskou prvovýrobu i
životní prost edí se ve volné krajin p ipouští ve zcela výjime ných a zd vodnitelných
ípadech.
Územní systém ekologické stability
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP NR-R-ÚSES R (MMR R
a MŽP R 1996), ZÚR Kraje Vyso ina a Generelu místního územního systému ekologické
stability pro k.ú. Horní V žnice, Dolní V žnice (GeoVision, Praha 1999).
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Sledované území se nachází v bioregionu 1.48 Hornosázavský.
Nadregionální a regionální ÚSES
Na území obce V žnice se nenachází žádné nadregionální ani regionální prvky územního
systému ekologické stability.
Místní (lokální) ÚSES
Dle generelu MÚSES se na území obce vyskytuje 9 lokálních biocenter, které mezi sebou
i s okolními biocentry propojuje 15 lokálních biokoridor .
Lokální biokoridory:
LBK 1 – antropicky podmín né, homogenní, kombinované, vodní, travinný, souvislý (na eš.
území), modální
LBK 2 – antropicky podmín ný, homogenní, kombinovaný, vodní, travinný, souvislý (na eš.
území), modální
LBK 3 – mírn antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, k ovinný, travinný,
vodní a mok adní, souvislý, modální
LBK 4 – antropicky podmín ný, homogenní, kombinovaný, travinný, vodní a mok adní,
souvislý, modální
LBK 5 – antropicky podmín ný, homogenní, kombinovaný, travinný, vodní a mok adní,
souvislý, modální
LBK 6 – antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, travinný, vodní a mok adní, lesní,
ovinný, souvislý, modální
LBK 7 – antropicky podmín ný, homogenní, kombinovaný, travinný, vodní a mok adní,
erušovaný, modální
LBK 8 – antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, travinný, vodní a mok adní, lesní,
ovinný, souvislý, modální
LBK 9 – antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, travinný, vodní a mok adní,
souvislý, modální
LBK 10 – antropicky podmín ný, homogenní, kombinovaný, lesní, vodní a mok adní, travinný,
erušovaný, modální
LBK 11 – antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní, travinný,
erušovaný, modální
LBK 12 – antropicky podmín ný, homogenní, kombinovaný, lesní, k ovinný, travinný, vodní
a mok adní, p erušovaný, modální
LBK 13 – mírn antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní, lesní,
ovinný, travinný, souvislý, modální
LBK 14 – antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný, souvislý, modální
LBK 15 – antropicky mírn podmín ný, homogenní, kombinovaný, travinný, vodní a mok adní,
lesní, k ovinný, souvislý, modální
Lokální biocentra:
LBC Kukle – antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované, travinné,
vodní, mok adní, lesní, k ovinné, konektivní, centrální
LBC Pod starou brn nskou – antropicky podmín né, reprezentativní, homogenní, kombinované,
travinné, vodní, mok adní, k ovinné, konektivní, centrální
LBC V žnické rybníky – antropicky podmín né, reprezentativní, homogenní, kombinované,
travinné, vodní, mok adní, k ovinné, konektivní, centrální
LBC Lutrián – mírn antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované,
travinné, vodní a mok adní, ekotonové, lesní, k ovinné, konektivní, centrální
LBC Pod h bitovem – mírn antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované,
travinné, vodní, mok adní, k ovinné, ekotonové, konektivní, centrální
LBC V zadním Kobylském – velmi mírn antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní,
jednoduché, lesní, vodní, mok adní, konektivní, centrální
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LBC V Rysli – velmi mírn antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované,
lesní, travinné, konektivní, centrální
LBC Hudlary – antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované, travinné,
vodní, mok adní, lesní, izolované, centrální
LBC U nových rybník – mírn antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, lesní, travinné, vodní, mok adní, konektivní, centrální
3.6. Vodní plochy a toky, povodí
Základní informace
Území obce se rozkládá na území tvo ené hydrologickými po adími íslo:
k.ú. Dolní V žnice – .h.p. 1-09-01-064, z menší ásti na .h.p. 1-09-01-063 a .h.p. 1-0901-065
k.ú. Horní V žnice – .h.p. 1-09-01-052, .h.p. 1-09-01-048 a menší ást katastru na .h.p.
1-09-01-050
Ob katastrální území jsou zranitelnou oblastí.
ešeným územím protékají významné vodní toky Šlapanka a Zlatý potok. Oba vodní toky jsou
dle Na ízení vlády . 71/2003 Sb. uvedeny na seznamu rybných vod v kategorii vod kaprovitých.
Ur eným správcem vodních tok je Povodí Vltava, s.p., Grafická 36, Praha 5. Z d vodu
údržby toku a jeho správy se vymezuje nezastavitelný manipula ní pruh v ší i 8 m od b ehové hrany pro významné vodní toky a 6 m pro ostatní vodní toky.
Na území obce se nachází n kolik rybník . Vodní plochy slouží zejména k akumulaci vody
ípadn extenzivnímu chovu ryb.
Na ešeném území se nachází tyto vodní plochy
Ozna ení ve výkrese
vodního hospodá ství

název

parc. .

1
2
3
4
5
6
7
8

Kasal v
Obecní horní
Obecní dolní
Družstevní
Blažk
bezejmenný
bezejmenný
žúv

1006,1005/2
48/1
46
569
630/4
838/2
416/2
266/2

katastrální území

Horní V
Dolní V
Dolní V
Dolní V
Dolní V
Dolní V
Dolní V
Horní V

vým ra (ha) dle
KN

žnice
žnice
žnice
žnice
žnice
žnice
žnice
žnice

0,60
1,10
0,40
0,55
0,60
0,33
0,14
0,76

pozn.

nov realizovaný

Mimo tyto stávající vodní plochy byly v rámci prací na návrhu územního plánu navrženy nové
vodní plochy. Jedná se o sedm nových vodních ploch:
Ozna ení plochy

vým ra (ha)

14
15
16
17
18
19
20
21

1,01
0,50
0,19
0,96
0,43
0,97
1,19
5,10

parc. .

katastrální území

pozn.

viz kap. 9 od vodn ní
Horní V žnice
zohlednit zdroj pitné vody
plocha byla slou ena s plochou 14
viz kap. 9 od vodn ní
Horní V žnice
viz kap. 9 od vodn ní
Horní a Dolní V žnice
viz kap. 9 od vodn ní
Dolní V žnice
obnova rybníka
viz kap. 9 od vodn ní
Dolní V žnice
viz kap. 9 od vodn ní
Dolní V žnice
viz kap. 9 od vodn ní
Dolní V žnice

Technické ešení nových malých vodních nádrží bude p edm tem návrhu podrobné projektové dokumentace p íslušné nádrže. Vodní nádrže budou sou ástí revitalizace povodí a stanou se d ležitým ekologickým a estetickým prvkem krajiny s p íslušným p ínosem ve vytvá ení zásob vody
v horních ástech povodí. Neuvažovat s produk ním chovem ryb.
Eroze
Na území obce jsou zaznamenány projevy zejména vodní eroze. Územní plán na erodovaném
území navrhuje ochranné zatravn ní, obnovu remízk (výsadbu rozptýlené zelen v krajin ), což
nepochybn bude spojeno s úpravou velikosti a tvaru zem lsky obhospoda ovaných pozemk .
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V místech potencionálního ohrožení lze vysta it s b žnými agrotechnologiemi p i uplatn ní
vhodných organiza ních opat ení (osevní postupy, velikosti a tvar pozemk , sm ry výsadeb speciálních kultur apod.).
trná eroze se projevuje na území obce p edevším ve své p irozené form .
3.7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy
s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn no
v grafické ásti ÚP barevnou plochou, šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak
stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu
využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad i podmín
p ípustného využití.
ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín
p ípustné využití zna í
využití plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku. Nep ípustné využití
znamená zakázaný zp sob využívání i využití. V kategorii nep ípustného využívání jsou
uvedeny jen ty innosti, které by mohly vést k polemice, zda ta i ona innost je na ploše možná.
Nejsou zde tedy uvedeny všechny innosti stojící v jasném protikladu s ur ující funkcí plochy.
Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí.
3.8. Podmínky prostorového uspo ádání
Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje území obce.
Pro zachování a obnovu hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového uspo ádání,
které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu. Ty pak budou v len ny do procesu
rozhodování v území. Podmínky prostorového uspo ádání v etn podmínek ochrany krajinného
rázu jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP omezen s ohledem
na rozlišovací schopnosti grafiky. Podmínky prostorového uspo ádání odpovídají povaze
koncep ního dokumentu.
3.9. Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním
ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 431/2012 Sb. a dále využívá
možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz § 3 odst. 4 téže vyhlášky).
plochy s jiným zp sobem využití
Územní plán vymezuje také plochy zelen , které vycházejí z metodiky MINIS zpracované pro
Kraj Vyso ina. Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo jiné pro vymezení systému
sídelní zelen podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky . 458/2012 Sb.
plochy s podrobn jším len ním
Z d vodu pot ebného vyjád ení charakteristiky území obce, up esn ní zp sobu využití ploch
rozdílným zp sobem využívání jsou n které plochy rozdílného zp sobu využití, tak jak to
umož uje §3 odst.4 vyhlášky .431/2012 Sb. podrobn ji len ny. Jde o plochy bydlení (kód BV,
a kód BH), plochy ob anského vybavení (kód OV, OS, OM), plochy technické infrastruktury
(kód TI se 3druhy pozemk ), plochy dopravní infrastruktury(kód DS, DZ), plochy výroby (kód
VD, VZ, VE), plochy zem lské (kód NZ1, NZ2), dále o plochy smíšené nezastav ného území
(kód NS, NR) plochy zelen (kód ZS, ZP).
U ploch urbanizovaného území jde p edevším o up esn ní zp sobu využívání ploch s rozdílným zp sobem využívání i vystihnutí jejich rys a znak . U ploch neurbanizovaného území
jde p edevším o vyjád ení zvláštnosti ve využívání r zných druh pozemk (nap . zem lské
dy s odlišnými vlastnostmi – jako je ekologická hodnota, erodovatelnost, estetické p sobení
atd.)
3.10. Ochrana a bezpe nost státu, požární ochrana
Návrhem územního plánu ani jeho d sledky nebudou dot eny nemovitosti ve vlastnictví MO
R. Na území obce se nenachází vojenské inženýrské sít . Nachází se zde však elektronický
komunika ní prost edek v etn ochranného pásma. Celé správní území je zahrnuto do tzv. vymezených území MO dle § 175 zákona . 350/2012 Sb., v n mž lze vydat územní rozhodnutí a
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povolit stavbu jen na základ závazného stanoviska ministerstva obrany. Jedná se o celou skupinu jev , z nichž územní plán V žnice zejména eší:
zm ny ve využití území
stavby inženýrských sítí (koridory ze ZÚR Kraje Vyso ina)
izování vodních d l (rybníky)
stavby vyza ující elektromagnetickou energii (elektrárny z obnovitelných zdroj )
Územní plán na území obce neumis uje žádné stavby vyšší 15 m nad terénem. Respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního
systému.
Návrhem ÚP nejsou dot eny nemovitosti v majetku MV R, na území obce nejsou v evidenci
Policie R podzemní sd lovací a optické sít .
Územní plán vytvá í p edpoklady a podmínky pro zp ístupn ní jednotlivých zastav ných i
zastavitelných ploch (potažmo jednotlivých objekt ) požární technikou. V rámci úprav stávající
vodovodní sít bude ešena i problematika dostatku požární vody.
3.11. Návrh ešení požadavk CO
Rozsah a obsah
Je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu zajiš ujícího systém
a organizaci civilní ochrany - Hasi ským záchranným sborem Kraje Vyso ina. Jsou ešeny
následující pot eby:
ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
zóny havarijního plánování
ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná
území obce
záchranných, likvida ních a obnovovacích prací pro odstran ní nebo snížení škodlivých
ink kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události
ochrany p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
nouzové zásobení obyvatelstva vodou a elektrickou energií
zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení
Návrhy opat ení
Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Území obce není ohroženo pr lomovou vlnou. Záplavové území vyhlášené
vodohospodá ským orgánem na toku Šlapanka a Zlatém potoce je vyzna eno v grafické ásti.
Zóny havarijního plánování
Tyto zóny stanovuje krajský ú ad odbor životního prost edí, eviduje a zabezpe uje je HZS
Kraje Vyso ina s ešením komplexních opat ení v . evakuace s ohledem na zákona . 353/99 Sb.
a vyhlášky . 383/99 Sb., podle které se stanovují zóny ohrožení.
Zájmové území obce není sou ástí zón havarijního plánování, území obce není potenciáln
zasažitelné haváriemi zdroj nebezpe ných i zdraví ohrožujících látek.
Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
Ukrytí obyvatelstva je ešeno s ohledem na potencionální zdroje ohrožení. Vyhláška
. 380/2002 Sb. stanoví zp sob a rozsah kolektivní ochrany.
Stálé úkryty se v katastrech obce nevyskytují. Z d vodu pozastavení výstavby stálých úkryt
bude hlavní t žišt ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech.
Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochran obyvatelstva p ed ú inky sv telného a tepelného
zá ení, pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým ú ink m zbraní
hromadného ni ení v p ípad nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v dob vále ného
stavu v místech, kde nelze k ochran obyvatelstva využít stálých úkryt . IÚ se navrhují
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v souladu s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpe ení ukrytí obyvatelstva,
jemuž nelze poskytnout stálé úkryty.
IÚ se budují v mírové dob k ochran obyvatelstva v kterékoliv vhodné budov i objektu
(sklepy i v pat e) individuáln podle konkrétní situace v p edem vybraných, optimáln
vyhovujících prostorech, ve vhodných ástech dom , byt , provozních a výrobních objekt . Tyto
prostory budou upravovány p ed ú inky mimo ádných událostí s využitím vlastních materiálních
a finan ních zdroj fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich
zam stnanc .
Protiradia ní úkryt budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ),
využitelný za t ech krizových stav : - nouzového stavu
- stavu ohrožení státu
- vále ného stavu
ehled stávajících PR -BS je evidován samosprávou obce na obecním ú ad V žnice.
Požadovaná kapacita je p ibližn 1m2 na osobu. Lze doporu it, aby nov budované podsklepené
objekty byly v zájmu majitel dom ešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným na
improvizované úkryty. Dob hová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá izochron
dostupnosti 15 minut.
Organiza ní ani technické zabezpe ení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je ešeno
orgány obce v jejich dokumentaci.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory objektu obecního ú adu.
Pro nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy - havárií nezasažené
obytné domy i ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci OÚ).
Organiza ní zajišt ní spolu s p íslušnou evidencí objekt vhodných pro evakuaci
obyvatelstva a jeho ubytování v konkrétn nastalé situaci je v kompetenci samosprávy obce.
Tato problematika p esahuje možnosti, kterými disponuje ešení územního plánu obce.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Problematika je ešena v §17 vyhlášky . 380/2002 Sb. Materiál byl z území obce stažen.
Po prov ení jeho funk nosti bude nepot ebný materiál likvidován a prost edky civilní ochrany
erozd leny. Dle sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad .
Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být áste
využity vhodné prostory
obecního ú adu.
Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území
a zastavitelná území obce
Na území obce nejsou takovéto látky skladovány. Rovn ž územní plán obce s umis ováním
nebezpe ných látek na území obce neuvažuje, neuvažuje ani s jejich úložišti. P ípadné využití
chto látek ve výrobních technologiích (problematika p ekra uje rámec možností, kterými
disponuje ešení ÚP) je nezbytné ešit dle aktuálních stanovisek dot ených orgán státní správy
i územním a stavebním ízení. Pro p ípadné havarijní úložišt t chto látek je výb r úložišt
eba provést dle povahy nebezpe ných látek tak, aby nebyla zasažena obytná zóna obce, objekty
ob anského vybavení v etn vodních zdroj . Nutno zohlednit p írodní podmínky zvl. geologické
a meteorologické. ÚP však s takovýmto úložišt m na území obce neuvažuje. Organiza ní
zabezpe ení nutno ešit na úrovni samosprávy obce, problematika p ekra uje rámec možností
ešení ÚP.
Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink
kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události
Tyto práce zajiš uje a organizuje obecní ú ad v sou innosti se sborem dobrovolných hasi .
ípravu ur ených pracovník obce p i ešení úkol ochrany obyvatelstva p i mimo ádných
událostech organizuje Obecní ú ad V žnice za spolupráce s Hasi ským záchranným sborem
Kraje Vyso ina. P i vzniku mimo ádné události nadmístního významu tj. mimo ádné události,
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která je nad rámec možností a kompetencí obce, budou pot ebná opat ení zajiš ována z úrovn
Kraje Vyso ina.
Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
Na území obce nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v ešení územního
plánu obce V žnice neuvažuje.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Pro nouzové zásobování obce pitnou vodou bude využita voda z cisteren pln ných ze zdroje
Rytí sko. Pro obec bude pot eba dovézt cca 4,02 m3 vody denn . Zásobování obce elektrickou
energií je z primárního venkovního vedení VN 22 kV. Hlavní napájecí elektrické vedení VN je
kruhovatelné, jednotlivé TS jsou na paprscích. Elektrické vedení VN má vysokou provozní
jistotu mající p edpoklady pro nouzové zásobování obce elektrickou energií. Dodávku elektrické
energie je též možno nouzov zajistit diesel-agregáty).
Organiza ní zabezpe ení nouzového zásobování obce vodou a elektrickou energií p esahuje
možnosti ÚP.
Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení
Tyto innosti zajiš uje obecní ú ad v sou innosti s Hasi ským záchranným sborem Kraje
Vyso ina. Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení nepat í mezi úkoly územního
plánu.
Požadavky na dopravní sí
Dopravní sí v zastav ném a zastavitelném území zaru uje nezavalitelnost tras pro pr jezd.
Ší ka silnic a hlavních místních komunikací pro pr jezdní sm ry spl uje minimální požadavek
(v1 + v2)/2 + 6 m, kdy v1 + v2 = pr
rná výška budov po hlavní ímsu v metrech na každé
stran ulice. P i jednostranné zástavb se p ipo ítávají místo šesti 3 m.
Místo pro dekontaminace osob, p ípadn dekontaminace kolových vozidel
Protože pro zmín ný ú el posta uje zpevn ná (nejlépe betonová) plocha s oboustrann
ístupnou rampou (p íjezd a odjezd) napojená na vodovod a odpad bylo by nejvhodn jší
pro tento ú el využít plochy výroby p i vstupu do sídla od Šlapanova s vazbou na p íslušné
hygienické za ízení výrobních ploch.
Zahrabovišt
Není na území obce vymezeno. Nakažená zví ata musí být odvezena a likvidována
v místech ur ených pracovníky veterinární správy a hygienické stanice.
Záv r
V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno podle krizového, respektive
Havarijního plánu Kraje Vyso ina.
3.12. Limity využití území
Limity využití území zna í zákonem i jiným obecn platným p edpisem ohrani ené mezní
hodnoty využití území.
a) Limity vstupující do územního plánu
Hranice územních jednotek
- k.ú. Dolní V žnice + k.ú. Horní V žnice = území obce V žnice
- území obce V žnice = území ešené územním plánem V žnice
Ochrana technické a dopravní infrastruktury
- silnice III. t ídy
15 m od osy na ob strany mimo zastav né území
- železni ní tra
60 m od krajní koleje
- rozhledové trojúhelníky
dle konkrétního p ípadu
- nadzemní el. vedení VN 22 kV
7 m od krajního vodi e na ob strany (zák. .
458/2000 Sb., zák. . 222/1994 Sb.)
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- stožárové TS 22/0,4 kVA
- nadzemní el. vedení ZVN 400 kV

- dálkovod ho lavých kapalin
- zabezpe ovací pásmo dálkovodu

10 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení
. 80/57 Sb.)
viz nadzemní vedení VN 22 kV
20 m od krajního vodi e na ob strany (zák. .
458/2000 Sb., zák. . 222/1994 Sb.)
25 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení
. 80/57 Sb.)
OP 300 m po obou stranách od osy potrubí, bližší
využití OP stanoví vl. na . . 29/1959 Sb.
OP 3-5 m dle kategorie dálkovodu
ho lavých kapalin
SN 650204, vládní na ízení . 29/1959 Sb.

- bezpe nostní vzdálenosti dálkovodu ho l. kap. od jiných objekt
- podzemní telekomunika ní vedení
1,5 m na ob strany
- ochr. pásmo VTL a VVTL plynovody 4 m od plynovodu na ob strany
- bezp. pásmo VVTL DN 500
150 m od plynovodu na ob strany
- bezp. pásmo VVTL nad DN 500
200 m od plynovodu na ob strany
- kanaliza ní stoka do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
nad pr m. 500 mm
2,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
- vodovodní ad
do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
nad pr m. 500 mm v . 2,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
- u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok nad pr
r 200 mm s úrovní dna ve hloubce
tší než 2,5 m od upraveného terénu se vzdálenosti od vn jšího líce zvyšují o 1 m
Ochrana podzemních a povrchových vod
- provozní pásmo pro úpravu tok
8 m od b ehové hrany Šlapanka, 6 m ostatní toky
- PHO vodního zdroje
viz koordina ní výkres, ochranné pásmo I. stupn
vodního zdroje zem lského vodovodu Nové
Dvory vydané dne 18.09.2006 Magistrátem m sta
Jihlavy, odbor ŽP, .j. OŽP/06/4277-6, ochranné
pásmo vodních zdroj pitné vody ve ejného
vodovodu Dolní V žnice vydané dne 02.10.1991
OkÚ referát ŽP a zem lství Havlí v Brod,
.j. vod 1085/91-B
- PHO vod. odb ru Praha Podolí
celé území obce
Ochrana p írodních hodnot a ŽP
- významný krajinný prvek
§ 3 odst. b) zák. . 114/92 Sb., po novelizaci
- ochrana lesa
50 m od okraje PUPFL
- záplavové území Šlapanky
- v etn aktivních zón, viz koordina ní výkres,
vydané dne 02.09.2008 KrÚ Kraje Vyso ina,
odbor lesního a vodního hospodá ství a
zem lství, pod. .j. KUJI 63662/2008, Sp.zn.
OLVHZ 1397/2008 Bl-5
- záplavové území Zlatý potok
- v etn aktivních zón, viz grafická ást, vydané
dne 09.082006 KrÚ Kraje Vyso ina, odbor
lesního a vodního hospodá ství a zem lství,
pod. .j. KUJI 58424/2006, Sp.zn. OLVHZ
184/2006-3-Za
- EVL soustavy Natura 2000
Šlapanka a Zlatý potok (CZ0613332)
Ochrana kulturních hodnot
- archeologické nálezy
§22 a § 23 zák. . 20/1987 v platném zn ní
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- kulturní památky

Zájmy MO R
- správní území obce
- OP radioreléové trasy
Ochrana geologická a ložisková
- ložisko radioaktivní suroviny
- poddolovaná území
b)

Dolní V žnice – k íž celní
rejst . . 18529/6-353
Dolní V žnice – silni ní most u Lutriána
rejst . . 27077/6-352
vymezené území MO dle §175 zák. .350/2012Sb.
viz grafická ást
viz grafická ást
viz grafická ást

ležité limity ur ené územním plánem

Ochrana p írodních hodnot
- prvky ÚSES

- ochrana krajinného rázu
- ochrana ZPF
- ochrana PUPFL

obecn nezastavitelné plochy (podmín
lze p ipustit stavby technické i dopravní infrastruktury
- liniové, nerovnob žné s prvkem ÚSES, stavby
vodohospodá ské a stavby ŽP)
ur ená koncepcí ÚP
vyhodnocení dot ení ZPF je obsahem ÚP
vyhodnocení dot ení PUPFL je obsahem ÚP

Ochrana podzemních a povrchových vod
- vodní plochy a toky
do 8 m od b ehové hrany zákaz výstavby objekt
(podmín
lze p ipustit stavby technické a dopr.
infrastruktury liniové, stavbu vodohospodá skou,
ípadn stavbu pro ŽP i vhodné oplocení)
Ochrana kulturních hodnot
- identita sídla

- výška zástavby
- drobné artefakty
Limitní hranice negativních vliv
- pl. ob . vybavení (OM)
- pl. smíšené obytné - venkovské (SV)
- pl. výroby a skladování (VD)
- pl. výroby a skladování (VZ)

- plocha OV

respektovat charakter, p dorys a strukturu stávajícího prostoru jádra sídla. Vytvá et podmínky
pro postupnou nápravu nevhodných stavebních
po in .
nep ekro it danou p evládající hladinu zastav ní
respektovat výtvarná díla v krajin volné i urbanizované
max. po hranicích v ÚP vymezené plochy
max. po hranicích v ÚP vymezené plochy
max. po hranicích v ÚP vymezené plochy
max. po hranicích v ÚP vymezené plochy,
u organoleptických vjem - viz koordina ní
výkres
50 m od technologie OV

3.13. Vymezení pojm
Základní pojmy
Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném
zn ní a p íslušnými platnými provád cími vyhláškami.
Ostatní pojmy
Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy:
území urbanizované – zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné
plochy) jinak i krajina sídla
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území neurbanizované – území nezastav né (viz zákon . 183/2006 Sb., § 2, odst. 1, písm.
f) jinak i krajina volná
území stabilizované – území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i
plochy bez výrazných zm n
území aktivní – území i plochy navržené k rozvoji – rozvojové (zastavitelné plochy)
i plochy vymezené ke zm
stávající zástavby, k obnov nebo op tovnému využití
znehodnoceného území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití
plocha rozvojová – plocha zm n v území (zastavitelná, p estavby i zm ny v krajin )
proluka – volné, nezastav né místo vzniklé asanací stavby (staveb) v souvislém zastav ní
nebo d ív jším ponecháním volného místa v souvisle zastav ném území
význam nadmístní – innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou
zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn požadavky výrazn
evyšující potenciál území obce
koeficient zastav né plochy – podíl z celkové plochy stavebního pozemku, který bude
ípustné zastav t nadzemními ástmi staveb
koeficient zelen – podíl plochy zelen a nezpevn ných ploch na stavebním pozemku k
celkové ploše stavebního pozemku.
stavební ára – udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizality, aj.) ur í
podrobn jší UPD i územní studie
ítko staveb – pom r velikosti hmoty jedné stavby ke hmot stavby druhé. M ítko
staveb umož uje si vytvo it p ibližnou p edstavu o velikosti prostorového vnímání staveb
otev ená zástavba – volné zastav ní v odstupech asto na pravideln p dorysové osnov ,
stejnorodé výšky orientované k obslužné komunikaci s respektováním konfigurace terénu
souvislá zástavba – jednotlivé stavby vytvá í souvislou stavební strukturu orientovanou
k obslužné komunikace
areálová zástavby – zpravidla soust ed né zastav ní sloužící p edevším pro výrobní
za ízení i ob anské vybavení dané objekty, pozemky manipula ních ploch a pozemky
zelen . asto bývají oplocené.
výška objekt pro bydlení – ur ena po tem podlaží, podkroví viz následující výklad pojmu
podkroví
podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím,
elov využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy
podkroví (vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné
místnosti
budova (zástavba) soudobého výrazu - budovy p ehledného a logického provozu
s racionálním a funk ním používáním konstruk ních prvk . Budovy elegantního vzhledu,
bez módních výst elk , ohleduplné ke krajinnému prost edí, budovy energeticky úsporné a
šetrné v i p írodním zdroj m
výška objekt výroby s skladování – je výškou mezi upraveným terénem a výškou ímsy,
když je zast ešení dáno sklonem st echy do 12°
související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry
200 m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.)
hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy
drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod.
drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt samozásobitelského charakteru
zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené
jak na živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv )
zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk ,
živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich za ú elem výroby
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských
zví at k tahu, produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu)
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drobná výrobní innost – výrobní innost netovární povahy sm ující k zakázkové kusové
výrob , innosti mající charakter odborných prací emeslnického charakteru bez
negativních vliv na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.)
stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy – sklady do 200 m2 skladovací
plochy
stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP – skladované látky neohrožují ŽP
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda
plochy citlivých funkcí - plochy, které jsou využívány pro trvalé bydlení, rekreaci,
zdravotnictví apod.
innosti náro né na p epravu zboží – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2,
podskupiny N1 a N2
innosti nenáro né na p epravu zboží – aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území
ípustná míra – míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle
zvláštních p edpis a vyhlášek (nap . na ízení Vlády R . 272/2011)
netovární výroba - výroba, která neprodukuje velké množství výrobk a nespot ebovává
velké množství surovin, výroba s nízkými nároky na dopravu.
3.14. Vybraná varianta
V zadání územního plánu nebylo uložena pot eba zpracování variantního ešení návrhem
územního plánu (viz kapitola 2 písm. n).
4. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch
Zastav né území tvo í srostlice p vodn t í sídel Horní, Prost ední a Dolní V žnice. Zp sob
založení Horní a Prost ední V žnice (dnes v k.ú. Horní V žnice) odpovídá zp sobu hospoda ení
a spole enskému životu slovanského obyvatelstva, odd lený zp sob hospoda ení na jednotlivých
hospodá ských staveních (Dolní V žnice) odpovídá sídlu vzniklému na základ n mecké
kolonizace. Jedna z priorit zadání ÚP vyžaduje zajistit ochranu znak historické a kulturní
povahy, kam bezpochyby pat í sídelní struktura respektující krajinný rámec a historický kontext
vzniku a následného vývoje. ešení ÚP s akceptováním výše uvedené priority prov ilo využití
zastav ného území a v zastav ném území vymezilo t i plochy p estaveb o celkové vým e 2,94
ha. Celkem pro rozvojové pot eby obce v zastav ném území využito 4,71 ha ploch.
Dosažitelná popula ní velikost obce je cca 440 obyvatel. To je rozvoj nevytvá ející nežádoucí
disparity v úrovni ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje. S popula ní velikostí obce
souvisí úzce i sídelní potenciál obce. V obci V žnice je dosud nebývale vysoká obložnost bytu
(po et obyvatel na 1 byt) – viz kap. 3.3. Tato vysoká obložnost bytu je neudržitelná a koncepce
ÚP musí uvažovat s jejím snížením zejména z d vod :
ibývajícího po tu domácností, jejichž velikost se zmenšuje
rostoucího po tu bezd tných rodin ev. rodin pouze s 1 dít tem
stále se snižující míry cht ného soužití
Snižování obložnosti bytu není jen eský trend, ale trend celoevropský.
Za t chto podmínek se zohledn ním charakteru osídlení je t eba pro obec zajistit cca 7
bytových jednotek na plochách smíšených obytných a cca 42 bytových jednotek na plochách
bydlení v rodinných domech. Na 1 byt v rodinném domu je t eba max. 1 200 m2 + 150 m2
íslušejícího ve ejného prostranství tj. celkem 1 350 m2. Pro 42 byt je zapot ebí plochy 42 x
1 350 m2 = 56700 m2 = 5,67ha plochy. S ohledem na kontakt s rozvojovou oblastí republikového
významu a blízkost centra rozvojové oblasti bylo vhodné do koncepce zakomponovat
im enou rezervu ve výši cca 20 % velikosti plochy z d vodu vytvo ení v tší nabídky
pozemk nad poptávkou. Pot ebná plocha by pak m la init 5,67 x 1,20 = 6,80 ha, což je
vým ra, kterou pro bydlení v rodinných domech vymezuje (navrhuje) územní plán (viz první
tabulka v kap. 3.2. od vodn ní ÚP). Požadavky na vymezení ploch smíšených obytných jsou
dány zp sobem využití plochy s nároky na prostorové uspo ádání a jejich vymezením
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v prolukách a na plochách p estavby. Rozsah ploch ve ejných prostranství je dán vhodnou
polohou disponibilních ploch a vyplynul z pot ebnosti t chto ploch pro zabezpe ení udržitelnosti
rozvoje a napln ní požadavku §7 odst.2 vyhl. .501/2006 Sb. Rozší ení ob anské vybavenosti –
lovýchovná a sportovní za ízení je dáno požadavky na regulérnost provozování sportovního
za ízení. Rozší ení plochy zem lského areálu v k.ú. Dolní V žnice je dáno pot ebou funk ní
dopravní obsluhy stávajících objekt areálu.
Využívání zastav ného území je ú elné, další intenzifikace zastav ní by p inesla nevratné
nežádoucí zm ny do území. Všechny d ležité zastavitelné plochy navazují na zastav né území,
nenarušují organizaci p dního fondu a jsou dostupné dopravní a technickou infrastrukturou.
ešení územního plánu spl uje požadavky na zajišt ní kontinuálního rozvoje území obce.
5. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení v etn výsledk vyhodnocení vliv na životní prost edí
K návrhu ÚP V žnice dot ený orgán (odbor životního prost edí Krajského ú adu Kraje Vysoina) neuplatnil požadavek na posouzení ÚP z hlediska vliv na životní prost edí. Dále uvedl, že
návrh zadání ÚP V žnice nem že mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené
v národní seznamu evropsky významných lokalit (viz kap. 2 písm. m).
6. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR s od vodn ním
pot eby jejich ešení
Takovéto záležitosti nejsou územním plánem V žnice ešeny.
7. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL
i zpracování této kapitoly od vodn ní územního plánu bylo využito „Spole ného
metodického doporu ení Odboru územního plánování MMR R a Odboru ochrany horninového
a p dního prost edí MŽP R“.
Pro zachování kontinuity i celistvosti vnímání ešení územního plánu je tabulková ást
požadována metodikou rozší ena o níže uvedený tabulkový p ehled, který bilancuje všechny
plochy se zm nou v území.
Grafické znázorn ní dot ení ZPF je p ehlednou formou provedeno ve výkresové ásti
od vodn ní ÚP. Ve výkrese jsou uvedeny základní údaje o pozemcích, zúrod ující opat ení,
hranice zastav ného území a plochy se zm nou v území.
Údaje o druzích pozemk na území obce V žnice v letech 2001 - 2006
Rok
Celková vým ra (ha)
zem lská p da
orná p da
zahrady
z toho
sady
chmelnice
z toho
vinice
(v ha)
louky
lesní p da
vodní plochy
zastav né plochy
ostatní plochy

2001
1386,53
899,79
698,58
8,91
192,30
392,93
17,84
11,58
64,39

2002
1386,53
899,80
698,58
8,92
192,30
394,44
17,84
11,58
62,88

2003
3
1386,53
899,40
698,23
8,92
192,25
394,44
17,84
11,54
63,31

2004
1386,53
899,39
698,23
8,92
192,24
394,44
17,84
11,13
63,73

2005
1386,53
899,37
698,23
8,92
192,22
394,44
17,85
11,14
63,73

2006
1386,53
899,42
698,27
8,93
192,22
394,40
17,85
11,09
63,77
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Celkový p ehled ploch se zm nou v území
Ozn. plochy

1
2
5
6
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

zp sob
katastrální
využití ploúzemí
chy

HV
DV
DV
DV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV,DV
DV
DV
DV
DV
HV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
HV
HV

BV
SV
BV
BV
PV
OS
PV
NR
NR
W
W
W
W
W
W
W
SV
BV
BV
BV
PV
TI
VZ
VZ
PV
PV
NZ2

Celkem
DV
HV

vým ra plochy (ha)
v ZÚ

0,22
0,29
0,58

2,10
0,18
0,53
0,43
0,07

mimo
ZÚ

celkem

ZPF

3,84

1,27
0,29
0,15
3,32
0,22
0,89
0,41
0,57
0,55
1,00
0,49
0,20
0,94
0,46
0,98
1,21
2,10
0,18
0,53
1,35
0,07
0,11
0,20
0,15
0,19
0,19
3,84

1,27
0,29
0,15
2,67
0,13
0,89
0,41
0,19
0,48
1,00
0,49
0,20
0,90
0,46
0,90
1,11
1,51
0,18
0,13
1,35
0,04
0,10
0,20
0,14
0,01
0,18
3,78

17,27

21,86

19,16

1,05
0,15
2,74
0,22
0,89
0,41
0,57
0,55
1,00
0,49
0,20
0,94
0,46
0,98
1,21

0,92
0,11
0,20
0,15
0,19

0,19
4,59

k.ú. Dolní V žnice
k.ú. Horní V žnice
plocha se nevyhodnocuje na základ metodiky
dot ení PUPFL

z celkové vým ry plochy (ha)
PUPFL

vodní
plocha

zastav ná ostatní
plocha
plocha

0,65
0,09

0,38
0,07

0,04
0,08
0,10
0,26

0,33

0,24

0,16

0,02
0,01

0,01

0,01
0,18
0,01
0,06
0,38

0,25

0,50

BV
SV
OS
PV
VZ
W
TI
NZ2

plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
plochy smíšené obytné - venkovské
plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení
plochy ve ejných prostranství - ve ejná prostranství
plochy výroby a skladování - zem lská výroba
plochy vodní a vodohospodá ské - vodní plochy a toky
plochy technické infrastruktury - inženýrské sít
plochy zem lské - trvalé travní porosty

NR

plochy nezastav ného území - rekrea ní

1,57

poznámka: Plochy . 3,4, 7, 8, 15 a 22 byly vy azeny z ešení územního plánu.

7.1. Dot ení ZPF
Vyhodnoceny jsou plochy se zm nou v území s dopadem na zem lský p dní fond. Dle
výše uvedeného metodického pokynu v úvodu kapitoly uvedeného nejsou vyhodnoceny:
plochy do vým ry 0,20 ha v zastav ném území
plochy pro bydlení v zastav ném území
Údaje o celkové rozsahu požadovaných ploch
ísl
o
loka
lity

Kata
strál
ní
územ
í

vým
ra
ploch
y
(ha)

celkový
zábor
ZPF
(ha)

1

HV

bydlení - v rod. domech - venkovské

1,27

1,27

5

DV

bydlení - v rod. domech - venkovské

0,15

0,15

6

DV

bydlení - v rod. domech - venkovské

3,32

2,67

zp sob využití plochy

zábor ZPF podle
jednotlivých kultur (ha)
orná
da

zahrad
y

ovocné
sady

zábor ZPF podle
íd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

1,27
0,15
0,73

1,94

I.

II.

0,75

0,52
0,01

III.

IV.

investic
e do
dy
(ha)

V.

0,14
1,94

0,73
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24

DV

bydlení - v rod. domech - venkovské

0,18

0,00

25

DV

bydlení - v rod. domech - venkovské

0,53

0,00

26

DV

bydlení - v rod. domech - venkovské

1,35

1,35

Plochy bydlení celkem
10

HV

5,44

ob . vybavení - t lových. a sportovní
za ízení

0,89

Plochy ob anského vybavení celkem

0,43
2,00

0,43

0,92
0,00

0,89
0,89

3,01

1,35
0,75

0,89
0,00

0,00

0,00

0,89

9

HV

ve ejných prostranství

0,22

0,13

0,13

11

HV

ve ejných prostranství

0,41

0,41

0,41

0,00

DV

ve ejných prostranství

0,07

0,00

ve ejných prostranství

0,19

0,01

0,01

32

HV

ve ejných prostranství

0,19

0,18

0,18

0,18

0,73

0,18

0,00

0,00

DV

smíšené obytné - venkovské

0,29

0,29

0,29

23

HV

smíšené obytné - venkovské

2,10

1,51

1,51

1,51

1,80

1,51

1,80

0,00

0,00

0,00

29

DV

výr. a skladování - zem

lská výroba

0,20

0,20

0,20

0,20

30

DV

výr. a skladování - zem

lská výroba

0,15

0,14

0,14

0,14

0,34

0,34

Plochy výroby a skladování celkem

0,34

0,00

0,00

0,00

0,14

0,75
0,00

0,00

0,01

0,02

0,27

0,02

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

vodní a vodohosp.-vodní plochy a toky

1,00

1,00

1,00

1,00

16

vodní a vodohosp.-vodní plochy a toky

0,49

0,49

0,49

0,49

17

HV,
DV

vodní a vodohosp.-vodní plochy a toky

0,20

0,20

0,20

18

DV

vodní a vodohosp.-vodní plochy a toky

0,94

0,90

0,01

0,89

19

DV

vodní a vodohosp.-vodní plochy a toky

0,46

0,46

0,16

0,30

20

DV

vodní a vodohosp.-vodní plochy a toky

0,98

0,90

0,90

0,81

21

DV

vodní a vodohosp.-vodní plochy a toky

1,21

1,11

1,11

1,11

28

DV

technické infrastruktury - inženýrské sít

0,11

Plochy technické infrastruktury celkem
33

HV

Plochy zem

zem

lské - trvalé travní porosty

lské celkem

0,00

0,10
0,10

3,84

0,00

0,00

0,00

HV

0,17

0,75

0,13

HV

5,06

0,00

0,41

14

Plochy vodní a vodohospdá ské celkem

0,00

0,01

2

Plochy smíšené obytné celkem

0,73

0,41

DV

0,00

0,00

0,13

31

0,73

3,43

0,14

27

Plochy ve ejných prostranství celkem

0,53

0,10

0,23

4,89

0,23

2,02

0,10

0,01

0,09

0,10
0,90

0,91

0,23

0,04

0,09

0,98
0,11

2,81

0,00

0,00

2,04

0,00

0,00

0,00

0,10

0,01

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

12

HV

smíšené nezast. území - rekrea ní

0,57

0,19

0,19

0,19

13

HV

smíšené nezast. území - rekrea ní

0,55

0,48

0,48

0,48

Plochy smíšené nezastav ného území celkem

0,67

0,00

0,00

0,00

0,67

0,48

0,00

0,19

0,00

0,00

0,00

Zábor ZPF celkem

15,03

2,17

0,43

0,00

12,43

3,50

2,80

6,71

0,41

1,61

2,04

DV

k.ú. Dolní V žnice

HV

k.ú. Horní V žnice

plocha se nevyhodnocuje na základ metodiky

poznámka: Plochy . 3, 4, 7, 8, 15 a 22 byly vy azeny z ešení územního plánu.

Klimatický region, hlavní p dní jednotky (HPJ)
Klimatický region je charakterizován jako mírn teplý, vlhký. Kód regionu je 7. Návrhem ÚP
jsou dot eny tyto HPJ 29, 47, 50, 58 a 59.
Plochy (lokality) ur ené pro zm ny v území
Plocha . 1
Ur ena pro bydlení v rodinných domech. Plocha vymezena zastav ným územím, lesem a
ochranným pásmem el. vedení VN. Využívá se ploch d íve navržených k zastav ní dle provedené
|
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parcelace. Využitím plochy dojde k za len ní voln
stojícího rodinného domu
do sídelní struktury. Na ploše bude ešena ochrana sídla p ed extravilánovými vodami. Jednoduché
napojení na technickou infrastrukturu obce.
Plocha . 2
Jedná se o využití proluky v zastav ném území pro umíst ní staveb na plochách smíšených
obytných.
Plocha . 3
Dle aktuálního mapového díla terénního šet ení byla plocha v rámci aktualizace zastav ného
území zahrnuta do zastav ného území
Plocha . 4
Dle aktuálního mapového díla terénního šet ení byla plocha v rámci aktualizace zastav ného
území zahrnuta do zastav ného území
Plocha . 5
Vyhrazená pro umíst ní bydlení v rodinných domech na ploše vymezené zastav ným územím
ze t í stran a árou záplavy ze strany tvrté.
Plocha . 6
Nejvýrazn jší plocha pro lokalizaci rodinných dom . Lokalita na jihozápadním svahu je vymezena hranicí zastav ného území, plochou souvisejícího ve ejného prostranství (§7 odst.2 vyhl.
.501/2006 Sb.), které bezprost edn navazuje na plochu lokálního biocentra ÚSES. Sou ástí návrhu na využití plochy .6 budou opat ení sm ující k ochran plochy p ed negativními d sledky
extravilánových vod z volné krajiny.
Plocha . 7
Plocha vy azena na základ záv ze spole ného jednání o návrhu ÚP.
Plocha . 8
Plocha vy azena na základ záv ze spole ného jednání o návrhu ÚP.
Plocha . 9
Tvarem úzká plocha vymezená pro ve ejné prostranství s místní komunikací, nástupním prostorem na sportovišt a souvisejícím parkovišt m je sev ena svahem pokrytým lesem, zastav ným
územím a zastavitelnou plochou .10.
Plocha . 10
Plocha pro rozší ení sportovišt . Plocha je vymezena zastav ným územím, místní komunikací
jež je sou ástí zastavitelné plochy .9 a ú elovou komunikací, plochou lokálního biokoridoru
ÚSES. Jediný možný sm r pro rozvoj areálu sportu.
Plocha . 11
Ve vazb na plochu smíšenou obytnou je navržena plocha ve ejného prostranství umož ující
rozvoj oddychových a rekrea ních aktivit obyvatel. Plocha obklopená lesem, zastav ným územím
a hranicí záplavového území.
Plocha . 12
Plocha smíšená nezastav ného území - rekrea ní. Ur ená pro letní (skautský) tábor. Sezonní
za ízení v tradi ní lokalit bez trvalých staveb a oplocení. Mimo sezónu užívání dle druhu pozem. Nejedná se o zastavitelnou plochu s trvalým záborem p dního fondu (zde i PUPFL), ale o plochu se zm nou v krajin .
Plocha . 13
Plocha smíšená nezastav ného území rekrea ní. Ur ená pro slun ní a vstup do vody. Neuvažuje
se se stavbami trvalého charakteru, terénními úpravami ani oplocením. Mimo sezónu užívání pozemk plochy dle druhu pozemku – 0,50 ha trvalý travní porost. Nejedná se o zastavitelnou plochu
s požadavkem trvalého záboru ZPF, ale o plochu se zm nou v krajin
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Plocha . 14, 15, 16 a 17
Ve vhodných profilech jsou navrženy malé vodní nádrže jakou sou ásti revitaliza ních opat eních na upravených vodote ích. Plochy . 14 a 15 byly slou eny pod ozna ení . 14.
Plocha . 18
Jedná se o výstavbu rybníka (malé vodní nádrže) na místech, kde dle pam tník existoval.
Plocha . 19
Plocha pro malý rybník v návaznosti na bývalou zem lskou usedlost.
Plocha . 20 a 21
Ve vhodných profilech je navržena na nap ímených vodních tocích výstavba dvou malých vodních nádrží jakou sou ást revitaliza ních opat ení.
Plocha . 22
Plocha vy azena, zám r realizován.
Plocha . 23
Plocha p estavby. Na nevyužívaných plochách v zastav ném území, které po p esunu zem lské výroby do hlavního areálu jsou stále zanedban jší, ÚP navrhuje funk ní plochu SV - smíšená
obytná - venkovská.
Plocha . 24
Jedná se o zástavbu proluky v zastav ném území s p ímým p ístupem ze silnice III. t ídy. Plocha bydlení v rodinných domech – venkovského typu BV
Plocha . 25
Plocha p estavby. Na plochách po stávajícím stavení je navržena výstavba rodinných dom .
Plocha zárove musí umožnit zp ístupn ní navazující zastavitelné plochy 26.
Plocha . 26
Zastavitelná plocha navazující na plochu p estavby . 25 ur ená pro zástavbu rodinnými domy.
Plocha navazuje na zastav né území.
Plocha . 27
Vhodným využitím zastav ného území v dosahu záplavového území ešit p edprostor školní
budovy s možným umíst ním parkovacích stání.
Plocha . 28
Plocha pro centrální obecní OV v etn p ístupové komunikace.
Plocha .29 a 30
Plochy zem lské výroby a skladování jsou vymezeny na základ pot eby kvalitní a funk ní
dopravní obsluhy stávajících staveb zem lského areálu. V zásad dochází k zarovnání vn jšího
obvodu areálu možností, tak aby bylo zajišt no snadn jší obhospoda ování ZPF.
Plocha 31
Vymezení samostatné plochy ve ejného prostranství p ímo souvisí s povinností stanovenou v provád cím právním p edpisu vymezit pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, ob anského vybavení nebo plochy smíšené obytné s touto plochou související plochu ve ejného prostranství o minimální vým e 1000 m2 (vyhláška .501/2006Sb. §7 odst.2). Plocha je ohrani ena
zastav ným územím, zastavitelnou plochou .6 a plochou lokálního biocentra ÚSES.
Plocha .32
vody vymezení jsou blízké d vod m vymezení zastavitelné plochy . 31, jde však o plochu p estavby uvnit zastav ného území.
Plocha . 33
Nejde o odn tí ZPF, jde o zm nu druhu pozemku orná p da na druh pozemku ttp z d vodu zajišt ní p ízniv jšího prost edí pro rozvoj systému lokálních ÚSES.
Investice do p dy
Krom scelení pozemk drobné držby byla na území obce provedena odvodn ní s úpravami
drobných vodních tok . Místa, kde dochází k dot ení odvod ovacího systému jsou z ejmá z výkre|
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su „P edpokládaný zábor p dního fondu – II.B.3“. Podmínkou pro využití ploch, kde dochází k
zasažení odvodn ní, je zachování funk nosti z stavšího odvod ovacího systému.
Areály a stavby zem lské výroby
Areály a stavby, které jsou využívány pro zem lskou výrobu, jsou vyzna eny v grafické ásti
ÚP a ešením ÚP jsou akceptovány. V zadání ÚP nebyl vznesen požadavek na rozvoj nových
ploch pro zem lskou výrobu, nicmén b hem tvorby ÚP vyvstal požadavek na mírné rozší ení
plochy zem lského areálu v k.ú. Dolní V žnice.
Uspo ádání ZPF
Na území obce nebyly ve smyslu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech
zahájeny komplexní pozemkové úpravy. Na cca ½ zem lské p dy hospoda í soukrom hospodaící rolníci, na druhé polovin ZPF pak spole nost Dobrosev a.s. Dobronín.
Etapizace výstavby
Etapizace výstavby není stanovena. Pro zastavitelné plochy .1,6, 26, 31 a plochy p estavby .
23, 25 a 32 je stanoveno vypracování územní studie, kde bude ešen i postup výstavby. Dostavba
sportovišt a realizace ve ejných prostranství je prioritním zájmem obce a jsou v plánu co nejd íve.
Ostatní zám ry jsou sice podporovány vedením obce, ale jedná se o iniciativy soukromých osob,
kde nalézt i stanovit po adí využití je v zásad nemožné a bylo by zavád jící. Jednozna ným kriteriem (regulativem) u t chto ploch se zm nou v území je požadavek na vylou ení vzniku zem lsky neobhospoda ovatelných a špatn zem lskou technikou dostupných pozemk .
Sí zem lských ú elových cest
Je respektována. Urbanizací území nedochází k zamezení p ístupnosti ploch ZPF ani PUPFL.
Od vodn ní
Zám ry ve schváleném zadání ÚP jsou takového rozsahu, že je nelze uskute nit uvnit
zastav ného území.
Návrh ÚP proto prov oval vhodné lokality, kam umístit požadované zám ry, aniž by
došlo k významn jšímu narušení urbanistiky obce, p írodních hodnot území i hodnot
kulturních a nebyla výrazn omezena zem lská innost.
Zastav né území na k.ú. Horní V žnice je obklopeno vesm s ZPF vysokých t íd ochrany
a záplavovým územím vodního toku Šlapanka. Rovn ž zastav né území na k.ú. Dolní
žnice je obklopeno z v tší ásti ZPF vysokých t íd ochrany. Pozemky ZPF III. t .
ochrany – BPEJ 7.29.14 jsou z d vodu strmého srázu sm ujícímu k zastav nému území
pro dopravní obsluhu ze sídla nedostupné. Pozemky BPEJ 7.47.10 na prot jším svahu
údolí jsou pro zastavitelné plochy (bydlení v RD) v maximální možné mí e využity. V tší
plošný rozsah t chto zastavitelných ploch anebo intenzivní formy zastav ní by m ly za
sledek vážné narušení urbanistiky obce v etn neblahého dopadu na krajinný ráz.
Aby byla zachována zásada p ímé vazby zastavitelných ploch na zastav né území, bylo
nevyhnutelné se zam it i na využití zem lských pozemk vysokých kvalit. Zde bylo
postupováno tak, aby nebylo znemožn no i omezeno další využívání ZPF. Jedná se
edevším o plochu . 1, kde plánované zastav ní bude navazovat na rozestav nou obytnou
skupinu RD.
Využití d ležitých ploch se zm nou v území (tj. ploch . 1, 6, 23, 25, 26, 31, 32) bude
prov eno územní studií, která stanoví i postup výstavby.
V mí e, která je ješt z hlediska urbanistické struktury obce únosná, je využito ploch uvnit
zastav ného území. Jedná se o plochy zastavitelné, tak i p estavby.
K dalšímu významn jšímu dot ení ZPF vysokých t íd ochrany (BPEJ 7.58.00) dochází
návrhem malých vodní nádrží (plochy . 20 a 21) a rybní kem (plocha . 19) na ZPF BPEJ
7.29.01. Výstavba vodních nádrží je však jedním z nejefektivn jších prvk revitalizace
krajiny.
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Záv r
Územní plán V žnice je vyhotoven v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou definovány ve stavebním zákon . Z hlediska dot ení zem lského p dního fondu bylo p i návrhu
ÚP hledáno vždy takové ešení, které by ve svém d sledku m lo minimální dopad na trvalé odn tí
ZPF.
Z celkového vypo teného dot ení ZPF návrhem ÚP iní plochy sezónního využívání (plocha
. 12 a 13) – nejedná se tedy o trvalé odn tí zem lské výrob – 0,67 ha. Plochy pro nové
rybníky mají vým ru 5,06 ha. Na základ zkušeností z minulosti víme, že výstavbu rybník
nelze považovat za nevratný zásah do ZPF.
Zám ry vážící se na nevratné dot ení ZPF pak iní: 15,03 - 5,06 - 0,67 = 9,30 ha, což je
možno považovat za velice p ijatelný ukazatel úm rný velikosti a významu sídla ve struktu e
osídlení.
7.2. Dot ení PUPFL
Územní plán eší dva zp soby dot ení PUPFL. Zaprvé se jedná o vymezení 0,38 ha PUPFL
na ploše . 12 pro ú ely skautského tábora, který na vymezené ploše probíhá v letní prázdniny již
po mnoho let. Na PUPFL se nepovolují žádné stavby trvalého charakteru, oplocení ani terénní
úpravy. Zbývajících 10 m síc je na PUPFL b žný režim. Druhý p ípad dot ení PUPFL je
dot ení vzdálenosti 50 m od okraje lesa. U ploch zastavitelných dochází k dot ení této
vzdálenosti u plochy . 1, 9, 10 a 11. Zde se stanovuje, že nadzemní stavby lze povolovat
nejblíže 25 m od hranice PUPFL (krom oplocení). U ploch se zm nou v krajin dochází
k dot ení vzdálenosti 50m od okraje lesa u ploch budoucích malých vodních nádrží. Jde o plochy
. 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 21, dále pak u ploch smíšených nezastav ného území - rekrea ních
.12 a ploše 13. K využití pozemk lesa i jeho ochranného pásma je nezbytný souhlas
íslušného orgánu SSL.

II.B GRAFICKÁ ÁST
Výkresová ást sestává:
íslo
II.B.1
II.B.2
II.B.3
II.B.4
II.B.5
II.B.6

Výkres
název
Koordina ní výkres
Širší vztahy
Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
Dopl ující výkres – dopravní ešení
Dopl ující výkres – zásobování vodou, kanalizace
Dopl ující výkres – energetika, elektronické komunikace

po et list

poznámka

1
1
1
1
1
1

1 : 5 000
1 : 100 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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