ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU
TEL/FAX: 566 626 748
e-mail: m.psotova@iol.cz
I : 13648594

Ú Z E M N Í P L Á N

PERNŠTEJNSKÉ JEST

ABÍ

Projekt byl podpo en dotací Jihomoravského kraje.

Zpracovatelský kolektiv :

Ing. arch. Jan Psota, Ing. Marie Psotová, Ing. Ji í Havel,
Vladan Latzka, Pavel Ondrá ek, Mgr. Jana Popelová

Datum : ervenec 2010

Zakázkové íslo : 3/II/08

ZÁZNAM O Ú INNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU
ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelstvo obce Pernštejnské Jest abí
íslo jednací :
……………….
Datum vydání ÚP :
……………….
Datum nabytí ú innosti ÚP:

………………

PO IZOVATEL
stský ú ad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního ádu
nám stí Míru 346, 666 19 Tišnov
Oprávn ná ú ední osoba po izovatele:
Ing. arch. Eva Žáková, vedoucí odd lení územního plánování
datum: .................................

podpis : ......................................

STUDIO P |

2

OBSAH :
A. TEXTOVÁ ÁST
1. Vymezení zastav ného území
2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území
2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce
2.2. Hlavní cíle rozvoje
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot
3. Urbanistická koncepce v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb, ostatních ploch se zm nou
v území a systému sídelní zelen
3.1. Urbanistická koncepce
3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území
3.3. Návrh systému sídlení zelen
4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek pro její umis ování,
nakládání s odpady
4.1. Dopravní infrastruktura
4.2. Technická infrastruktura
4.3. Ob anské vybavení ve ejné
4.4. Ob anské vybavení ostatní
4.5. Ve ejná prostranství
4.6. Nakládání s odpady
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití,
ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
5.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
5.3. Prostupnost krajiny
5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
5.5. Podmínky pro rekreaci
5.6. Dobývání nerost
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení prostorového uspo ádání
. ochrany krajinného rázu
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO), staveb a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro která lze práva k pozemk m a stavbám
vyvlastnit
7.1. Ve ejn prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury
7.2. Ve ejn prosp šná opat ení (VPO)
7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
7.4. Plochy pro asanaci
8. Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit
edkupní právo
9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího využití
. podmínek pro jeho prov ení
10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií (ÚS) podmínkou
pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení po izovatelem a vložení dat o této
ÚS do evidence územn plánovací innosti
11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu podmínkou
pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že vypracovávat
architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona
15. Údaje o po tu list ÚP a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
B. GRAFICKÁ ÁST (samostatn azené výkresy)
N1
Výkres základního len ní území
N2
Hlavní výkres
N3
Ve ejn prosp šné stavby, opat ení, asanace
N4
Schéma – dopravní ešení
N5
Schéma – zásobování vodou, kanalizace
N6
Schéma – energetika, elektronické komunikace

1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
STUDIO P |

3

C. TEXTOVÁ ÁST - OD VODN NÍ
1. Postup p i po ízení územního plánu
2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území v . souladu s územn plánovací dokumentací vydanou krajem
2.1. Soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem
2.2. Obec v systému osídlení
2.3. Širší vztahy na úseku dopravní infrastruktury
2.4. Širší vztahy na úseku technické infrastruktury
2.5. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zvlášt s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a na ochranu nezastav ného území
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních p edpis - soulad se stanovisky dot ených orgán podle
zvláštních p edpis , pop . s výsledkem ešení rozpor
5.1. Obecn platné p edpisy
5.2. Stanoviska dot ených orgán a ostatních organizací
5.3. Limity využití území
5.4. Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS, požadavky CO
6. Údaje o spln ní zadání, v p ípad zpracování konceptu též údaje o spln ní souborného stanoviska (pokypro zpracování návrhu ÚP)
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
7.1. Využití zastav ného území
7.2. Plochy se zm nou v území
7.3. Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení
7.4. Ve ejná infrastruktura
7.5. Koncepce uspo ádání krajiny
7.6. Vodní plochy a toky, povodí
7.7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového uspo ádání
7.8. Plochy s jiným zp sobem využití
7.9. Vybraná varianta
7.10. Vymezení pojm
8. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení
vliv na životní prost edí
9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na p dní fond
9.1. Dot ení ZPF
9.2. Dot ení PUPFL
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
11. Vyhodnocení p ipomínek

D. GRAFICKÁ ÁST - OD VODN NÍ (samostatn azené výkresy)
O1
Koordina ní výkres
O2
Širší vztahy
O3
P edpokládaný zábor p dního fondu
O4
Dopl ující výkres - sídlo Ma ová, Pernštejnské Jest abí
O5
Dopl ující výkres - sídlo Jilmoví, Husle

1: 5 000
1: 50 000
1: 5 000
1: 2 000
1: 2 000

STUDIO P |

4

Obec Pernštejnské Jest abí
Pernštejnské Jest abí 6
592 61 Doubravník
. j. ...............

V Pernštejnském Jest abí ..............2010

Opat ení obecné povahy

Územní plán
Pernštejnské Jest abí

Zastupitelstvo obce Pernštejnské Jest abí, p íslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších
edpis , za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona . 500/2004 Sb.,
správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , § 13 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o
územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn
plánovací innosti

vydává

Územní plán Pernštejnské Jest abí
formou opat ení obecné povahy
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A. Textová ást :
1.

Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 30. 6. 2009.
Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu
výkres N1 – Základního len ní území
výkres N2 – Hlavní výkres
výkres O1 – Koordina ní výkres
výkres O3 – P edpokládaný zábor p dního fondu

2.

Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území

2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Územním plánem jsou p ipraveny 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, která se z velké ásti nachází v p írodním parku Svratecká
hornatina.
ešena je obnova kulturních sociálních a hospodá ských pom
území ve struktu e sídla.
Ve ve ejném zájmu jsou chrán ny a rozvíjeny p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území
etn urbanistického, architektonického i archeologického d dictví.
Stanoveny jsou podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajišt ní ochrany
nezastav ného území.
2.2. Hlavní cíle rozvoje
Akceptovat krajinnou scénu jako nositele estetických hodnot daných prostorovým uspo ádáním s jedine ností zelených horizont les .
Pro zachování sociální soudržnosti ešit územn technické podmínky na úseku bydlení.
Zlepšením v kové struktury obyvatelstva stabilizovat a rozvíjet ob anskou vybavenost obce.
V rámci hospodá ského rozvoje zajistit územn technické podmínky pro podnikání,
pro rozvoj hospodá ského potenciálu v obci.
Zkvalitnit uspo ádání ve ejných prostranství jako možných míst spole enských kontakt
podporujících soudržnost obyvatel.
Stanovit zásady prostorového uspo ádání, uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití
s uplatn ním stávajících hodnot kompozice sídla.
Prov it pot eby na úseku ve ejné infrastruktury. Vymezit nezbytné plochy ve ejného
zájmu resp. ve ejn prosp šných staveb i ve ejn prosp šných opat ení.
Zabezpe it podmínky pro funkci územních systém ekologické stability a zlepšení obytnosti krajiny.
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot
Zajiš uje se ur ením zásadních pravidel upravujících aktivity, innosti a d je na celém
území obce.
Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty
respektovány jsou hodnoty území dané legislativní ochranou
respektovány jsou prostory se zachovalou p dorysnou stopou zastav ní a hmotovým
uspo ádáním. Jedná se p edevším o sídlo Husle s dosud zachovaným tradi ním
výrazem zastav ní bez zjevných násilných p estaveb, sídlo Jilmoví se selskými
usedlostmi na svazích v západní ásti sídla s netradi
umíst nou kaplí i historickou
ástí sídla Pernštejnské Jest abí s p íkladným vztahem ve ejného a soukromého
prostoru.
respektována je d ležitá kompozi ní osa ásti sídla Litava tvo ena silnicí II/385.
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respektovány jsou scénické cesty umož ující výhledy do krajiny resp. sled výhled
do krajiny – zvl. úseky sil. II/385 a ú elová komunikace z Pernštejského Jest abí
do Ma ové
územní plán se zabývá ešením p echodu urbanizované ásti obce do
neurbanizovaného území tak, aby nedošlo k vážnému narušení obrazu obce
navržena jsou opat ení usm ující zvyšování hladiny zastav ní
v limitech využití území jsou p ipomenuty zákonné požadavky týkající se
archeologických zájm
írodní hodnoty
respektovány jsou hodnoty území dané legislativní ochranou
mezi plochy zvýšeného zájmu p írody se p azují ekologicky významné segmenty
krajiny s funkcí interaktivních prvk - agrární meze na svazích vod vrchem Och zka,
rozptýlená zele v místní trati Do díl (k.ú. Ma ová), rozptýlené d evinné vegetace
v údolních zá ezech (k.ú. Husle, k.ú. P. Jest abí i severozápadní ást k.ú. Jilmoví)
respektována je mozaika krajiny, ešena je obnova krajiny v zem lsky intenzivn
obhospoda ovaných polnostech
obez etn bylo postupováno p i požadavcích na zalesn ní, aby nedocházelo ve v tší
mí e k tzv. „zahlazování“ okraj lesa s negativním dopadem na podíl ekoton
v krajin
za ú elem zlepšení vodohospodá ské bilance povodí jsou ve vhodných místech
navrženy malé vodní nádrže ( zejména k.ú. Ma ová a k.ú. P. Jest abí)
dopln na je alej strom p i sil. II/385 i p i významn jších ú elových cestách (zvl. na
velkých blocích orné p dy – k.ú. P. Jest abí, k.ú. Jilmoví)
Civiliza ní hodnoty
ešením územního plánu jsou respektovány a rozvíjeny hodnoty spo ívající
ve vybavenosti dopravní a technickou infrastrukturou, ve ejnou ob anskou
vybaveností
územní plán vytvá í nabídku ploch pro rozvoj hospodá ského potenciálu v obci
s pot ebnou potenciální nabídkou pracovních p íležitostí
stávající výrobní plochy jsou v ÚP stabilizovány, ev. navrženy k p estavb
i
zam ny v ob anskou vybavenost distribu ního charakteru. U zem lských areál
dochází k vhodn jšímu za len ní staveb do krajinného rázu.
3.

Urbanistická koncepce v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb, ostatních ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen

3.1. Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce vychází z priorit uvedených v zadání územního plánu. Je dána
edevším dosaženým stupn m rozvoje, stávající organizací ploch rozdílného zp sobu
využití, prostorové skladby i geografické polohy obce.
Urbanistická koncepce udržuje a rozvíjí identitu obce, akceptuje historicky vzniklou kvalitu
obce a nástroji, kterými disponuje ÚP, se snaží alespo potla it, když ne zcela odstranit,
disproporce vzniklé vývojem a využíváním území.
ÚP rozvíjí urbanistickou strukturu sídel se zohledn ním zásadních vztah na volnou krajinu
i akceptování krajinného rázu.
Rozvoj složky bydlení je pom rn rovnom rn rozložen do všech ty sídelních útvar .
Výrobní aktivity jsou soust ed ny p edevším u sídelního útvaru P. Jest abí (ale na k.ú.
Husle) a do sídla Jilmoví. Malá plocha sklad je situována v dolní ásti sídla Ma ová.
Vlastní sídlo Husle z stává nadále bez výrobních ploch.
Plochy ob anského vybavení jsou rozvíjeny na zastavitelných plochách a plochách
estavby mezi silnicí II/385 a sídlem P. Jest abí.
ÚP podporuje polyfunk ní využívání ploch s rozdílným zp sobem využití.
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Urbanistická koncepce ÚP nep edpokládá výrazné „zahuš ování“ zastav ného území,
nebo p i výrazném zvýšení koeficientu zastav ní by došlo k nevratným negativním
dopad m na urbanistiku obce i krajinné prost edí.
Nezastav né území bude využíváno pro ú ely zem lského hospoda ení, lesnictví
ípadn i rybá ství a rekrea ní pohybové aktivity. 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 ostatní plochy se zm nou v území
Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý územní
plán, tj. pro návrh ÚP i od vodn ní ÚP.
Ozna ení
ploch
H1
H2
H3
H4
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

zastavitelné
x
x
x

plochy
estavby

ostatní

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

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika
kód
bydlení v rodinných domech
BR
bydlení v rodinných domech
BR
výroby drobné
VD
výroby drobné
VD
smíšená obytná
SO
výroby zem lské
VZ
výroby drobné
VD
výroby drobné
VD
bydlení v rodinných domech
BR
bydlení v rodinných domech
BR
elová komunikace
lesní
L
lesní
L
bydlení v rodinných domech
BR
bydlení v rodinných domech
BR
výroby drobné
VD
bydlení v rodinných domech
BR
vodní a vodohospodá ské
VH
lesní
L
lesní
L
lesní
L
vodní a vodohospodá ské
VH
lesní
L
vodní a vodohospodá ské
VH
lesní
L
lesní
L
bydlení v rodinných domech
BR
bydlení v rodinných domech
BR
bydlení v rodinných domech
BR
bydlení v rodinných domech
BR
ob anské vybavení
Ot
ob anské vybavení
Od,n
vodní a vodohospodá ské
VH
vodní a vodohospodá ské
VH
lesní
L
lesní
L

vým ra
plochy (ha)
0,83
2,13
2,24
1,65
0,29
1,80
1,00
0,62
1,65
0,10
0,34
0,51
0,96
0,27
1,12
0,25
1,54
0,37
0,26
0,29
0,69
0,18
0,28
0,69
0,64
0,09
0,30
0,87
1,88
0,20
0,17
1,14
0,67
1,87
1,65
3,91

Podmínky využití ploch
Plocha H1
dopravní obsluhu plochy a obsluhu plochy technickou infrastrukturou ešit z ve ejného
prostranství, které bude navazovat na ve ejné prostranství stávající
respektovat terénní podmínky, zástavbu situovat blíže k ve ejnému prostranství
preferovat volný zp sob zastav ní s dostatkem soukromé i ve ejné zelen
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Plocha H2
dopravní obsluha plochy bude ze stávající ú elové komunikace, když ást této
komunikace výhledov bude místní. Novou místní komunikaci vybudovat pro obsluhu
severovýchodní ásti plochy
jižní ást plochy m že být obsluhována vhodným p ístupem kolem p vodní selské
usedlosti
využití plochy si vyžádá odn tí drobné plochy PUPFL. Zastavitelnou plochou nesmí být
omezeno hospoda ení v lesním porostu tzn. vytvo it pás ší ky min. 5 m pro ve ejné
prostranství a nadzemní stavby krom oplocení situovat do vzdálenosti min. 25 m
od hranice oplocení
zp sob zastav ní se bude odvíjet od místních tradic s p íkladným osazením staveb
do terénu
Plocha H3 a H4
plochy protíná sil. III/38517, ze které v sou asnosti jsou ob p estavbové plochy
obsluhovány. Nové sjezdy na sil. III. t ídy jsou p ípustné, jejich po et bude usm rn n
edem vyhotovenou urbanistickou studií, která se bude mimo jiné zabývat organizací
ploch a ešením inž. sítí
vzhledem k p ímé územní vazb na plochu P6 je nutno urbanistickou studií ešit
i pro tuto plochu na jednom mapovém podklad
nové sjezdy ze sil. II. t ídy se nedovolují, podmín
se p ipouští pro obsluhu ob anské
vybavenosti související se službami pro motoristy
v rámci urbanistické studie ešit autobusovou zastávku v etn objektu ekárny
respektovat stávající el. vedení VN 22 kV v etn trafostanice TS 22/0,4 kV
plochy výroby vhodn odclonit od ploch ob anského vybavení (ve ejné prostranství
se zelení, izola ní zelení apod.)
u zastavitelné plochy do vzdálenosti 30 m od hranice PUPFL neumis ovat nadzemní
stavby krom oplocení
stanovit vhodná regula ní opat ení zabezpe ující vytvo ení kvalitního hlavního vstupu
do sídla P. Jest abí
Plocha J1
dopravní obsluha plochy bude ze stávající komunika ní sít , napojení na technickou
infrastrukturu bude prodloužením stávajících inž. sítí
stavební objekty budou vycházet z tradice zem lského stavení této ásti sídla a budou
ešeny s ohledem na skute nost, že se jedná o zastavitelnou plochu na okraji sídla
Plocha J2
zastavitelná plocha navazující na zem lskou usedlost a zem lskou ú elovou stavbu
na severovýchodním okraji lesa, pro kterou je vydáno stavební povolení
dopravní obsluha (zem lská technika) bude po obnovené polní cest ze sil. II/385,
nebo pro stísn né podmínky a zna enou sklonitost terénu se pohyb zem lské
techniky p es jádro sídla nedovoluje
do vzdálenosti 30 m od okraje PUPFL neumis ovat nadzemní stavby krom oplocení
pro využití plochy vypracovat urbanistickou studii, která krom organizace ploch bude
ešit i prostorové uspo ádání areálu zvl. z hlediska pohled ze silnice II/385
ešit p echod urbanizovaného území do volné krajiny
Plocha J3
dopravní obsluhu p edevším z obnovené ú elové komunikace (plocha J7)
napojení na technickou infrastrukturu sídla bude prodloužením stávajících sítí
od stávajících i plánovaných ploch pro rodinné bydlení plochu odclonit izola ní zelení
rezervovat plochu pro výstavbu nové trafostanice TS 22/0,4 kV
ítko staveb bude odpovídat m ítku hospodá ských ástí p vodních zem lských
usedlostí
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Plocha J4
dopravní obsluha je zajišt na p es plochu ve ejného prostranství, kudy povedou sít
technické infrastruktury
celková koncepce zastav ní bude vycházet z prostorových i objemových parametr
vodních zem lských usedlostí
Plocha J5
k dopravní obsluze plochy i k její obsluze technickou infrastrukturou bude sloužit nov
vytvo ená plocha ve ejného prostranství v proluce mezi stávající zástavbou
na východní stran respektovat ochranné pásmo el. vedení VVN 110 kV
zp sob zastav ní se blíže neur uje, stávající objekt chaty (neveden v údajích KN) bude
estav n na objekt trvalého bydlení
Plocha J6
plocha p estavby p i vstupu do sídla. Vn jší výraz i m ítko objektu bude odpovídat
významu místa a bezprost ední vazb na p vodním zastav ní
Plocha J7
obnova polní cesty pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch J2 a J3
ešit zpevn ný povrch ú elové komunikace
Plocha J8
v p íhodném míst p i polní cest se navrhuje výstavba malé vodní nádrže a zalesn ní na
pro zem lskou výrobu postradatelném pozemku
bližší podmínky využití – viz. kap. 6.2.
Plocha J9
bližší podmínky využití – viz. kap. 6.2.
Plocha M1
dopravní napojení bude z p ilehlého ve ejného prostranství, napojení plochy
na technickou infrastrukturu obce bude jejím prodloužením
stísn né prostorové podmínky plochy budou vyžadovat použití atypických projekt
staveb
Plocha M2
dopravní obsluha plochy bude ešena novým sjezdem z místní upravené komunikace
v jižní ásti plochy
plocha bude na technickou infrastrukturu obce napojena prodloužením inž. sítí
respektovat sklonitost terénu, ešit ochranu p ed extravilánovými vodami. P echod
zastav ní do volné krajiny podpo it výsadbou rozptýlené zelen
zp sob zastav ní s volnou stavební arou
Plocha M3
plocha dopravn napojena z p ilehlého ve ejného prostranství a ú elové komunikace
zabývat se problematikou zatrubn né místní vodote e
objekt sklad sm ující do návesního prostoru musí vykazovat kvalitní architekturu,
uzavírající prostor rozší ené návsi
Plocha M4
plocha bude napojena na sí místních komunikací a technické infrastruktury sídla
pro velmi náro né územn technické podmínky prov it využitelnosti území
urbanistickou studií, která se bude mimo nejvhodn jší zp sob využití plochy zabývat
i dopadem zastav ní na obraz obce zvl. z místní komunikace od P. Jest abí
zp sob zastav ní bude pod ízen p íznivému p sobení zástavby v obraze sídla
zabývat se ešením problém spojených s extravilánovými vodami
Plocha M5
s výstavbou malé vodní nádrže ešit úpravu ú elové cesty
bližší podmínky využití – viz. kap. 6.2.
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Plocha M6
respektovat ú elovou komunikaci a ochranné pásmo el. vedení VN 22 kV
bližší podmínky využití – viz. kap. 6.2.
Plocha M7, M8, M10, M12, M13
bližší podmínky viz. kap. 6.2.
Plocha M9, M11
zachovat ú elovou komunikaci
bližší podmínky využití – viz. kap. 6.2.
Plocha P1, P2
dopravní obsluhu ešit ze silnice III. t ídy
na technickou infrastrukturu sídla lze plochy napojit prodloužením inž. sítí
respektovat p ilehlou vodní plochu a ve ejné prostranství k ploše P2
prov it možnost p estavby i rekonstrukce zem lského ú elového objektu na ploše
P2. Systém zastav ní bude maximáln respektovat terénní podmínky
Plocha P3
dopravní obsluha plochy bude z dnes ú elové komunikace, která p evezme po úprav
funkci komunikace místní
na technickou infrastrukturu sídle je možno napojit plochu prodloužením inženýrských
sítí
využití plochy prov it urbanistickou studií s tím, že v ochranném pásmu lesa (resp. v 30
m pruhu) budou situovány užitkové zahrady rodinných dom
preferovat otev ený systém zastav ní p ed sev eným
Plocha P4
dostavba zastav ného území rodinným domem napojeným na technickou infrastrukturu
sídla. Dopravní obsluha p es stávající plochu funkce smíšené obytné
respektovat ochranná pásma el. vedení VN 22 kV (2x)
Plocha P5
pro dopravní napojení využít stávajícího sjezdu ze sil. II/385
Plocha P6
viz. podmínky pro plochu H3 a H4
30 m od hranice PUPFL nesmí stát žádné nadzemní stavby (krom oplocení)
neuvažovat s budováním sjezdu ze silnice II/385
respektovat biotopové pásmo na okraji lesa
Plocha P7, P8
bližší podmínky využití – viz. kap. 6.2.
u plochy P9 s výstavbou malé vodní nádrže ešit i úpravu trasy ú elové komunikace
Plocha P9, P10
bližší podmínky využití – viz. kap. 6.2.
Povinností investora stavby je v následných ízeních prokázat na základ hlukového
posouzení zám
staveb dodržení limitních hladin hluku.
U staveb pro bydlení na plochách p iléhajících k silnicím musí investor v následných
ízeních prokázat, že nedojde k ovlivn ní kvality bydlení negativními vlivy hluku
z dopravy.
Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 6.2.
3.3. Návrh systému sídelní zelen
Zele ve ejná
Je a nadále bude tvo ena zelení zejména u ob anské vybavenosti ve ejného charakteru
(za ízení obecního ú adu v Ma ové, okolí kapli ek) a zelení tvo ící doprovod
dopravních ploch.
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Zele ve ejná musí tvo it nedílnou sou ást ve ejných prostranství. Zde bude tvo it
významný kompozi ní prvek.
Ve ejná zele bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami
a nízkou dopl kovou (ke ovou) zelení. Jako kosterní d eviny se uplat ují vzrostlé javory
a lípy. Na vhodných plochách provést dosadbu zejména t chto kosterních d evin.
Na nov vniklých ve ejných prostranství umožnit jejich výsadbu.
Realizaci ve ejné zelen na rozsáhlých, provozn a esteticky exponovaných místech ešit
dle zpracovaných sadovnických plán .
Stávající plochy ve ejné zelen budou územn stabilizovány. Plochy ve ejné zelen
možno doplnit p šími stezkami, mobiliá em obce apod.
Zele vyhrazená
zele soukromých zahrad
Významn se podílí na vzhledu obce. V p edzahrádkách resp. zahradách sm ujících
do ve ejného prostoru ve vyšší mí e využívat úpravy vesnici blízké s pokud možno
vylou ením cizokrajných d evin a prvk nevhodn p ebíraných z m stské zástavby.
V zahradách užitkových uplat ovat výsadbu vysokokmenných ovocných strom .
zele ob anské vybavenosti
V sou asnosti se tato zele na území obce nevyskytuje. Zele v zastavitelných plochách
vymezených pro ob anské vybavení ešit s ohledem na druh ob anské vybavenosti
a zásadu jednoduché údržby.
zele izola ní
Je navržena u výrobních areál zejména z d vodu hygienické a estetické clony. Zele
izola ní vyžaduje speciální kompozi ní ešení s ohledem na p evažující ú el.
Obecné požadavky
Plochy ve ejné zelen jsou ešeny zejména v rámci ploch s rozdílným zp sobem
využívání: ve ejné prostranství, plochy bydlení, plochy smíšené obytné. Plochy zahrad
pak tvo í významnou ást t chto ploch rozdílného zp sobu využívání: plochy bydlení
a plochy smíšené obytné. Vyhrazená zele (nap . vnitroareálová, izola ní) bude
nezbytnou sou ástí ploch výrobních a ob anské vybavení.
Posilovat pronikání krajinné zelen do sídelního prost edí.
i návrhu a realizaci zelen preferovat používání autochtonních druh d evin.
4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . 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. Pro tyto úpravy je ve volné krajin vymezen koridor v rozsahu ochranných pásem silnice, v území urbanizovaném se koridor up es uje
na ší ku t lesa silnice. V horizontu územní rezervy je vymezen koridor pro umíst ní stavby
ásti sil. III/38518 Jilmoví-pr jezdná upravující vyúst ní na sil. II/385 Nové M stoTišnov- eská.
Zam it se na omezování po tu sjezd na silni ní sí .
Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo jedno garážové i odstavné stání
pro osobní automobil.
Neuvažuje se obecn s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípustné
je z izování t chto staveb na výrobních plochách, eventuelní je s nimi možno uvažovat
v uceleném ešení v tších zastavitelných ploch RD anebo tam, kde souvisí s p íslušnou obanskou vybaveností.
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.
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Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Umíst ní autobusových zastávek z hlediska dostupnosti a velikosti sídla je vhodné. Zam it se na ešení úprav
autobusových zastávek a souvisejících autobusových ekáren. Respektována je možnost
otá ení autobus v Ma ové.
Územní plán nevylu uje možnost dopln ní sít ú elových cest.
Zájmy letecké, vodní ani železni ní dopravy nejsou návrhem územního plánu dot eny.
4.2. Technická infrastruktura
Zabezpe it realizaci koncepce zásobování obce pitnou vodou napojením na Vírský oblastní
vodovod p es vodojem Kaly.
Splaškové vody budou likvidovány individuáln v bezodtokých jímkách s odvážením na p íslušnou OV k likvidaci. Alternativn ve vhodných p ípadech je možno využít domovních
istíren odpadních vod.
ást sídla Litava (k.ú. Pernštejnské Jest abí) z stává napojena na vodovodní ad obce Litava.
Splaškové vody budou odvád ny na OV Litava.
Odvád ní deš ových vod je nutno zajistit tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních pom v povodí (zhoršování odtokových pom , zrychlení eroze), zvyšovat reten ní schopnost
krajiny.
Zabezpe ení výhledových pot eb dodávky el. energie bude využito stávajících trafostanic
s jejich p ípadným p ezbrojením. Z d vodu možného výrazn vyššího p ír stku el. p íkon
v sídle Jilmoví (i Huslích) ešit na ploše výroby drobné v Jilmoví umíst ním nové trafostanice
TS 22/0,4 kV se vzdušnou VN p ípojkou.
Neuvažovat s plynofikací obce ani s centrálním zásobením sídel teplem. Objekty budou zásobeny teplem z lokálních zdroj u kterých, je t eba o ekávat postupný p echod na ekologicky
ijatelná paliva.
ÚP nebrání využívání alternativních zp sob vytáp ní (solární kolektory na nemovitostech,
tepelná erpadla aj.).
Neuvažovat s umis ováním výroben el. energie (v trné elektrárny). Fotovoltaická za ízení nelze umis ovat mimo urbanizovanou ást obce. P ípustnost je podmín na kladnými stanovisky
dot ených orgán .
Hladina zastav ní sou asná ani plánovaná nebude mít negativní vliv na pr h radioreléových paprsk .
Nep edpokládat výstavbu stožár mobilních operátor , el. vedení VVN, VTL a VVTL plynovod ani produktovod . Pokud nebudou omezeny rozvojové zám ry obce, územní plán
nebrání z izování radioreléových spoj .
Navržená koncepce rozvoje obce Pernštejnské Jest abí neomezuje zájmy A R.
4.3. Ob anské vybavení ve ejné
Stávající za ízení ob anského vybavení považovat za za ízení územn stabilizované.
Respektovat nov vymezené plochy pro obnovu stávajícího sportovišt v sídle P. Jest abí.
4.4. Ob anské vybavení ostatní
Pro rozvoj ob anského vybavení respektovat plochu vymezenou na k.ú. Husle
a k.ú. Pernštejnské Jest abí.
Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných
íhodných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu
s p ípustným, p ípadn podmín
p ípustným využíváním dané plochy (toto ustanovení
možno p im en uplatnit i pro ve ejnou ob . vybavenost).
4.5. Ve ejná prostranství
Stabilizovat stávající ve ejná prostranství, ešit nová prostranství jako samostatné plochy
(v ochranném pásmu lesa v zastavitelné ploše u sídla Husle), anebo jako pozemky jiných
ploch s rozdílným zp sobem využívání (zvl. ploch pro bydlení v RD, ploch ob . vybavení
apod.).
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ešit úpravu stávajících ve ejných prostranství mající v organismu sídla zásadní význam
ve ejné prostranství p ed objektem obecního ú adu v P. Jest abí
ve ejné prostranství v sídle Ma ová p i silnici s obratišt m autobus pokra ující
až pod kapli
nové ve ejné prostranství v dolní ásti sídla Husle, ze kterého budou zp ístupn ny
pozemky rodinných dom
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.
Ve ejná prostranství nadále musí být v sídle významným kompozi ním prvkem p ízniv
se projevujícím v obrazu obce. V kompozici ve . prostranství nalezne významné uplatn ní
zele .
4.6. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
Na území obce není evidována žádná skládka v aktivním stavu. Neumis ovat tyto
i obdobné stavby na území obce.
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana
ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Návrhem územního plánu Pernštejnské Jest abí nedojde ke snížení podmínek charakteristik
dot eného krajinného prostoru.
Pozitivní p írodní charakteristiky budou nadále vyjád eny 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. Kulturní
a historické charakteristiky jsou dlouhodob ur eny zapojením osídlení do krajinného
rámce s pozoruhodnými jádry sídel (Husle, Jilmoví i Pernštejnské Jest abí).
Udržovat stabilizovaný podíl les v území, zvyšovat lenitost okraj les a diverzitu
spole enstev v nich. Zachovat tyto zelené horizonty jako jeden z fenomén obce.
Na výrazné zalesn né vrcholy a h bety neumis ovat žádné další stavby. Podmín
ípustná je výstavba rozhleden úm rné výšky a p íhodného ztvárn ní.
Vyšší estetické hodnoty odlesn né krajiny dosáhnout:
- dopln ním chyb jících strom v alejích a výsadbou nových alejí u ostatních cest
- obnovou i výstavbou malých vodních nádrží
- zatravn ním výrazn svažitých hon orné p dy
V kompozici obce bude nadále hrát 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, ev. stavby životního prost edí) nesmí být umis ovány v pohledov exponovaných
plochách.
Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví p ípadn i rybá ství
a rekrea ním pohybovým aktivitám. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je
limitována p írodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. Kone né uspo ádání zem lských ploch bude p edm tem ešení komplexních pozemkových úprav.
5.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému
a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
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Akceptovat územní systém ekologické stability, který je na území obce vymezen
na regionální a místní úrovni.
Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické
stability za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability.
Plochy ÚSES jsou 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 ní prvky dopl ují sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen v krajin .
Navrhovaná opat ení:
Název biokoridoru
RBK 1398
LBK 1
LBK 2
LBK 3
LBK 4
LBK 5
LBK 6
LBK 7
LBK 8
Název biocentra
RBC 1956 Vrbka
LBC Pod Och zkou
LBC U Ma ové
LBC Borovina
LBC Nad nivou
LBC Podrysová
LBC U bor vky

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
Výchovnými zásahy podpo it p irozenou skladbu d evin.
Výchovnými zásahy podpo it p irozenou skladbu d evin. Lu ní porosty
podrobit pravidelnému kosení. Zamezit ruderalizaci.
V míst pr chodu biokoridoru ornou p dou zvýšit ekologickou hodnotu
biokoridoru zatravn ním. Podporovat rozvoj domácích, stanovištn
odpovídajících d evin dle STG. Lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení.
Výchovnými zásahy podpo it p irozenou skladbu d evin. P i pr hu
biokoridoru ornou p dou vytvo it pás zatravn ní.
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva
dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG
Zm na využití orné p dy na ttp v pr hu biokoridoru.
Zatravn ní v místech zem lské orné p dy, výchovnými zásahy podpo it
irozenou skladku d evin.
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva
dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
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 režim vodního toku.
Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby.
Výchovnými zásahy podpo it p irozenou skladbu d evin. Zamezit orbu
až na samou hranici lesa. Zachovat p irozený režim vodního toku.
Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby.
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Viz. LBC Nad nivou
Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby. Lu ní porosty
podrobit pravidelnému kosení.

5.3. Prostupnost krajiny
Stávající prostupnost krajiny není ešením územního plánu omezována. ÚP eší obnovu
kterých polních cest.
ípadné požadavky na další rozší ení sít polních cest mohou být souhrnn ešeny
v komplexních pozemkových úpravách.
Posílit biologickou propustnost území realizací systému ÚSES.
5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
V místech potenciálního erozního ohrožení (zvl. orná p da na svazích v k.ú. Ma ová)
se navrhuje zatravn ní, jinde lze proti erozi bojovat organiza ními a agrotechnickými
opat eními. Intenzivní formy eroze se na území nenachází.
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.
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Vymezené malé vodní nádrže budou ešeny tak, aby minimalizovaly vliv na povod ové
pr toky.
Hydrologické pom ry na území obce nevyžadují ešit zvýšené odtoky vody z izováním
suchých poldr .
5.5. Podmínky pro rekreaci
Využít rekrea
p itažlivé zalesn né území obce zejména pro pot eby pohybové turistiky
(p ší turistika a cykloturistika). Obnovit rekrea ní hodnotu území narušenou zcelováním
zem lských pozemk .
Stabilizovat stávající plochy rodinné rekreace.
Pro rozvoj rekrea ních pobytových aktivit p ipustit využití stávajícího domovního fondu
nevhodného pro trvalé bydlení resp. p vodního ur ení (funkce).
Akceptovat pot eby krátkodobé rekreace obnovou funkce ve ejných prostranství, stabilizací
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 nerost
Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost nebo jejich prognózní zdroj
ani chrán ná ložisková území.
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení
prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení v rodinných domech (BR) – 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
plochy, integrovaná za ízení nep esahující význam daného místa území
a nenarušující jeho obytnou pohodu.
podm. 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 musí být bez negativních dopad
na sousední pozemky.
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 rekreace rodinné (RR) – 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
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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 (O) – Hlavní využití: umis ování ob anského vybavení
zejména místního významu. Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb
a za ízení ob . vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury
a ve ejná prostranství. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu (a), pozemky
pro za ízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej, ubytování
a stravování (d), kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport (t),
pozemky pro vzd lávání a výchovu, pozemky zdravotnictví a sociálních
služeb, nevýrobní služby (n) i pozemky h bitov . Pozn.: malé písmeno zpodrobn ní druhu ob . vybavení. Druhy ob . vybavení lze vzájemn
zam nit, nutno však akceptovat neslu itelnost n kterých druh ob .
vybavenosti i jejich vlivy na okolí.
podm. p ípustné: bydlení, pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru ur ující nápln
plochy vhodné, služby p ípadn emesla nesnižující kvalitu prost edí
vymezené plochy ani pietu místa
nep ípustné:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo
anebo druhotn a které narušují estetickou a kulturní hodnotu místa
Plochy ve ejných prostranství (VP) – Hlavní využití: plochy k obecnímu užívání
bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru. Zahrnují pozemky jednotlivých druh ve .
prostranství a pozemky dopravní a tech. 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
podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš , ploch
pro ambulantní prodejní aktivity, parkovací stání
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 (SO) – 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
podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými
vlivy na životní prost edí, p ípadn i rekreace ve stávajících k tomu
vhodných objektech. Jde tedy 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.
nep ípustné:
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 silni ní (DS) – Hlavní využití: umis ování staveb a za ízení
souvisejících s nekolejovou pozemní dopravou. Zp soby využití:
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ípustné:

stavby a za ízení pozemních komunikací (k), stavby a za ízení pro dopravu v klidu (p) a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících pozemk , doprovodná a izola ní zele ;
podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu, místní komunikace III. t ídy
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 na úseku zásobování vodou (v), išt ní odpadních vod, zásobování i
výroby el. energií (e), zemním plynem, elektronických komunikací a teplem.
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, 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. Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní
druhu technického vybavení.
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 vnitroareálové dopravy a technické infrastruktury, pozemky
s izola ní a vnitroareálovou zelení. Z d vod organoleptického zápachu
možno tolerovat ochranné pásmo mimo hranice závodu, nesmí však
dosáhnout staveb vyžadujících hygienickou ochranu.
podm. p ípustné: podnikatelská innost nenarušující primární využívání plochy (nap .
veterinární požadavky) a innosti a d je, které nejsou ur ující funkcí
plochy rušeny nad p ípustnou míru (nap . závodní stravování, p sobení
závodního léka e, ev. umíst ní byt osob zajiš ujících dohled). Podmín
ípustné je umíst ní erpací stanice pohonných hmot.
nep ípustné:
stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí
primární využití plochy rušiv
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
vnitroareálové dopravy a tech. infrastruktury, pozemky zelen . Negativní
vlivy z provozovaných inností nesmí p ekro it limitní ochranné pásmo,
které je dáno hranicí plochy.
podm. p ípustné: podnikatelská innost nenarušující hlavní funkci využívání plochy
a innosti (d je), které nejsou hlavní funkcí plochy rušeny nad p ípustnou
míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního léka e).
nep ípustné:
stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí
hlavní využití plochy rušiv
Plochy zelen izola ní (ZI) – Hlavní využití: zele funkce hygienické, estetické i psychologické clony a tvo í významný kompozi ní prvek území. Zp soby využití:
ípustné:
výsadba pln zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou
z vhodných místn p íslušných d evin a ke
podm. p ípustné: výstavba oplocení event. z izování jiných za ízení p ispívajících ke zvyšování ú inku ur ující funkce plochy
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nep ípustné:

innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím plochy
Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) – Hlavní využití: plochy k vodohospodá ským
el m s výjime ným estetickým významem pro utvá ení krajinného rázu území
a významem ekologickým
ípustné:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území
a údržbou tok i vodní plochy
nep ípustné:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní
režim v území
Plochy zem lské - orná p da (ZO) – Hlavní využití: plochy pro zem lskou produkci
vesm s na pozemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12°.
Obecn jde o pozemky nízké ekologické hodnoty. Zp soby využití:
ípustné:
stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin.
ípustná je zm na kultury v trvale travní porost, výsadba rozptýlené
zelen .
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby,
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury,
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn užitkové zahrady
a sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF
a k narušení krajinného rázu
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu
Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) – Hlavní využití: plochy pro zem lskou
produkci vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén dobrou dostupností. Významnou ekologickou hodnotu mají travinobylinná spole enstva p i okrajích
lesa, rozptýlené zelen p i vodote ích a rybnících. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba
rozptýlené zelen .
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby,
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury,
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn užitkové zahrady
a sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF
a k narušení krajinného rázu
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
vým ry ttp na území obce
Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) – Hlavní využití: plochy pro zem lskou
produkci zahradních plodin, ovocných strom p ípadn ke . Zp soby využití:
ípustné:
innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních
plodin, p stování ovocných strom a ke
podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn za ízení
související s ur ujícím využitím plochy
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost
s hlavním využitím plochy
Plochy lesní (L) – Hlavní využití: pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní
funkce lesa. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu
írody, krajiny a ŽP, p ípadn pozemky dopravní a technické
infrastruktury
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nep ípustné:

umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost
s hlavním využitím plochy
Plochy smíšené nezastav ného území (SN) – Hlavní využití: plochy pro vyjád ení specifického charakteru nezastav ného území. Zp sob využití:
ípustné:
pozemky ZPF, PUPFL, pozemky vodních ploch, pozemky ostatních
ploch (kód 14, p íl. vyhl. . 190/1996 Sb.) a pozemky p irozených a p írod blízkých ekosystém . innosti, kterými lze p isp t ke zvýšení ekologické stability plochy.
podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
innosti, které by svými p ímými i druhotnými d sledky narušovaly krajinný ráz a ekologickou hodnotu plochy

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 ani zvýšením výškové úrovn zastav ní.
Akceptovat ochranu hodnot území zp sobem uvedeným v kapitole 2.3.
i koncepci ploch zastavitelného území vycházet ze zásad specifikovaných v kapitole 3.2.
U ploch pro bydlení uvažovat s objekty o 1 nadzemním podlaží s možností využití podkroví
v sedlové ev. polovalbové st eše.
U staveb na plochách výrobních preferovat horizontální uspo ádání p ed uspo ádáním
vertikálním.
Pro hlavní zastavitelné plochy se ur ují tyto koeficienty zastav ní:
plochy bydlení – nové pozemky sm ující do volné krajiny budou dosahovat koeficientu
zastav ní do 0,20
plochy výroby – koeficient zastav ní m že dosáhnout hodnoty cca 0,5 s tím, že zpevn né
plochy mohou tvo it max. 30 % plochy. Zbývajících min. 20 % je
ur eno pro zele
Na území obce nep edpokládat umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, 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.
Zalesn ní na nových plochách se zm nou v území ešit s ohledem na skupinu typu
geobiocénu a stanovištní podmínky.
Nov vymezené plochy pro akumulaci vody budou s omezeným produk ním významem,
budou mít vhodn utvá ený sklon b ehu pro rozvoj litorálních spole enstev.
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO),
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. Ve ejn prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury
Nejsou územním plánem vymezeny.
7.2. Ve ejn prosp šná opat ení (VPO)
Nejsou územním plánem vymezeny.
7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nejsou územním plánem vymezeny.
7.4. Plochy pro asanaci
V – A1 - asanace bývalé zem lské stavby na budoucí ploše BR v Ma ové (p. . .31,
k.ú. Ma ová)
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V – A2 - asanace torz objekt p vodního stavení na budoucí ploše BR v Jilmoví (p. . .
19, k.ú. Jilmoví)
Pozn.: Na tyto plochy se vztahuje i p edkupní právo dle § 101 zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní.

8. Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení,
pro které lze uplatnit p edkupní právo
P-VP1
- ve ejného prostranství pro místní komunikaci Ma ová (p. . 410- ást, 412/7
k.ú. Ma ová)
P-O1
- plocha pro p ístup k navržené ob anské vybavenosti (ve ejné h išt ) (p. . 237/6
k.ú. Pernštejnské Jest abí)
P-O2
- plocha pro ob anskou vybavenost ve ejného charakteru (p. . 232/1- ást, 232/2
k.ú. Pernštejnské Jest abí)
9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
R1 - plocha územní rezervy je vymezena pro pot eby dalšího rozší ení výrobní plochy
soukromého zem lce
prov it pot ebu plochy z hlediska ekonomického využití stávajících ploch a ploch
zastavitelných
ípadné aktivity na ploše nesmí svými negativními vlivy dosáhnout do obytné zóny
sídla
R2 - plocha územní rezervy pro umíst ní stavby silnice v úseku Jilmoví – sil. II/385
prov it nové ešení napojení sil. III/38518 na sil. II/385 z d vodu zlepšení bezpe nosti
silni ního provozu
prov it možnost z ízení vst ícné k ižovatky v místech místní komunikace do sídla
Husle
prov it sklonové pom ry nov uvažovaného úseku silnice III. t ídy
10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií
(ÚS) podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení
po izovatelem a vložení dat o této ÚS do evidence územn plánovací innosti
Územní studie jako podmínka pro územní rozhodování se v územním plánu nevymezuje.
11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu
podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu
v rozsahu dle p ílohy . 9
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Po adí zm n se pro jednoduchost územních podmínek nenavrhuje.
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1
stavebního zákona
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
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15. 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 22 list .

B. Výkresová ást
íslo
N1
N2
N3
N4
N5
N6

Výkres
název
Výkres základního len ní území
Hlavní výkres
Ve ejn prosp šné stavby, opat ení, asanace
Schéma – dopravní ešení
Schéma – zásobování vodou, kanalizace
Schéma – energetika, elektronické komunikace

po et list
1
1
1
1
1
1

ítko
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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C. Textová ást - OD VODN NÍ
1. Postup p i po ízení územního plánu
O po ízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Pernštejnské Jest abí dne 21. 12.
2007 z vlastního podn tu. Zadání územního plánu schválilo ZO Pernštejnské Jest abí dne 31. 5.
2009.
Po izovatelem územního plánu je na základ žádosti obce Pernštejnské Jest abí M stský ú ad
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního ádu, odd lení ú ad územního plánování dle
ustanovení § 6 odst. 1, písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(dále jen stavební zákon) v platném zn ní.
Projektantem (zpracovatelem) územního plánu je firma Ing. Marie Psotová, Studio P Ž ár
nad Sázavou, Nádražní ulice 52.
Návrh územního plánu Pernštejnské Jest abí je vyhotoven v intencích zákona . 183/2006,
o územním plánování a stavebním ádu ve zn ní pozd jších p edpis , vyhlášky . 500/2006 Sb.,
o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn
plánovací innosti, zejména s p ílohou . 7 této vyhlášky a vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Po izovatel projednal návrh ÚP Pernštejnské Jest abí s dot enými orgány, krajským ú adem,
obcí Pernštejnské Jest abí, sousedními obcemi, dot enými organizacemi a správci (majiteli) sítí
v souladu se stavebním zákonem na spole ném jednání dne 20. íjna 2009 s možností uplatn ní
stanovisek a p ipomínek do 19. listopadu 2009. Tímto dnem bylo spole né jednání o návrhu ÚP
Pernštejské Jest abí (dle § 50 stavebního zákona) ukon eno. Návrh ÚP Pernštejnské Jest abí byl
vystaven k nahlédnutí po dobu 30 dn ode dne jednání na M Ú Tišnov, OÚPS , ú adu územního plánování a na internetových stránkách m sta http://www.tisnov.cz/ v menu radnice/dokumenty odbor a pracoviš / odbor územního plánování a stavebního ádu. Po ukon ení
projednávání požádal po izovatel v souladu s § 51 nového stavebního zákona OÚPS KÚ JMK
o posouzení návrhu ÚP a ten dne 7. 1. 2010 pod .j. JMK 168587/2009 vydal „ Stanovisko krajského ú adu k návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Pernštejnské Jest abí“, aby bylo zahájeno
ízení o vydání ÚP Pernštejnské Jest abí ve smyslu § 52 - § 54 stavebního zákona.
Dále po izovatel v souladu s § 52 a § 22 stavebního zákona ve spojení s § 172 zákona .
500/2004 Sb. (dále jen správní ád) oznámil zahájení ízení o územním plánu Pernštejnské
Jest abí a stanovil, že ve ejné projednání návrhu ÚP se bude konat dne 2. 6. 2010 na Obecním
ad v Pernštejnském Jest abí. Návrh ÚP byl po doru ení ve ejné vyhlášky, kterou bylo oznámeno zahájení ízení o ÚP, vystaven k ve ejnému nahlédnutí po dobu 30 dn u po izovatele
(OÚPS M Ú Tišnov) a v obci Pernštejnské Jest abí (OÚ Pernštejnské Jest abí). Návrh ÚP byl
po stejnou dobu zve ejn n na webových stránkách m sta Tišnova a obce Pernštejnské Jest abí.
i projednávání nebyly uplatn ny žádné p ipomínky a námitky. Po izovatel v souladu s § 53
stavebního zákona ve spolupráci s ur eným zastupitelem (starostkou obce Pernštejnské Jest abí)
a v souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního ádu vyhodnotil výsledky projednávání a následn dopracoval textovou ást od vodn ní návrhu ÚP v souladu s p ílohou . 7 k vyhlášce . 500/2006
Sb.
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah
2.1. Soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem
Protože Pernštejnské Jest abí je sou ástí obce s rozší enou p sobností Tišnov, je dle Politiky
územního rozvoje R 2008 (dále jen „Politika“) sou ástí Rozvojové oblasti Brno - OB3.
Z úkol pro územní plánování, stanovených pro tuto oblast , nevyplývá pro ÚP žádný požadavek. Obec Pernštejnské Jest abí se nachází mimo specifické oblasti i mimo koridory a plochy
technické infrastruktury i mimo koridory a plochy dopravy. Územní plán je v souladu
s republikovými prioritami pro zajišt ní udržitelného rozvoje území, uvedenými v „Politice“. Pro
ÚP z „Politiky“ této oblasti nevyplývá žádný konkrétní požadavek.
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Pro území ešené ÚP Pernštejnské Jest abí neexistuje územn plánovací dokumentace vydaná
krajem. Pro území Jihomoravského kraje nejsou dosud zásady územního rozvoje vydány (ZÚR).
2.2. Obec v systému osídlení
Obec Pernštejnské Jest abí spadá do obvodu obce s rozší enou p sobností Tišnov, která je
zárove sídlem nejbližších orgán státní správy a tzv. vyšší ob anské vybavenosti. Matri ní ú ad
je v Doubravníku i Tišnov . Správa sociálního zabezpe ení a katastrálního ú adu se nachází
v Brn .
Do základní školy a za základními zdravotními službami vyjížd jí obyvatelé obce p evážn
do Dolních Lou ek, z Ma ové pak do Doubravníku a Nedv dice. Sídlo Jilmoví spadá do farnosti
Dolní Lou ky, ostatní sídla do farnosti Doubravník. Místem posledního odpo inku pro obyvatele
Ma ové je h bitov v Doubravníku p ípadn Nedv dici, pro obyvatele Jilmoví a Huslí na h bitov
v Dolních Lou kách.
V Doubravníku nebo v Olší jsou poh bíváni obyvatelé sídla Pernštejnské Jest abí.
Vyjíž ka obyvatel za zam stnáním sm uje zejména do m st Tišnov, Ku im a Brna.
Sousedními obcemi jsou Doubravník, Olší, Skryje, Horní Lou ky, Kaly a Bora .
Územní plán Pernštejnské Jest abí neuvažuje se zm nou zapojení obce do dané struktury
osídlení.
2.3. Širší vztahy na úseku dopravní infrastruktury
Územím obce prochází v územn stabilizovaných trasách:
- sil. II/385
Nové M sto na Morav – Tišnov – eská
- sil. III/38516
Ma ová - spojovací
- sil. III/38517
Pernštejnské Jest abí - spojovací
- sil. III/38518
Jilmoví - pr jezdná
Železni ní, letecká (civilní) ani vodní doprava nemají na území obce Pernštejnské Jest abí
své zájmy.
Územím obce prochází mod e zna ená turistická trasa Skryje – žel. stanice – Št pánovice.
2.4. Širší vztahy na úseku technické infrastruktury
Územní plán akceptuje stávající sít (el. vedení VVN 110 kV, el. vedení VN 22 kV, radioreléový paprsek). Je respektován požadavek na zásobení území obce pitnou vodou napojením na
Vírský oblastní vodovod p es vodojem Kaly.
2.5. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém
Koncepce zm n území v krajin neovliv uje katastrální území sousedních obcí a nevyvolávají zm ny na t chto územích. P i návrhu ÚSES je zabezpe ena návaznost místních systém na
sousední území. Nadregionální ÚSES se na území obce nenachází. Regionální ÚSES je vyznaen na k.ú. Jilmoví.
Silnice II/385 tvo í hranici p írodního parku Svratecká hornatina, který z území obce zaujímá vým ru 464,26 ha.
Na území obce Pernštejnské Jest abí není vymezena pta í oblast dle sm rnice Rady .
79/409/EHS, o ochran voln žijících pták ani evropsky významná lokalita dle sm rnice Rady
. 92/43/EHS, o ochran p írodních stanoviš , voln žijících živo ich a plan rostoucích rostlin.
3. Vyhodnocení v souladu s cíli a úkoly územního plánování
Územní plán p ipravuje podmínky pro požadovaný nár st po tu obyvatel v obci, který vzešel
ze zadání územního plánu. Zastavitelné plochy pro bydlení, smíšené obytné i ob anské vybavenosti jsou navrženy mimo sou asný nebo i budoucí dosah negativních vliv na životní prost edí.
Koncep
je ešen systém zásobování obce pitnou vodou a odstra ování splaškových vod.
Zastavitelné plochy navazují p irozen na zastav ného území p ípadn ho vhodn dopl ují.
Pro plochy v tšího rozsahu, zejména pak plochy, které využívají složit jších terénních (sklonových) podmínek je požadováno prov ení systému zastav ní podrobn jším územn technickým
ešením nejlépe na geodeticky zam eném podkladu.
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Územní plán respektuje památky vedené v ÚSKP R – r. . 42223/7-4354 kapli ka Pernštejnské Jest abí, r. . 29285/7-4355 zvoni ka Jilmoví a r. . 45820/7-4200 hospoda Litava (k.ú. P.
Jest abí) v etn p ilehlého okolí památky. Jako drobné sakrální stavby jsou v koordina ním výkrese vyzna eny kaple a k íže, které sice nepožívají památkové ochrany, ale mají v daném míst
sv j pozitivní význam. V limitech využití území je upozorn no na zákonná opat ení týkající se
zásah do terénu (archeologické nálezy a pr zkumy).
Územní plán neuvažuje s dalším pronikáním rekrea ních struktur (chaty, zahrádká ské kolonie apod.) do neurbanizovaného území, sou asnou rekrea ní výstavbu v krajin volné považuje
za stabilizovanou. Krajinné charakteristiky území jsou respektovány, dochází ke zvýšení podílu
lesních porost na území obce. Velký význam z hlediska povodí toku má návrh etných malých
vodních nádrží i zatravn ní svažitých ploch orné p dy.
Každá plocha s rozdílným zp sobem využívání má definované funkce a limity využívání tak,
aby byla zabezpe ena ochrana ve ejného zdraví, zachována identita obce, rozvíjena estetická a
ekologická kvalita území obce.
Návrh územního plánu vytvá í p edpoklady k zabezpe ení udržitelného rozvoje území. Koncepce územního plánu sleduje vyvážený vztah mezi ochranou p írodních hodnot, ochranou kulturního, architektonického, urbanistického i archeologického d dictví a ochranou civiliza ních
hodnot.
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis
Návrh zadání územního plánu Pernštejnské Jest abí (zásadní podklad pro návrh územního
plánu) byl zpracován v b eznu 2009 a výsledky projednání návrhu zadání byly dopln ny dne 14.
5. 2009. Zadání územního plánu stejn jako i návrh územního plánu je zpracován dle zákona .
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ve zn ní pozd jších p edpis , zvl. vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti a vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území.
V projednaném a schváleném zadání nebyl uplatn n požadavek na variantnost ešení (jež se
ov uje v rámci konceptu), a tudíž byl zpracován p ímo návrh ÚP. Návrh ÚP byl zpracován na
základ schváleného zadání.
Územní plán ur uje limity pro diferencované využívání území a rozvoj všech funk ních složek území p i zachování maximální volnosti v rozhodování v území. Územní plán koordinuje
využívání území pro pokud možno vyvážené zohled ování zájm a pot eb ( asto protich dných)
územních samospráv, státní správy, ve ejného a soukromého sektoru.
5. Vyhodnocení v souladu s požadavky zvláštních p edpis - soulad se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních p edpis , pop . s výsledkem ešení rozpor
5.1. Obecn platné p edpisy
edložený ÚP je v souladu s obecnými normami a p edpisy (zákony, vyhlášky, na ízení
vlády, apod.), které vstupují do územn plánovací dokumentace z jiných obor .
Vyhodnocení vliv na životní prost edí nebylo požadováno. Významný vliv na evropsky
významné lokality a pta í oblasti byl vylou en orgánem ochrany p írody a krajiny krajského
adu.
5.2. Stanoviska dot ených orgán a ostatních orgán
Spole né jednání o návrhu územního plánu
Po izovatel vyzval 6 sousedních obcí k uplatn ní p ipomínek ve lh
do 19.11.2009,
z vyzvaných obcí se žádná do daného termínu nevyjád ila ani neuplatnila své p ipomínky.
Byl vyzván Krajský ú ad JmK odbor ÚPS a dále 12 dot ených orgán k uplatn ní stanovisek rovn ž v termínu do 19.11.2009. Krajský ú ad JmK ÚPS a dalších 11 dot ených orgán
vyslovilo souhlas s projednávaným ÚP Pernštejnské Jest abí, jeden z dot ených orgán své staSTUDIO P |
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novisko v požadované lh
neuplatnil. Požadavky KÚ JmK odbor dopravy, M Ú Tišnov
OÚPS -památková pé e, KHS JmK Brno byly zohledn ny v opraveném návrhu ÚP.
Po izovatel dále vyzval celkem 19 ostatních subjekt , organizací a majitel (pop . správc )
dopravní a technické infrastruktury, z nichž se vyjád ily t i, z toho jeden bez p ipomínek. Požadavek SD R Brno je zapracován do opraveného návrhu ÚP, požadavek Lesy R, správa tok oblast povodí Dyje Brno je již z ásti obsažen v návrhu ÚP a z ásti je nad rámec ešení ÚP.
Krajský ú ad JmK odbor ÚPS vydal dne 7.1.2010 pod .j. JML 168587/2009 své stanovisko, ve kterém na základ výsledk posouzení návrhu ÚP Pernštejnské Jest abí dle § 51 odst. 2
písm. a) a b) doporu uje, aby bylo zahájeno ízení o vydání ÚP Pernštejnské Jest abí ve smyslu
§ 52 až § 54 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu.
Ve ejné projednání návrhu územního plánu
Stanoviska dot ených orgán k návrhu územního plánu byla souhlasná. Projednaný návrh
ÚP je tedy v souladu se stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , která
byla v rámci projednávání návrhu ÚP uplatn na ve stanovených lh tách v souladu s platnými
právními p edpisy. P i ve ejném projednání návrhu ÚP neuplatnil své stanovisko žádný
z dot ených orgán .
5.3. Limity využití území
Znalost omezení zm n v území z vlastností území i vyplývajících z právních p edpis nebo
stanovených na základ zvláštních právních p edpis má d ležitý význam pro kvalitní ízení
rozvoje území.
Níže uvedené limity využití území považujeme za „vstupní“ údaje ( ást 5.3.1.), které jsou
platné v dob zpracování ÚP. V ásti 5.3.2. se jedná o podmínky plynoucí z ešení ÚP mající též
vliv na zabezpe ení udržitelného rozvoje.
5.3.1. Vstupní údaje (podmínky)
hranice územních jednotek
- k.ú. Pernštejnské Jest abí + k.ú. Husle + k.ú. Jilmoví + k.ú. Ma ová = území obce Pernštejnské Jest abí
- území obce Pernštejnské Jest abí = území ešené územním plánem Pernštejnské Jest abí
ochrana technické a dopravní infrastruktury
- silnice II. a III. t ídy
15 m od osy na ob strany mimo ZÚ
- rozhledové trojúhelníky
dle konkrétního p ípadu
- nadzemní vedení VVN 110 kV
12 m od krajního vodi e na ob strany (zák. .
458/2000 Sb. a zákon . 222/1997 Sb.)
15 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení
. 80/1957 Sb.)
- nadzemní vedení VN 22 kV
7 m od krajního vodi e na ob strany (zák. .
458/2000 Sb., zák. . 222/1994 Sb.)
10 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení
. 80/57 Sb.)
- stožárové TS 22/0,4 kVA
viz nadzemní vedení VN 22 kV
- radioreléová trasa
druhá Fresnelova zóna
- kanaliza ní stoka do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce na ob strany
nad pr m. 500 mm
2,5 m od vn jšího líce na ob strany
- vodovodní ad
do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce na ob strany
nad pr m. 500 mm v . 2,5 m od vn jšího líce 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 zvyšuje o 1 m
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ochrana podzemních a povrchových vod
- OP vodárenského zdroje Brno-SvratkaPisárky
- OP vodojemu
- OP I. a II. stupn vodního zdroje
- záplavové území Bobr vky
- provozní pásmo pro úpravu tah
ochrana kulturních hodnot
- kulturní památky

rozh. JmKNV .j. Vod. 1581/1990-235233/1-Ho
ze dne 19. 9. 1990
5 m od objektu
nejsou vyhlášena – soukromé zdroje
rozh. JMK 154428/2007 ze dne 30. 5. 2008
6 m od b ehové hrany
r. . ÚSKP 422223/7-4354 kapli ka Pern. Jest abí
r. . ÚSKP 29285/7-4355 zvoni ka Jilmoví
r. . ÚSKP 45820/7-4200 hospoda Litava
§ 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb. v platném zn ní

- archeologické nálezy
ochrana p írodních hodnot a ŽP
- významný krajinný prvek
§ 3 odst. b) zák. . 114/92 Sb., po novelizaci
- ochranné pásmo lesa
50 m od okraje PUPFL
- p írodní park Svratecká hornatina
na ízení OkÚ Ž ár nad Sázavou . 5/95
ochrana územních zájm MO R
- ást ešeného území obce se nachází v ochranném pásmu radioloka ního za ízení, proto
ípadná výstavba p edevším v trných elektráren, výškových staveb, pr myslových hal,
venkovního vedení VVN a VN, retransla ních stanic a základnových stanic mobilních
operátor na daném území musí být p edem projednána s VUSS Brno a to na základ
podrobn jší dokumentace
5.3.2. Ur ené ešením územního plánu
ochrana p írodních hodnot
- lokální ÚSES

- ochrana krajinného rázu
- ochrana ZPF a PUPFL

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

ochrana podzemních a povrchových vod
- vodní plochy a toky
do 10 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)
ochrana kulturních hodnot
- identita sídlel
respektovat charakter, p dorys a strukturu stávajícího prostoru sídla v etn hodnotných staveb
utvá ejících prostor jádra sídla
- výška zástavby
nep ekro it p evládající hladinu zastav ní
hygiena prost edí
- plochy smíšené obytné
OP po hranicích vlastního pozemku
- plochy výroby drobné
OP po hranicích vlastního pozemku
- plochy výroby zem lské
OP po hranicích vlastního pozemku, do volné
krajiny se neur uje
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5.4. Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS, požadavky CO
5.4.1 Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS
Na území obce se nenachází majetkové ani pozemkové zájmy A R. Respektovány jsou parametry p íslušné kategorie komunikací v etn ochranných pásem stávajícího i plánovaného dopravního systému. Cca ½ území obce (jihozápadní ást) je zatížena ochranným pásmem letišt a
ochranným pásmem objektu pro ochranu státu (radioloka ního za ízení). Zákres ochranných pásem je sou ástí koordina ního výkresu ÚP. Tato ochranná pásma byla p evzata z podkladu
VUSS Brno a ÚAP ORP Tišnov. ÚP tato ochranná pásma a režimy v nich respektuje.
Pro územní a stavební innost v ešeném území proto platí, že p edem musí být s VUSS projednána výstavba nebytových objekt (nap . pr myslových hal), objekt a staveb vyšších jak 30
m, staveb vyza ujících elektromagnetickou energii, dálková vedení VN a VVN, návrhy na zm ny využití území, dobývací prostory, z izování vodních d l, S PHM, dálková kabelová vedení,
nové trasy silnic v etn p eložek.
ešením územního plánu nejsou dot eny nemovitosti v majetku R - MV ani optické a sd lovací sít ve správ Policie R.
Po napojení sídla na Vírský oblastní vodovod a dobudování místní vodovodní sít se zabudovanými požárními hydranty bude zajišt n dostatek požární vody. ÚP vytvá í podmínky pro
ístup požární techniky k jednotlivým objekt m.
V sídle Jilmoví je rozestav ná hasi ská zbrojnice, která bude po zkolaudování pln vyhovující pro pot eby obce.
5.4.2. Návrh ešení požadavk CO
Rozsah a obsah
Je dán požadavky §20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a orgánu zajiš ujícího systém a organizaci
civilní ochrany - Hasi ským záchranným sborem Jihomoravského kraje. 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. Na území obce není vyhlášeno záplavové
území vodoprávním ú adem.
Zóny havarijního plánování
Tyto zóny stanovuje krajský ú ad odbor životního prost edí, eviduje a zabezpe uje je HZS
JmK v Brn s ešením komplexních opat ení v . evakuace s ohledem na zák. . 353/99 Sb. a
vyhl. . 383/99 Sb., podle které se stanovují zóny ohrožení.
Zájmové území obce není sou ástí zón havarijního plánování, podle informací specialisty
HZS JmK není území obce potenciáln zasažitelné haváriemi zdroj nebezpe ných i zdraví
ohrožujících látek.
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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 katastru 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 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 Pernštejnském Jest abí. 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 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 Sokol Jilmoví se
sálem p ípadn za ízení Obecního ú adu v Ma ové. 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 v Pernštejnském Jest abí.
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
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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 Pernštejnské Jest abí za spolupráce s Hasi ským záchranným
sborem Jihomoravského kraje. P i vzniku mimo ádné události nadmístního významu tj.
mimo ádné události, která je nad rámec možností a kompetencí obce, budou pot ebná opat ení
zajiš ována z úrovn Jihomoravského kraje.
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 Pernštejnské Jest abí neuvažuje.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
V sou asné dob se realizuje napojení obce na vodovod s p ipojením na Vírský oblastní
vodovod p es budoucí vodojem Kaly 2 x 25 m3 a budoucí vodojem Pernštejnské Jest abí 2 x 15
m3. Pro nouzové zásobování vodou navrhujeme udržovat v provozu a vyhovující hygien drobné
obecní zdroje vody, které je nutno i p es stávající zne išt ní po úprav využít v p ípad
mimo ádných situací. Pro nouzové zásobování obce pitnou vodou lze využít dovozu pitné vody
cisternami ze zdroj v P edklášte í, p ípadn dovozem vody balené. Zásobování obce el. energií
je z primárního venkovního vedení VN 22 kV. Hlavní napájecí el. vedení VN je kruhovatelné,
jednotlivé TS jsou na paprscích. El. vedení VN má vysokou provozní jistotu mající p edpoklady
pro nouzové zásobování obce el. energií. Dodávku el. energie je též možno nouzov zajistit
diesel. agregáty).
Organiza ní zabezpe ení nouzového zásobování obce vodou a el. 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
Jihomoravského kraje. 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 (krom úzkého hrdla u kapli ky
v historické ásti Jilmoví – délka cca 20 m a na místní komunikace v historickém zastav ní sídla
Husle – 2 úseky v délce cca 15 m) 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 Pernštejnského Jest abí 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.
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6. Údaje o spln ní zadání
Zadání územního plánu bylo vypracováno v souladu s požadavky zák. . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní. Obsahov návrh zadání odpovídá p íloze
. 6 k vyhlášce . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti.
Územní plán respektuje zadání ÚP s t mito odchylkami:
V tezi zadání ÚP je požadavek, aby plochy pro bydlení byly navrhovány jako plochy
smíšené obytné – venkovské. Z hlediska koncepce územního plánu a zp sobu následné
realizace staveb pro bydlení se plochy pro bydlení v ÚP Pernštejnské Jest abí navrhují jako
plochy pro bydlení v rodinných domech. P ípustné využití t chto ploch umož uje pom rn
širokou škálu inností, které pat í k venkovskému bydlení. Plochy smíšené obytné zahrnují
plochy, které jsou využívány víceú elov , zahrnující p edevším p vodní selské usedlosti a
nap . plochy budoucí zem lské malovýroby, živnostenského podnikání apod.
Zadání ÚP uvažovalo s orienta ním po tem trvale bydlících obyvatel ve výhledovém období
sn nad hranicí 200 obyvatel. P i zahrnutí všech požadovaných a územn technickými
prost edky prov ených ploch by m l po et trvale bydlících obyvatel v obci dosáhnout
kolem 285 trvale bydlících obyvatel.
Nepoda ilo se nalézt vhodnou plochu vymezující pozemky pro umíst ní za ízení pro
relaxaci a rekreaci na území obce.
Zmín né odchylky od zadání územního plánu nejsou zásadního charakteru mající negativní
dopad na celkovou koncepci územního plánu ani jeho kompozi ní uspo ádání.
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
7.1. Využití zastav ného území
Zastav né území sídel je využíváno zejména plochami bývalých selských usedlostí (plochy
smíšené obytné - kód SO), plochami bydlení v rodinných domech (kód BR), které se v sídelní
struktu e objevují od druhé poloviny minulého století až dodnes. Plochy zem lské výroby byly
rozvíjeny p edevším na k.ú. Husle v tém p ímé vazb na sídlo Pernštejnské Jest abí. Menší
rozvoj ploch výroby byl zaznamenán v sídle Jilmoví. V zastav ném území jsou v omezené mí e
zastoupeny plochy ob anského vybavení (kód O), plochy zem lské (kód ZZ – zahrady).
Zastav né území pak dopl ují plochy dopravní infrastruktury silni ní (kód DS) a plochy
ve ejných prostranství (kód VP).
Zastav ní a využívání sídel dosud až na n kolik výjimek zp sobených necitlivými a
neuváženými p estavbami a dostavbami (nap . patrový RD v Ma ové naproti kapli, RD
s plochou st echou na významném míst v Jilmoví, pila ský provoz v Jilmoví) neruší specifické
znaky a hodnoty jednotlivých sídel v obci. Samostatn je t eba ešit otázku zem lských
objekt (navazujících na sídlo P. Jest abí), pro které se navrhuje op tovné využití.
7.2. Plochy se zm nou v území
Nejsou zde uvedeny plochy ZPF, kde je uvažováno se zm nou kultury z orné p dy na trvale
travní porost, plochy k zalesn ní a plochy pro výstavbu malých vodních nádrží.
plochy bydlení v rod. domech (BR)
Územní plán uvažuje, že v každém objektu bude jeden byt.
ozna ení
ploch
H1
H2
J5
J6
M1
M2
M4
P1
P2

vým ra (ha)
plochy
plochy BR
0,83
0,67
2,13
1,78
1,65
1,61
0,10
0,10
0,27
0,27
1,12
0,94
1,54
1,54
0,30
0,30
0,87
0,78

po et byt
(odhad)
3
7
9
1
2
4
7
1
4

v ZÚ
ne
ne
jen VP
ano
ást
ne
ást
ne
ást

pozn.
0,16 ha = pozemky VP
0,35 ha = pozemky VP
0,04 ha = pozemky VP

0,18 ha = pozemky VP

0,09 ha = pozemky VP
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ozna ení
ploch
P3
P4

vým ra (ha)
plochy
plochy BR
1,87
1,46
0,20
0,20
9,35

po et byt
(odhad)
8
1
47

v ZÚ
ne
ano

pozn.
0,10 ha = pozemky VP; 0,31 ha = pozemky ZZ

plochy ob anského vybavení (O)
Je uvažováno se t emi rozvojovými plochami.
ozna ení
ploch

plochy

vým ra (ha)
plochy Ot
plochy Od,n

v ZÚ
ne

P5

0,17

0,17

P6

1,14

1,14

H4

1,65

0,29
0,17

ne
ano

pozn.
etn p ístupu. Plocha je dnes již pro
sport využívána.
1,13 ha = pozemky VD; 0,14 ha =
pozemky ZI; 0,09 ha = pozemky DS

1,43

plochy ve ejných prostranství (VP)
Jsou vymezeny jako samostatné pozemky v rozvojových plochách H1, H2, J5, M2, P2 a P3.
Územní plán vyžaduje tvorbu ve ejných prostranství i v jiných zastavitelných plochách.
plochy smíšené obytné (SO)
A tyto plochy v minulosti tvo ily nejv tší podíl ploch urbanizovaného území, ÚP vytvá í
nabídku pouze jedné plochy této funkce.
ozna ení
ploch
J1

vým ra (ha)
plochy
plochy SO
0,29
0,29

po et byt
(odhad)
1

v ZÚ

pozn.

ne

plochy dopravní a technické infrastruktury (DS a TI)
Vymezuje se pouze jedna nová komunikace (ú elová) v Jilmoví ze sil. II/385 k rozestav né
výrobní zón sídla – plocha J7 o celkové vým e 0,34 ha.
Z ploch technické infrastruktury je vymezena plocha pro novou trafostanici TS 22/0,4 kV
v Jilmoví a plocha pro nový vodojem západn od sídla Pernštejnské Jest abí. Jedná se o plochy
znázornitelné pouze grafickou zna kou.
plochy výroby
Pro pot eby rozvoje ekonomického potenciálu v obci se vymezí zastavitelné i p estavbové
plochy výroby drobné (VD) a zastavitelné plochy výroby zem lské (VZ).
ozna ení
ploch
H3

plochy
2,24

H4

1,65

J2
J3
J4
M3

1,80
1,00
0,62
0,25

vým ra (ha)
plochy VD
2,17

plochy VZ

ne
ano

1,13
1,80
0,69
0,55
0,25
4,79

v ZÚ

ne
ást
ne
ne

pozn.
0,07 ha = pozemky ZI
0,29 ha = pozemky Od,n; 0,14 ha =
pozemky ZI; 0,09 ha = pozemky DS
0,31 ha = pozemky ZI
0,07 ha = pozemky ZI

1,80

plochy zelen izola ní (ZI)
Samostatn jsou vymezeny p edevším u ploch výroby (viz. p edchozí tabulka). ÚP
nevylu uje, aby tyto plochy zelen byly umis ovány i do jiných k tomu vhodných míst obce.
plochy zem lské – zahrady a sady (ZZ)
Z d vodu blízkosti lesa a zajišt ní obsluhy lesa po ploše smíšené nezastav ného území (SN)
je v rozvojové ploše P3 samostatn vymezena plocha zahrad o pr
rné ší ce 25,0 m. Plošná
velikost iní 0,31 ha. Plochy zahrad jsou samoz ejm nedílnou sou ástí všech ploch s kódem BR
a SO.
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7.3. Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení
Na zastavitelných plochách a plochách p estavby je možno realizovat cca 47 bytových
jednotek na plochách bydlení v rodinných domech a 1 bytem na plochách smíšených obytných.
i p edpokládaném úbytku cca 6 byt lze uvažovat s istým p ír stkem cca 42 byt .
Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou (za jednotlivá sídla):
Jilmoví

Husle
údaj/rok

1980

1991

2001

výhled

údaj/rok

1980

1991

obyvatel
byt
obyv./byt

23
6
2,83

10
4
2,50

7
4
1,75

35
14
2,50

obyvatel
byt
obyv./byt

79
22
3,59

66
19
3,47

Ma ová

2001

výhled

59
16
3,69
Pernštejnské Jest abí

75
25
3,00

údaj/rok

1980

1991

2001

výhled

údaj/rok

1980

1991

2001

výhled

obyvatel
byt
obyv./byt

70
22
3,50

58
20
2,90

57
17
3,35

85
28
3,04

obyvatel
byt
obyv./byt

77
16
4,81

52
16
3,25

55
18
3,10

90
30
3,00

Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou (za území obce):
Rok

1980

1991

2001

výhled

obyvatel
byt
obyv./byt

249
66
3,77

186
59
3,15

178
55
3,24

285
97
2,94

7.4. Ve ejná infrastruktura
7.4.1. Ob anské vybavení ve ejné a ostatní
Územní plán respektuje stabilizované plochy ob anského vybavení.
Klubovna a výletišt Ma ová – pln vyhovující za ízení i pro výhled se spole enskou
místností se 40 m2, kuchy kou a soc. za ízením.
Kaple Ma ová, Pernštejnské Jest abí, zvoni ka Jilmoví – pln vyhovující pro pot eby
obyvatel i ve výhledu.
Budova Obecního ú adu Pernštejnské Jest abí – nový pln vyhovující objekt se zasedací
místností (30 m2), kancelá í (9 m2) a archivem v podkroví.
Objekt Sokola Jilmoví – objekt vyžaduje pravidelnou údržbu, sál až pro 200 osob.
Související plocha h išt je stabilizovaná.
Hasi ská zbrojnice Jilmoví – zatím nedostav né víceú elové za ízení (spolu s ve ejnou
knihovnou) bude pln vyhovující i pro výhled.
Nové plochy – jedná se o h išt , které je na pozemcích lesa. Plocha je pro
neorganizovaný sport využíván od nepam ti. Dále se na hranici k.ú. Husle a k. ú.
Pernštejnské Jest abí navrhuje p estavbová ploch a plocha zastavitelná pro umístn ní
ob anské vybavenosti na bázi nevýrobních služeb, obchodního prodeje, ubytování a
stravování. Bližší podmínky využívání – viz. návrhová ást ÚP.
7.4.2. Dopravní infrastruktura
Silni ní
Napojení obce na silni ní sí je popsáno v kap. 2.3. Širší vztahy na úseku dopravní
infrastruktury. Silnice jsou územn stabilizovány. P ípadné úpravy silnic budou provád ny ve
stávajících trasách. Ve volné krajin budou silnice upravovány dle zásad SN 736101
„Projektování silnic a dálnic“ v kategorii sil. II/385 S7,5/60 a silnice III. t íd v kategorii S6,5/50.
V zastav ném území a zastavitelném území budou úpravy provád ny dle zásad SN 736110
„Projektování místních komunikací“. Silnice II. t . bude v pr jezdném úseku vymezena ve
funk ní skupin B, silnice III. t . pak ve funk ní skupin C.
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Požadované úpravy k ižovatek (nap . sil. III/38517 se sil. II/385) budou provád ny dle zásad
SN 736102 „Projektování k ižovatek na silni ních komunikacích“. Úprava napojení sil.
III/38518 na sil. III/385 je ešena v územní rezerv pro prov ení technické a ekonomické
náro nosti provedení. Návrh ÚP neuvažuje s budováním nových sjezd .
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 ÚP zabývající se
dopravou. Skute ností je, že po ty parkovacího stání bude nutno up esnit vzhledem k místním
podmínkám (nap . Sokolovna Jilmoví). Není uvažováno s výstavbou samostatných skupin
adových garáží ani garáží hromadných (stávající garáže u ve . prostranství v Pernštejnském
Jest abí jsou návrhem ÚP akceptovány). Jako p ípustnou možnost ÚP nabízí výstavbu t chto
typ garáží na vhodných plochách výrobních, p ípadn i p i uceleném ešení obytného souboru
na vymezených zastavitelných plochách v tší rozlohy.
Ve ejná doprava
Nadále bude zajiš ována autobusovou dopravou. Izochrony dostupnosti od autobusových
zastávek jsou vyzna eny ve výkrese týkající se dopravní problematikou. ÚP zachovává možnost
otá ení autobusu v Ma ové. Autobusová zastávka Pernštejnské Jest abí bude upravena do
návrhových parametr v souvislosti s úpravami vyúst ní sil. III/38517 na sil. II/385, autobusová
zastávka v Jilmoví pak p i ší kových úpravách sil. II/385.
Nemotorová doprava
Pro nízké intenzity dopravy není uvažováno na silnicích III. t íd, které zprost edkovávají
ímou obsluhu nemovitostí i zp ístupn ní autobusové zastávky se segregací dopravy. P ší
dopravou je nutno se zabývat p i koncepci výrobních ploch a ploch ob anské vybavenosti p i sil.
III/38517. P i silnici II/385 v úseku autobusová zastávka – místní komunikace Husle ešit
výstavbu jednostranného chodníku pro segregaci p ší a motorové dopravy.
Hospodá ská doprava
Je stabilizována, ÚP navrhuje zp ístupn ní pila ského provozu ze sil. II/385 s využitím
stávajícího sjezdu. Není však územním plánem vylou eno z izování dalších ú elových cest zvl.
i návrhu komplexních pozemkových úprav.
Dopravní za ízení
Na území se nenachází. Pro služby motorist m je možno použít ást ploch rozvojových p i
vyúst ní sil. III/38517 na silnici II/385 p i respektování p ípustných podmínek stanovených ÚP.
Ostatní druhy dopravy
Nemají na území obce své zájmy. Zájmy A R viz. kap. 5.4. od vodn ní.
7.4.3. Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Obec Pernštejnské Jest abí se svými místními ástmi Husle,Jilmoví a Ma ová nemá do
dnešní doby vybudován ve ejný vodovod a ani provedené hydrogeologické pr zkumy z
edcházejících let nenašly vhodný zdroj podzemní vody k jeho vybudování. Z tohoto d vodu
jsou obyvatelé tohoto území zásobeni pitnou vodou ze soukromých a ve ejných studní.
Ve ejné studny jsou evidovány v Pernštejnském Jest abí 2 (u .p.11 a 18 ) , v Huslích jedna
u .p.5, v Jilmoví dv ( u .p. 12 ve dvo e a 15) a v Ma ové 4 (u .p. 1, 25, 21 a u bývalé školy
.p.19 ).
Okolní obce koncep
byly ešeny v zásobení obyvatel z centrálních zdroj orientací na
upravovanou vodu z úpravny vody Šva ec - Vírského oblastního vodovodu - a to p ivad em
Doubravník – Tišnovská Nová Ves – Ž árec ,ale provedeným p ipojením obce Ž árec na v tev
Skupinového vodovodu Mostišt (K ižanov – Ž árec), bylo toto ešení p ehodnoceno.
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Urychlením výstavby vodovodního p ivad e Lomnice – P edklášt í – Dolní Lou ky byla
ijata nová varianta ešení a to p ívod vody Dolní Lou ky – Kaly – Pernštejnské Jest abí,
Jilmoví, Husle a Ma ová.
Centrálním zdrojem vody pro VOV je úpravna vody Šva ec, kde je upravována povrchová
voda z vodárenské nádrže Vír I se zaru eným odb rem surové vody 1 750 l/s a kapacitou
úpravny vody max.2 300 l/s.
Z toho vyplývá i záruka dostatku vody pro všechny obce v okolí p ivad e pro sou asnost i
daleký výhled.
Dle návrhu na ešení ve ejného vodovodu by v novém vodojemu „Kaly“ obsahu 2 x 24 m3 s
kótou hladiny vody 480,00 m n. m. bylo osazeno erpadlo pro erpání vody do vodojemu
„Pernštejnské Jest abí“ obsahu 2 x 15 m3 s p edpokládanou výškou hladiny vod 525,00 m n. m.
Odtud by gravita
zásobovacím adem byly zásobeny všechny místní ásti (obec Ma ová
es p erušovací komoru). Rozvodná sí z trub DN 80 mm se zajišt ním požární vody v
zástavb .
Výhledová pot eba vody
Po et obyvatel sou asných ….. 178, …...............ve výhledu …......285
Výroba …..........15 zam stnanc ob anská vybavenost
25 zam stnanc drobné živnosti – istý provoz – Pernštejnské Jest abí
Výroba …........ 10 zam stnanc istý provoz – Jilmoví
obyvatelstvo
sídlo

Pernštejnské Jest abí
Husle
Jilmoví
Ma ová
celkem
zam stnanci
Pernštejnské Jest abí
Jilmoví
celkem

výhled po tu obyvatel

90
35
75
85
285

40 zam stnanc
10 zam stnanc
50

Qp

Qm

Qh

13 500 m3/den
20 250 m3/den 0,42 l/s
5 250
7 875
0,16
11 250
16 875
0,35
12 750
19 125
0,40
42 750 m3/den
64 125 m3/den
1,33 l/s
0,49 l/s
0,74 l/s
3 200 m3/den
800
4 000 m3/den
0,05 l/s

4 800 m3/den 0,10 l/s
1 200
0,02 l/s
3
6 000 m /den 0,12 l/s
0,07 l/s

Vypo tené hodnoty vycházejí ze specifické pot eby vody 150 l/os.den a pro zam stnance v
istém provozu pot eba vody iní 80 l/zam.den . Tyto hodnoty pot eby vody neovlivní odb ry v
celé vodovodní skupin Vírského oblastního vodovodu. Kapacita úpravny vody Šva ec je
dostate ná.
Navržený zp sob zásobení pitnou vodou je v souladu se schváleným „Programen rozvoje
vodovod a kanalizací Jihomoravského kraje“.
ást sídla Litava nacházející se na k.ú. Pernštejnské Jest abí je napojena na vodovodní ad
Litava.
Kanalizace a išt ní odpadních vod
Ve ejná kanalizace v obci Pernštejnské Jest abí a v jejich místních ástech není vybudována.
Odpadní vody z jednotlivých domácností áste
odtékají p es domovní septiky sm rem k
místním vodote ím a áste
jsou jímány v jímkách na vyvážení.
Z jednotlivých sídel vody odtékají do :
Pernštejnské Jest abí – Bo ský potok, který je pravostranným p ítokem eky Svratky v obci
Bora , .hydrologického po adí 4 – 15 – 01 – 074, správce toku Lesy
R, s.p.,správa tok – oblast povodí Dyje , Brno,Jezuitská 13.
Husle - pravostranný bezejmenný p ítok Bora ského potoka .h.p. a spráce toku dtto viz P.
Jest abí.
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Ma ová - levostranný bezejmenný p ítok Bora ského potoka, ostatní dtto Husle.
Jilmoví - bezejmenný levostranný p ítok Bobr vky, . hydrologického po adí 4 – 15 – 01 – 096,
správce toku Lesy R, s.p. Brno.
Program rozvoje vodovod a kanalizací Jihomoravského kraje vzhledem k velikostí obcí
uvažuje i nadále s likvidací splaškových vod prost ednictvím jímek na vyvážení. Alternativn
ipouští výstavbu domovních istíren odpadních vod,nebo jim ekvivalentních technologií
išt ní odpadních vod.
Nejbližší istírny odpadních vod, na které by bylo možno po menší úprav splaškové vody
vyvážet je OV Doubravník a OV Dolní Lou ky, p ípadn M OV Tišnov.
Žumpy – neboli jímky na vyvážení se budují podle zásad SN 75 6081, která ve svém lánku
3.1 uvádí, že žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvád t do
kanalizace s centrální istírnou odpadních vod. Návrh objemu akumula ního prostoru žumpy v
litrech se vypo te podle rovnice:
V = n.q . t
- n je po et napojených obyvatel
- q je specifická pr
rná denní spot eba vody v l/ obyv.den
- t je asový interval vyprazd ování žumpy ve dnech
Orienta ní výpo et množství a kvality odpadních vod
Pr
rné množství odpadních vod
Qp = EO x 150 = 312 x 150 = 46 800 l/den t.j.0,54 l/s
Maximální množství OV
Qm = 46 800 x 1,5 = 70 200 l/den
t.j.0,81 l/s
Hodinové maximum
Qh = 3,57 l/s
Zne išt ní odpadních vod
Specifická produkce zne išt ní ….............. 60 g/os.den.
Po et ekvivalentních obyvatel EO …....... 312
18720
koncentrace BSK5 =
= 0,4 g/l
tj. 400 mg/l
46800
Z uvedeného vyplývá,že se jedná o odpadní vody charakteru m stských odpadních vod ve
smyslu na ízení vlády .61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách p ípustného zne išt ní odpadních
vod.
Odpadní vody z ásti Litava, která leží na k.ú. Pernštejnské Jest abí budou odvád ny na OV
Litava.
Zásobování elektrickou energií
Obec je zásobována el. energií z rozvodné soustavy E.ON R a to ze vzdušného primárního
vedení VN 22 kV. Stav tohoto el. vedení je po p enosové i mechanické stránce dobrý
(rekonstrukce p ed cca 5 lety). Všechny skupiny odb ratel v ešeném území jsou zásobeny
z distribu ních trafostanic TS 22/0,4 kVA.
ehled stávajících trafostanic (TS 22/0,4 kVA)
Název trafostanice
Jilmoví
Ma ová
P. Jest abí obec 1
P. Jest abí obec 2
Litava obec

vlastník
E.ON R
E.ON R
E.ON R
E.ON R
E.ON R

typ - provedení
dvousloupová D
dvousloupová D
Jednosloupová l
dvousloupová D
dvousloupová 2xl

stáv. trafo
250 kVA
250 kVA
250 kVA
250 kVA
400 kVA

pozn.
slouží i pro Husle

Koncepce zásobení obce spo ívá v respektování stávajících za ízení v etn p íslušných
ochranných pásem. Distribu ní systém musí být schopen p enést požadovaný výkon v dob
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edpokládaného maxima p i dodržení všech pot eb hospodárnosti, spolehlivosti, bezpe nosti i
kvalit nap tí.
Uvažovaný p ír stek p íkonu (orienta ní) – není uvažováno s významným rozší ením
vytáp ní nemovitosti el. energií
Druh výstavby
pl. bydlení v rod. domech

návrh ÚP
41 b. j. x 5 kW/b. j. = 205 kW

pl. bydlení smíšené obytné
pl. ob . vybavení
pl. výroby drobné
zem lské

1 x 8 kW = 8 kW
30 kW
40 kW
12 kW
295 kW

poznámka
10 b.j. Husle, 8 b.j. Jilmoví, 11 b.j. Ma ová,
12 b.j. P. Jest abí
k.ú. Jilmoví
k.ú. P. Jest abí, k.ú. Husle
k.ú. Ma ová, k.ú. Husle, K.ú. Jilmoví
k.ú. Jilmoví

Reálná hodnota zatížení z celkového pot ebného p íkonu z trafostanic bude s ohledem na
soudobost odb
jednotlivých skupin odb ratel nižší.
Pot ebný výkon je možno zajistit ze stávajících trafostanic s možností p ezbrojení trafostanic
na vyšší výkon. P esto je v nov vznikající „výrobní zón “ Jilmoví navržena možnost umíst ní
další TS.
Z nad azených soustav prochází p i silnici II/385 el. vedení VVN 110 kV, které je ÚP pln
akceptováno v etn p íslušného ochranného pásma. Na území obce nejsou a neplánují se
rozvody VVN/VN. Neuvažuje se s výstavbou v trných elektráren, fotovoltaická za ízení nelze
umis ovat mimo urbanizovanou ást obce, p ípustnost je podmín na kladnými stanovisky
dot ených orgán .
Zásobování zemním plynem
Nep edpokládá se, že území obce bude plynofikováno.
Zásobování teplem
V dob zpracování územního plánu byla situace v obci na úseku zásobování teplem
následující: 7 domácností vytáp lo své nemovitosti el. energií (+ obecní ú ad), 2 domácnosti
pouze d evem a jedna domácnost využívala výhod tepelného erpadla. Ostatní domácnosti
nadále využívají jako topiva tuhá paliva.
Pro území obce není vyhotovena koncepce zásobování obce teplem. V rozvojových
dokumentech obce není uvažováno s plynofikací. V rozdrobené sídlení struktu e systém
centrálního vytáp ní by byl zna
neekonomický. V úvahu tedy p ichází mírné zvýšení nár stu
vytáp ní elekt inou (cca 20 % domácností), rezervy jsou v možnostech vytáp ní biomasou. Po
prvních pozitivních zkušenostech se o ekává nár st nových zp sob získávání tepla – tepelná
erpadla, fotovoltaika aj.). Nicmén i ve výhledu bude cca 40 – 50 % domácností k vytáp ní
využívat tuhá paliva.
Elektronická za ízení a sít
Návrhem územního plánu nejsou dot eny radioreléové paprsky protínající území obce.
i dodržení rozvojových zám
územního plánu lze realizovat umístn ní dalších
radioreléových spoj ev. jiných elektronických sítí.
íjem televizního signálu nadále bude zajiš ován individuáln instalovanými anténami.
Pokrytí území obce celoplošnými rozhlasovými stanicemi je dobré.
Respektovány jsou podmínky provozování elektronických komunika ních sítí A R viz. kap.
5.4. tohoto od vodn ní.
Podmínky uspo ádání inž. sítí
Nové inženýrské sít budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy p i
komunikacích), u stávajících pozemk zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury vytvo it
edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Nové, postupn i stávající el. vedení NN a
telekomunika ní vedení budou ešeny podzemními kabely. Rozvody a trasy, resp. celkové
ešení, bude up esn no v podrobn jší dokumentaci územn plánovací i oborové. Žádoucí je
slu ování sítí technické infrastruktury do obslužných koridor .
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7.4.4. Nakládání s odpady
Systém nakládání s odpady vykazuje dobrou úrove
poklesu produkce odpad s dobrou mírou separace.

se znatelným trendem postupného

7.4.5. Ve ejná prostranství
Stávající prostranství jsou regula ními prvky územního plánu stabilizována, u nových ploch
se zm nou v území se vznik ve ejných prostranství podporuje.
7.5. Koncepce uspo ádání krajiny
Krajinný prostor, prostupnost krajiny
Tém 62 % rozlohy území se nachází na ploše p írodního parku Svratecká hornatina.
Koncepce územního plánu akceptuje požadavky, které jsou pro území zakotveny ve z izovací
listin p írodního parku a úm rn je rozvíjí i mimo území p írodního parku Svratecká hornatina.
Územní plán p i napln ní náro ných požadavk zadání ÚP Pernštejnské Jest abí se snaží
chránit trvalé hodnoty území p edstavované zejména krajinným rázem a zachovalým p írodním
prost edím. 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 ev. zem lskou prvovýrobu i životní
prost edí se ve volné krajin p ipouští ve zcela výjime ných a zd vodnitelných p ípadech.
Územní systém ekologické stability
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP NR-R ÚSES R (MMR R a
MŽP R 1996), Generelu MÚSES pro okres Ž ár nad Sázavou (Ageris, Brno 2002), Generel
MÚSES pro k.ú. Kaly, Husle, Zahrada, Bora , Podolí u Bora e (Studio P, Ž ár n./S. 1996) a
ÚAP Tišnov.
Sledované území se nachází v bioregionu 1.51 Sýko ský.
Nadregionální a regionální ÚSES
Na území obce Pernštejnské Jest abí se nachází pouze regionální prvky územního systému
ekologické stability a tím je regionální biocentrum RBC 1956 Vrbka nacházející se v jižní ásti
území. Z tohoto regionálního biocentra vybíhá regionální biokoridor RBK 1398 lemující západní
hranici území obce. Tento koridor zasahuje na území obce pouze malým dílem. Územn
analytické podklady pro ORP Tišnov regionální biokoridor RBK 1398 vyzna ují na území obce
P. Jest abí, jelikož je vyjád en linií bez udání ší e koridoru.
Místní (lokální) ÚSES
Dle ÚAP ORP Tišnov se na území obce Pernštejnské Jest abí nachází 10 prvk lokálního
systému ekologické stability. Z Generelu MÚSES pro okres Ž ár nad Sázavou od firmy Ageris
(Brno, 2002) byly dopln ny další dva lokální biokoridory a jedno lokální biocentrum. Jedná se o
lokální biokoridory LBK 2 a LBK 3 vzniklé propojení lokálních biocenter LBC Borovina
nacházející se na k. ú. Pernštejnské Jest abí a LBC Pod Och zkou zasahující do k. ú. Ma ová.
Do této trasy biokoridor bylo vloženo LBC U Ma ové. Na základ schváleného ÚP Kaly byl
dopln n byl jeden biokoridor.
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Biokoridor:
RBK 1398 – antropicky podmín né, homogenní, jednoduché, lesní, k ovinné, souvislý,
kontrastní
LBK 1 – antropicky mírn podmín né, heterogenní, kombinované, lesní, k ovinný, vodní,
souvislý, modální
LBK 2 – antropicky mírn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, k ovinný, travinný,
souvislý, modální
LBK 3 – antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, k ovinný, travinný,
erušovaný, kontrastní
LBK 4 – antropicky mírn podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, k ovinný, souvislý,
modální
LBK 5 – antropicky mírn podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, k ovinný, souvislý,
modální
LBK 6 – antropicky podmín ný, heterogenní, jednoduchý, lesní, k ovinný, p erušovaný, modální
LBK 7 – antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, k ovinný, vodní, p erušovaný,
modální
LBK 8 – antropicky podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální
Biocentrum:
RBC 1956 Vrbka – antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, jednoduché,
ovinné, vodní, konektivní, centrální
LBC Pod Och zkou – antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, jednoduché,
ovinné, vodní, konektivní, centrální
LBC U Ma ové – antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované,
ovinné, travinné, vodní, konektivní, centrální
LBC Borovina – antropicky podmín né, reprezentativní, homogenní, jednoduché,
ovinné, konektivní, centrální
LBC Nad nivou – antropicky podmín né, reprezentativní, homogenní, jednoduché,
konektivní, centrální
LBC Podrysová – mírn antropicky podmín né, reprezentativní, homogenní, jednoduché,
konektivní, centrální
LBC U bor vky – antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované,
ovinné, travinné, konektivní, centrální

lesní,
lesní,
lesní,
lesní,
lesní,
lesní,
lesní,

7.6. Vodní plochy a toky, povodí
Celé území obce pat í do povodí eky Moravy s p ítoky Bobr vkou (Lou kou) a Svratkou, které
jsou ve správ Povodí Moravy, s.p. Brno, D eva ská 11. Na území obce není vodoprávním orgánem vyhlášené záplavové území, není zde evidována lokalita chrán ná pro území speciálních zájm ve smyslu § 28a zákona . 254/2001 Sb. Z vod stojatých se nachází pouze p ed obecním ú adem malá vodní nádrž – Obecní rybník. Vodní plocha je územním plánem respektována. Vý et
vodních tok s ur eními správci je z ejmý z kap. 7.4. tohoto od vodn ní. Pro údržbu a správu tok
je v ÚP akceptován manipula ní pruh v ší i 6 m od b ehové hrany.
Na vhodných místech ÚP navrhuje výstavbu malých vodních nádrží, které mimo estetický, ekologický význam budou mít p íznivý vliv i na vodohospodá skou bilanci povrchových i podzemních vod v povodí.
Nové malé vodní nádrže:
Ozna ení ploch
J8
M5
M9
M11
P8
P9

katastrální území
Jilmoví
Ma ová
Ma ová
Ma ová
Pernštejnské Jest abí
Pernštejnské Jest abí
malé vodní plochy v obci

vým ra (ha)
0,26
0,37
0,18
0,69
0,61
1,87
3,98

pozn.
cca 0,25 ha tvo í nová plocha PUPFL
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Vodní erozí potencionáln ohrožené svahy orné p dy (zvl. u sídla Ma ová) se navrhuje k zatravn ní. Na ostatních plochách p dy je možno ochranu p dy ešit zkrácením drah povrchového
odtoku, dopln ním rozptýlené zelen , delimitací kultur, osevními postupy aj.
Odvodn ní pozemk je vyzna eno ve výkresu P edpokládaný zábor p dního fondu.
7.7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového
uspo ádání
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.
P 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. Tuto hranici
je nutno považovat za hranici p im enou podrobnosti zpracování ÚP, m ítku mapového podkladu a technickému provedení mapového podkladu a návrhu ÚP. Hranici je možno úm rn
zp es ovat v rámci zpracování regula ního plánu eventueln v rámci procesu územního rozhodování. Tímto však nesmí být narušena urbanistická koncepce rozvoje území obce.
Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy s rozdílným zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, odst. 3, zák. .
183/2006 Sb.) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru.
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 a které 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.
7.8.

Plochy s jiným zp sobem využití

ÚP pracuje i jinými plochami využití území než které stanovuje vyhláška . 501/2006 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
Plocha zelen izola ní je samostatn vymezována z d vodu zajišt ní ochrany životního
prost edí a vhodn jšího zapojení n kterých ploch urbanizovaného území do krajinného prost edí.
Plochy s podrobn jším len ním
U ploch urbanizovaného území jde p edevším o up esn ní zp sobu využívání ploch
s rozdílným zp sobem využívání. U ploch neurbanizovaného území jde p edevším o vyjád ení
zvláštnosti ve využívání r zných druh pozemk (nap . zem lské p dy s odlišnými
vlastnostmi jako je ekologická hodnota, erodovatelnost, estetické p sobení atd.).
7.9. Vybraná varianta
Zadáním územního plánu nebylo požadováno ešení variant rozvoje obce.
7.10. Vymezení pojm
a) Základní pojmy
Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu a p íslušnými
provád cími vyhláškami.
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b) 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
území neurbanizované - území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb., 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
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 p evyšující potenciál území obce
koeficient zastav ní pozemku - pom r mezi sou tem vým r zastav ných ploch na pozemku
a celkovou vým rou 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
podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlaží, ú 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.
malé prostory obchodu a služeb - stavby pro obchod, služby s celkovou provozní plochou do
200 m2
menší ubytovací a stravovací za ízení - za ízení pro p echodné ubytování s max. 15 l žky a
s tím spojenými službami, odbytové místo s max. 35 místy u stolu. Za ízení mohou p sobit i
odd len .
hospodá ské zví ectvo - skot, 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 )
drobná výrobní innost - innosti nemající charakter výroby tovární, spíše blížící se výrob
emeslnické bez negativních ú ink 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
innosti náro né na p epravu zboží - sklady, výrobní i jiná za ízení event. služby vyžadující
denní obsluhu vozidly skupiny 2, podskupiny N1 a N2
ípustná míra - míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle
zvláštních p edpis a vyhlášek (nap . Na . vlády . 148/2006)
8. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vliv na životní prost edí
K návrhu zadání územního plánu Pernštejnské Jest abí neuplatnil dot ený orgán (odbor ŽP
KÚ JKM) požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vliv na životní prost edí (ve
svém stanovisku k návrhu zadání uvedl, že ÚP Pernštejnské Jest abí nestanoví rámec pro
budoucí povolení zám
uvedených v p íloze . 1 zákona . 100/2001 Sb., zákon o posuzování
vliv na životní prost edí a není tedy p edm tem posuzování ve smyslu § 10a a následujících
tohoto zákona). Dále tento dot ený orgán vylou il významný vliv územního plánu na evropsky
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významnou lokalitu i pta í oblast (ve svém stanovisku z hlediska zákona . 114/1990 Sb., o
ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , k návrhu zadání uvedl, že hodnocený
návrh zadání nem že mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo pta í
oblast). Z uvedených d vod po izovatel v dopln ném zadání ÚP neuvedl požadavek na
zpracování vyhodnocení vliv na životní prost edí a na posouzení z hlediska vlivu na evropsky
významné lokality i pta í oblasti. Z uvedeného plyne, že ani vyhodnocení vliv na udržitelný
rozvoj území ve smyslu ust. § 19 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,
nemuselo být provedeno.
9.

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL

9.1. Dot ení ZPF
Vyhodnocení p edpokládaného odn tí ZPF v návrhu územního plánu Pernštejnské Jest abí je
zpracováno dle zákona . 344/1992 Sb., "O ochran zem lského p dního fondu" ve zn ní pozjších zm n a provád cí vyhlášky .13/1994 Sb.
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 hranice zastavitelného území.
Údaje o druzích pozemk na území obce Pernštejnské Jest abí (ha):
Druh pozemku
orná p da
chmelnice
vinice
zahrady
ovocné sady
ttp
zem lská p da
lesní p da
vodní plochy
zastav né plochy
ostatní plochy
nezem lská p da

katastrální území s vým rou druhu pozemk (ha)
Husle
Jilmoví
Ma ová
P. Jest abí
55,36
116,41
86,56
77,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,47
2,95
3,00
4,30
0,77
2,31
1,32
1,92
23,59
32,39
30,22
22,43
81,18
154,06
121,10
106,36
58,55
117,35
43,11
27,46
0,00
0,17
0,00
0,05
0,92
1,120
1,35
1,35
6,63
7,33
15,58
6,93
66,13
126,05
60,04
35,79
147,28
280,11
181,14
142,15

Souhrnná bilance zabíraných ploch (ha):
Lokalita

v ZÚO

H1
H2a
H2b*
H3
H4

1,65

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
M1
M2
M3
M4

0,04
0,05
0,10

0,12

mimo
ZÚO
0,83
1,93
0,20
2,24
0,29
1,80
0,96
0,62
1,60
0,34
0,51
0,96
0,15
1,12
0,25
1,54

celkem
0,83
1,93
0,20
2,24
1,65
0,29
1,80
1,00
0,62
1,65
0,10
0,34
0,51
0,96
0,27
1,12
0,25
1,54
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0,37
0,26
0,29
0,69

M5
M6
M7
M8**
M9**
M10
M11
M12
M13
P1
P2
P3
P4
P5*
P6
P7
P8
P9
P10

31,02

33,45

0,18
0,28
0,69
0,64
0,09
0,30
0,78
1,88

0,09
0,20

2,43

Celkem
*
**

0,17
1,14
0,67
1,87
1,65
3,91

0,37
0,26
0,29
0,69
0,18
0,28
0,69
0,64
0,09
0,30
0,87
1,88
0,20
0,17
1,14
0,67
1,87
1,65
3,91

jedná se o lokalitu záboru PUPFL
nejsou zabírány pozemky ZPF

Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ (ha):
Lokalita 52914 53254 53716 53746 53756 54068 54078 55011 56811 56841

H1
H2a
H2b*
H3
H4
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8**
M9**
M10
M11
M12
M13
P1
P2

0,58

0,96

1,29
0,22

0,81
0,28
0,92
0,23

0,29
1,73
0,96
0,47
0,39

0,13

1,26
0,01
0,08

0,13

0,49
0,96
0,14
0,16

0,92
0,11
0,86
0,01

0,11

0,13
0,12
0,05
0,02

0,05
0,21

0,07
0,03
0,02

0,27

0,11
0,44

0,17
0,32
0,30
0,85

0,25
0,32
0,09

celkem
plochy
zpf

0,81
1,82
0,00
2,21
0,45
0,29
1,73
0,96
0,60
1,65
0,01
0,21
0,49
0,96
0,27
1,08
0,23
0,91
0,26
0,24
0,29
0,00
0,00
0,28
0,69
0,64
0,09
0,30
0,85

zast.
ostatní plocha PUPFL celkem

0,02
0,11
0,20
0,03
0,92

0,28

0,07
0,04
0,02
0,07
0,13
0,02

0,04
0,02
0,62
0,11
0,02

0,02

0,01

0,69
0,18

0,01

0,01
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0,83
1,93
0,20
2,24
1,65
0,29
1,80
1,00
0,62
1,65
0,10
0,34
0,51
0,96
0,27
1,12
0,25
1,54
0,37
0,26
0,29
0,69
0,18
0,28
0,69
0,64
0,09
0,30
0,87
43

Lokalita 52914 53254 53716 53746 53756 54068 54078 55011 56811 56841

1,65

P3
P4
P5*
P6
P7
P8
P9
P10

0,20
0,66
0,67
0,45

1,36
0,64

1,01

3,68

Celkem

2,61

*
**

jedná se o lokalitu záboru PUPFL
nejsou zabírány pozemky ZPF

1,03

5,08

2,60

10,60 0,34

2,85

0,79

1,60

1,14

celkem
plochy
zpf

zast.
ostatní plocha PUPFL celkem

1,65
0,20
0,00
0,66
0,67
1,81
1,65
3,68

0,23

28,64

4,12

0,17
0,48
0,06
0,23
0,32

0,37

1,88
0,20
0,17
1,14
0,67
1,87
1,65
3,91
33,45

Klimatický region
Území se nachází v mírn teplém a mírn vlhkém MT2.
Hlavní p dní jednotky (HPJ)
ešením ÚP jsou dot eny HPJ 29, 32, 37, 40 50 a 68.
Rozbor ploch dle metodického pokynu MŽP R .j. 00LP1067/96 ze dne 1. 10. 1996:
BPEJ
52914
53254
53716
53746
53756
54068
54078
55011
56811
56841

ída ochrany
III.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
III.
V.
V.

plocha pro rozvoj (ha)
2,61
1,03
5,08
2,60
10,60
0,34
2,85
0,79
1,60
1,14

Celkem zábor ZPF
ostatní plocha
zastav ná plocha, nádvo í
PUPFL

28,64
4,12
0,32
0,37

Celkem

33,45

Plochy (lokality) ur ené pro zm ny v území
Plocha H 1
Je vymezena pro bydlení v rodinných domech. Plocha navazuje p ímo na zastav né území (dále
jen ZÚ) a nachází se na pom rn svažitém území.
Plocha H2
Z d vodu, že ást plochy tvo í pozemky lesa je plocha d lena na plochu H2a (ZPF) a H2b
(PUPFL). Plocha je ur ena pro bydlení v rodinných domech. Plocha navazuje na ZÚ, ze strany SV
navazuje na les, ze strany SZ je omezena hlubokým údolím.
Plocha H3
Ur ena pro rozvoj hospodá ského potenciálu v obci – plocha pro výrobu drobnou. Plocha navazuje p ímo na ZÚ, které tvo í p estavbová plocha H4 (bývalý areál zem lské výroby) a pozemky
lesa. Ze SZ je ohrani ena silnicí III. t ídy, ze západní strany pak t lesem silnice II. t ídy s b ehovým porostem.
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Plocha H4
Jedná se o p estavbovou plochu – viz. p edchozí pl. H3. Je ur ena pro výrobu drobnou, menší
ást plochy – SZ od sil. III. t ídy pro v obci chyb jící ob anskou vybavenost.
Plocha J1
Je vymezena pro smíšenou obytnou funkci umož ující rozší ení živnostenských aktivit v p ilehlých objektech ZÚ.
Plocha J2
Plocha je vymezena pro stále se rozvíjející zem lské aktivity soukromého zem lce. Plocha
navazuje na p vodní zem lskou usedlost jak stavebn , tak technologicky. Na ásti plochy SV od
lesa je ve stavb velká ocelová kolna dle platného stavebního povolení.
Plocha J3
Ur ena pro rozvoj výroby drobné se související ochrannou zelení. Plocha navazuje p ímo na
nedávno vystav nou pila skou výrobu, z jihu pak na užitkové zahrady stávajících rodinných dom .
Ze severu je omezena rozvojovou plochou SHR – viz. plocha J2.
Plocha J4
Ur ena pro rozvoj výroby drobné v p ímé návaznosti na stávající plochy smíšené obytné v ZÚ.
Je využito plochy mezi ZÚ a hranou prudkého srázu sm ujícího na jihovýchod. V zásad jde o
rozvoj ekonomických aktivit majitele p ilehlé plochy smíšené obytné.
Plocha J5
Pom rn rozsáhlá lokalita pro výstavbu RD navazující z jihu na ZÚ ze západu na zastavitelnou
plochu J3. Z východu je plocha J5 ohrani ena ochranným pásmem stávajícího vzdušného el. vedení VVN 110 kV. Plocha je dopravn napojena p es ve ejné prostranství ze silnice III. t ídy obsluhující v tšinu nemovitostí sídla Jilmoví.
Plocha J6
estavbová plocha za ú elem vzniku jednoho rodinného domu.
Plocha J7
Rozši ující se zem lská výroba i nov vzniklý pila ský provoz má velmi nevyhovující podmínky pro dopravní p ístup p es obytnou zónu sídla. Územní plán navrhuje výstavbu nové ú elové
komunikace využívající stávajícího sjezdu ze sil. II/385 bezkolizn zásobující celou nov vznikající „výrobní“ zónu sídla Jilmoví.
Plocha J8
Na svažitém území je navrženo zalesn ní pozemk .
Plocha M1
Je ur ena pro dostavbu ZÚ a proluky rodinnými domy. Jde o vhodné dopln ní ZÚ.
Plocha M2
Na extenzivn využívaném ovocném sad se navrhuje plocha pro výstavbu rodinných dom .
Sou ástí plochy je ve ejné prostranství, které upravuje p ístup resp. trasu místní komunikace
z Pernštejnského Jest abí. ást plochy, která slouží pro úpravu místní komunikace, je liniového
tvaru a celou svojí stranou navazuje na ZÚ. ást plochy vymezená pro RD (0,94 ha) na ZÚ navazuje na severozápadu a áste
na severovýchodu.
Plocha M3
Ur ena pro výrobu drobnou resp. sklad truhlá ských výrobk a d eva. Vymezena je plocha mezi
stávající ú elovou komunikací, ZÚ a zastavitelnou plochou M4.
Plocha M4
Na velmi svažitém území p i dnešní ú elové komunikaci je navržena plocha pro bydlení v rodinných domech. Sklonitost svahu je pro tradi ní výstavbu RD podmín
vhodná.
Plocha M5
Je ur ena pro výstavbu malé vodní nádrže. Nutno ešit úpravu trasy ú elové cesty (nová trasa je
sou ástí plochy M5).
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Plocha M6, M7, M8
Jsou ur eny k zalesn ní. Plocha M6 navazuje na zahradu, ostatní plochy na pozemky PUPFL.
Plochou M8 nedochází k záboru ZPF.
Plocha M9
Je ur ena pro výstavbu malé vodní nádrže. Nejedná se o zábor ZPF.
Plocha M10
Jedná se o zm nu kultury zahrada na kulturu les.
Plocha M11
Na podmá ené louce se navrhuje výstavba malé vodní nádrže. Plocha p ístupná po stávající
elové komunikaci.
Plocha M12 a M13
Jsou ur eny k zalesn ní. Ob plochy navazují minimáln ze dvou stran na PUPFL.
Plocha P1
Je vymezena pro bydlení v rodinných domech. Navazuje na silnici III. t ídy, zastav né území,
z jihovýchodní strany je omezena agrární mezí.
Plocha P2
Je vymezena pro bydlení v rodinných domech. Ze t í stran navazuje na ZÚ. Dopravn napojitelná je ze silnice III. t ídy a ve ejného prostranství, které je sou ástí plochy.
Plocha P3
Je vymezena pro bydlení v rodinných domech kolem dnešní ú elové komunikace, která p evezme funkci komunikace místní. Plocha ze severu navazuje na les.
Plocha P4
Je ur ena pro dostavbu ZÚ rodinným domem. Pozemek je zatížen b emeny ochranných pásem
el. veden VN.
Plocha P5
Jedná se o dot ení PUPFL.
Plocha P6
Nachází se na k.ú. Pernštejnské Jest abí a k.ú. Husle. Ur ena je pro dobudování ob anské vybavenosti v obci. Na k.ú. Husle využívá návrh p evážn ploch nebonitovaných – kultura ostatní plocha. Plocha je vymezena silnicemi II. a III. t ídy, p estavbovou plochou H4 a lesem.
Plocha P7
Je ur ena pro výstavbu malé vodní nádrže v terénn p íhodném míst .
Plocha P8
Je ur ena pro výstavbu malé vodní nádrže v terénn p íhodném míst v místech porušeného
systému odvodn ní. Plocha je z jihovýchodu omezená pozemky lesa. Z dalších dvou stran plochami, které jsou navrženy k zalesn ní (plochy P9 a P10).
Plocha P9 a P10
V terénn svažitém území je navržena výsadba nového lesa, ímž bude utvo en souvislý lesní
celek spojující dva menší lesní celky.
Zábor ZPF na druzích pozemku
lokalita

H1

íslo
parcely

vým ra celé
parcely (ha)

druh pozemku

lokalita

83/1
84/1
84/2
84/3
84/4
84/5
141/1
141/6

3.26
0.16
0.33
0.00
0.00
0.02
0.77
0.07

orná p da
ostatní plocha
ovocný sad
zahrada
zahrada
zahrada
trvalý travní porost
trvalý travní porost

M5

M6

M7

íslo
parcely

vým ra celé
parcely (ha)

druh pozemku

488/1
511/2
562/1
578
488/1
511/1
578
511/1

8.08
1.03
0.91
0.13
8.08
1.38
0.13
1.38

trvalý travní porost
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
trvalý travní porost
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lokalita

H2a

H2b*
H3

H4

J1
J2
J3
J4
J5

J6

J7

íslo
parcely

vým ra celé
parcely (ha)

druh pozemku

lokalita

141/7
141/8
4/1
4/13
13/1
13/2
38/4
49
50
150
4/11
48
113
114/1
114/4
114/5
114/7
114/8
114/9
114/12
114/13
114/15
114/16
117/1
117/2
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
109/6
110/3
110/7
114/3
114/4
114/6
147/1
261
239
351
229/1
239
86
109/7
217/2
221
222/1
222/2
224/2
239
.19
211/4
211/5
234/1

0.02
0.04
20.04
0.39
0.04
0.02
0.16
0.07
0.59
0.20
0.05
0.15
0.03
2.78
0.02
0.26
0.09
0.18
0.02
0.12
0.00
0.05
0.01
0.01
0.00
0.05
0.00
0.08
0.01
0.00
0.05
0.04
0.04
0.01
0.23
0.02
0.45
0.45
0.10
0.16
0.71
21.12
0.07
0.13
21.12
0.46
1.68
0.05
0.01
0.15
0.26
0.14
21.12
0.02
0.07
0.01
0.08

trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná p da
zahrada
trvalý travní porost
ostatní plocha
zahrada
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
trvalý travní porost
trvalý travní porost
zastav ná plocha
zastav ná plocha
zastav ná plocha
zastav ná plocha
zastav ná plocha
zastav ná plocha
zastav ná plocha
zastav ná plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná p da
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
orná p da
ostatní plocha
ostatní plocha
orná p da
ostatní plocha
trvalý travní porost
zahrada
trvalý travní porost
zahrada
trvalý travní porost
zahrada
orná p da
zastav ná plocha
ostatní plocha
zahrada
ostatní plocha

M8**
M9**
M10
M11

M12
M13
P1

P2

P3

P4
P5*

P6

P7

P8

íslo
parcely

vým ra celé
parcely (ha)

druh pozemku

518/1
118/2
147
216/2
216/3
248/1
248/5
248/1
248/1
211/4
227
228
230/3
231/2
.23/1
.23/2
210/5
211/1
211/2
211/3
212
230/1
230/4
252
27
28/1
29
213
214
221
223/1
252
201/2
237/3
237/4
237/5
237/6
110/11)
110/21)
110/41)
110/51)
110/61)
1111)
147/21)
232/1
232/2
234
235/1
235/2
236
64/1
64/3
76
77
78
93/1
124/4

2.85
0.64
0.28
0.47
0.42
24.38
0.04
24.38
24.38
0.02
0.09
0.06
0.23
0.00
0.00
0.01
0.03
0.03
0.05
0.01
0.03
0.59
0.44
0.13
0.21
3.64
0.07
0.01
0.18
0.06
6.79
0.13
0.2
0.02
0.07
0.07
0.01
0.23
0.03
0.19
0.01
0.01
0.03
0.00
0.31
0.00
0.05
0.25
0.08
0.05
2.14
1.00
0.41
0.15
0.05
2.71
0.02

ostatní plocha
ostatní plocha
zahrada
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
trvalý travní porost
orná p da
orná p da
orná p da
trvalý travní porost
zastav ná plocha
zastav ná plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
zahrada
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
orná p da
ostatní plocha
orná p da
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
zahrada
zahrada
trvalý travní porost
orná p da
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná p da
ostatní plocha
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lokalita

J8
J9
M1

M2

M3

M4

íslo
parcely

vým ra celé
parcely (ha)

druh pozemku

234/2
235
239
294
296
148
342/2
345/5
348/3
410
412/7
413
414/1
414/4
417
577
12
562/1
578
.31
38/1
39/1
40/1
40/2
67
73/1
552
555/1
555/2
556/1
556/2
558/1
558/2
558/3
559/1
560/1
568
569

0.04
0.01
21.12
1.06
0.02
0.96
0.16
0.17
0.12
0.09
0.06
0.54
0.44
0.01
0.01
0.10
0.01
0.91
0.13
0.01
0.16
0.16
0.05
0.12
0.03
0.14
0.18
0.01
0.01
0.13
0.08
0.04
0.04
0.08
0.47
0.15
0.01
0.17

ostatní plocha
ostatní plocha
orná p da
trvalý travní porost
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
zahrada
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ovocný sad
ovocný sad
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
zastav ná plocha
orná p da
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
orná p da
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná p da
orná p da
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha

lokalita

P9
P10

*
**
1)

íslo
parcely

vým ra celé
parcely (ha)

druh pozemku

126/4
126/5
147
150/3
256
126/1
126/5
127/1
127/2
130/1
132/2
132/3
133
140/1
150/3
256

0.98
0.62
1.37
0.05
0.27
1.65
0.62
1.53
0.08
0.57
0.14
0.15
0.09
6.12
0.05
0.27

trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná p da
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
orná p da
trvalý travní porost
ostatní plocha

jedná se o lokalitu záboru PUPFL
nejsou zabírány pozemky ZPF
pozemky se nachází na k.ú. Husle

Investice do p dy
Krom provedeného scelení pozemk drobné držby (které však ke konfiguraci terénu nebyly
tak významné jako v zem lsky p íhodn jších oblastech) byla provedena odvodn ní. Provedená
odvodn ní jsou zakreslena ve výkrese P edpokládaný zábor p dního fondu. Z výkresu je z ejmé i
edpokládané dot ení systému odvodn ní zám ry ÚP. Jde o lokality ozn. M11, P9, P11 a P11,
tedy plochy pro výstavbu rybník a zalesn ní.
Areály a stavby zem lské výroby
Na k.ú. Husle je navrženo nové využití bývalého areálu ZD pro pot eby výroby drobné, na k.ú.
P. Jest abí pak pro ob anské vybavení. V sídle Jilmoví jsou stávající prostory SHR respektovány
etn požadovaných rozvojových zám .
Uspo ádání ZPF
Na území obce nebyly ve smyslu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech
zahájeny komplexní pozemkové úpravy. Na více jak polovin zem lské p dy hospoda í ZOD
Olší.
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Etapizace výstavby
Nebyla stanovována, nebo se vesm s jedná o zám ry soukromých osob, kdy využití ploch je
na sob nezávislé a nelze mezi nimi najít asovou souvislost. Stanovení asového horizontu využití
jednotlivých ploch by bylo z pohledu projektanta nezodpov dné.
Nutn zde platí podmínka neponechání nep ístupných a neobhospoda ovatelných ástí zem lské p dy.
Sí zem lských ú elových cest
Je zachována, dosavadní zp ístupn ní polností i silni ní sít se nem ní. Pro zlepšení p ístupu
k areálu SHR v Jilmoví se navrhuje z ízení nové cesty. K drobné úprav trasy ú elové komunikace
dojde v souvislosti s výstavbou vodní plochy (M5, ev. i P8). ÚP nevylu uje možnost dalšího doplní sít polních cest nejlépe jako sou ást komplexních pozemkových úprav.
Variantní ešení
Nebylo v zadání ÚP vyžadováno. Pokud se týká ochrany ZPF, p írodní podmínky neskýtají významn jiné možnosti pro vymezování rozvojových ploch.
Zd vodn ní navrženého ešení
Zadání územního plánu schváleného zastupitelstvem obce klade velmi vysoké nároky na
pot ebu rozvojových ploch. Pouze malou ást t chto požadavk bylo možno navrhnout do
zastav ného území zejména z nedostatku vhodných ploch a z d vodu zachování urbanistických
charakteristik sídel.
Dot ení ZPF je dáno p edevším zastavitelnými plochami pro bydlení v rodinných domech –
9,55 ha, plochami pro výrobní aktivity – 6,18 ha (z toho pro rozvojové pot eby SHR 1,73 ha) a
plochami pro dopln ní ob anské vybavenosti – 1,11 ha. 8,06 ha ZPF se navrhuje p evést do
ploch PUPFL a 3,69 ha ZPF se plánuje pro vodní plochy. Zalesn ním nedochází k nevratnému
zániku ZPF. Výstavba nových vodních nádrží je velmi p ínosná pro zlepšení vodohospodá ské
bilance povodí, vodní nádrž je d ležitým ekologickým prvkem v krajin a rovn ž, jak je známo
z minulosti, nemusí se vždy jednat o nevratné odn tí ze ZPF. ešení ÚP se dotýká 3,40 ha ZPF
ve III. t íd ochrany (11,9 %), zbývající dot ené p dy jsou v V. t íd ochrany (25,24 ha).
9.2. Dot ení PUPFL
V územním plánu dochází k záboru PUPFL v zastavitelné ploše H2 v rozsahu plochy H2b
vyzna ené ve výkresu P edpokládaný zábor p dního fondu. Jedná se o vým ru 0,2 ha. Lesní
porost smíšený tvo ený vesm s náletovými d evinami, pro hospodá skou i ochrannou innost
nevyužitelný. Druhá plocha, kde je uvažováno se záborem PUPFL je plocha pro ob anské
vybavení – sport a t lovýchova na k.ú. Pernštejnské Jest abí. Jde o nezalesn nou ást, která od
nepam ti slouží pro neorganizovanou t lovýchovu zejména mládeže.
Ozna ení
plochy
H2b
P6

katastrální
území
Husle
P. Jest abí

parcelní
íslo
4/11, 48
237/3-6

vým ra plochy
(ha)
0,20
0,17

zám r ÚP
pl. bydlení v rod. domech
pl. ob . vybavení – t lovýchova a sport

Další údaje jsou z ejmé z p edchozí kap. 9.1.
Mimo toto p ímé dot ení PUPFL dochází též k dot ení ochranného pásma lesa. Jedná se o
plochy zastavitelné H2, H3, J2, P3, P7 a plochy ostatní (zde vodní plochy) J8, P8 a P9.
Podmínky pro využití ploch zastavitelných v ochranném pásmu lesa jsou stanoveny v návrhové
ásti ÚP (kap. 3.2.) tak, aby nebylo omezeno hospoda ení na PUPFL a v pásu 30 m od hranice
PUPFL krom oplocení nebyly realizovány žádné nadzemní stavby.
V územním plánu jsou navrženy plochy k zalesn ní v souhrnné vým e 8,06 ha. Blíže viz.
tabulky kap. 9.1. od vodn ní.
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
Námitky p i ve ejném projednání návrhu ÚP Pernštejnské Jest abí nebyly uplatn ny.
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11. Vyhodnocení p ipomínek
K projednávanému návrhu ÚP Pernštejnské Jest abí nebyly uplatn ny žádné p ipomínky.

D. Grafická ást od vodn ní :
íslo
O1
O2
O3
O4
O5

Výkres
název
Koordina ní výkres
Širší vztahy
edpokládaný zábor p dního fondu
Dopl ující výkres - sídlo Ma ová, Pernštejnské Jest abí
vztahyující výkres - sídlo Jilmoví, Husle
Dopl

po et list

poznámka

1
1
1
1
1

1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000
1 : 2 000
1 : 2 000

Pou ení
Proti územnímu plánu Pernštejnské Jest abí, který je vydán formou opat ení obecné povahy,
nelze podat opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd jších p edpis ).

.....................................................
Pavlína Martinková
starostka

....................................................
Rostislav Pavelka
místostarosta

Opat ení obecné povahy – Územní plán Pernštejnské Jest abí bylo vydáno Zastupitelstvem obce
Pernštejnské Jest abí dne ........... 2010 usnesením . ............
Opat ení obecné povahy – Územní plán Pernštejnské Jest abí nabylo ú innosti dne
.................. 2010.
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