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A. Textová ást :
1.

Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 30.04.2013.
Zastav né území je vyzna eno ve výkresech územního plánu:
výkres 1 – Základní len ní území
výkres 2 – Hlavní výkres

2.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1. Základní koncepce rozvoje území
Územní plán akceptuje geografický potenciál území, zachovává význam obce ve struktu e osídlení i vztahy obce k sousedním obcím.
Obec Tišnovská Nová Ves má p edpoklady se i nadále rozvíjet jako samosprávný územní celek
na jednom katastrálním území.
ešeno je ú elné využívání zastav ného území, pouze zám ry, které nelze v zastav ném území
uskute nit, je možno uplatnit na rozvojových plochách se zm nou v území.
Na plochách zm n v území je ešena p edevším otázka zam stnanosti (pl. výroby a skladování i
plochy smíšené), problematika ubytovací (pl. bydlení) a zám ry na zm ny ve využívání ZPF ve
prosp ch ploch PUPFL.
Rozvojové plochy jsou koncipovány tak, aby byly zajišt ny podmínky pro kontinuální a harmonický rozvoj obce a zárove umož ovaly dostate nou flexibilitu ve využití.
2.2. Ochrana a rozvoj hodnot
Respektovat hodnoty území dané legislativní ochranou.
írodní hodnoty
Územní plán akceptuje krajinný reliéf daný mírn lenitým územím kolem sídla s protáhlou
linií rovinatého území SZ – JV sm ru ohrani eném zalesn nými strmými svahy klesajícími
k vodním tok Bobr vka a Kozí potok.
Údolní niva Bobr vky pro její dosud relativn p irozený meandrující tok je územním plánem
respektována jako p írodní hodnota zásadního významu.
Nevyužívané polní hnojišt tvo ící nejen vizuální závadu bude odstran no a pozemky dále
využívány jako ZPF.
Vyzdvižen je pozitivní význam pronikání p írodního prost edí do urbanizovaného území
edevším p írodními prvky kolem pravostranného p ítoku Bobr vky.
ešení ÚP respektuje nejvýznamn jší vyhlídková místa tvo ená p edevším:
- vyhlídkovým bodem na kót 434 m.n.m. p i cest ke z ícenin hradu Rysov SV od jádra
sídla
- vyhlídkovým bodem na kót 438 m.n.m. p i jihozápadním okraji bývalého zem lského
areálu – místní tra V jarnicích.
ešení ÚP akceptuje dynamicky vnímanou krajinnou scénu v úseku silnice III. t ídy (okraj
sídla) – ú elová komunikace do lesního masivu na svahu Ke Kozlímu potoku.
zné formy rozptýlené zelen (liniové i plošné prvky) ÚP považuje za d ležitý typický prvek
kulturní krajiny.
lenité okraje les jsou v ÚP považovány z hlediska vizuálního a ekologického za
nejvýznamn jší ásti lesa.
Územní systém ekologické stability je koncipován jako vzájemn propojený soubor
irozených i pozm ný avšak p írod blízkých ekosystém v p íslušných parametrech
skladebných prvk , které jsou ješt schopny udržet ekologickou stabilitu území.
Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty
Akceptovat dochovanou urbanistickou strukturu sídla tvo enou zejména:
- homogenní zástavbou p vodních selských usedlostí s jednozna
definovaným
ve ejným prostranstvím trojúhelníkového p dorysu s úst ední dominantou – kaplí
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-

vodní urbanistickou formu rurálního sídla s dohledatelnou p ímou dostupností
zem lsky obd lávané krajiny (severovýchodní strana jádra sídla)
Opat ení:
- každý zásah do podstaty vyjmenovaných prostor musí mít pozitivní dopad na charakter
a m ítko dochované zástavby a její prostorové uspo ádání
- nedopustit umis ování staveb i jiných záležitostí, které by svým architektonickým
výrazem, proporcemi i m ítkem i provozními aktivitami narušily hodnoty území
ehledné ešení návesního prostoru s itelnou dopravní osnovou s pat nými úpravami
ilehlých prostor p isp je k celkové kultivaci tohoto nejvýznamn jšího prostoru sídla
Respektovat architektonicky cenné stavby:
- dosud pom rn zachované dv selské usedlosti v jádru sídla SZ od kaple a selskou
usedlost uzavírající jádrovou ásti sídla na jeho východním okraji
Opat ení:
- zachovat objekty jako sou ást kulturního d dictví mající významný podíl na identit
místa. Rekonstruk ní práce musí být citlivé ke kvalit staveb s maximálním požadavkem
zachování vn jšího výrazu staveb
Respektovat historicky významnou stavbu:
- dochované zbytky hradu Rysov na severovýchodní hranici k.ú. Tišnovská Nová Ves
Opat ení:
- nep ipustit aktivity, které by m ly nežádoucí dopad na charakteristiku místa, na vnímání
genia loci
Respektovat významné objekty drobné architektury:
památník padlým z I. sv tové války na návsi
- velký po et k íž r zné výtvarné hodnoty v zastav ném území i ve volné krajin
Opat ení:
- respektovat tyto objekty v daném míst . Jejich p emíst ní je p ípustné jen v nezbytných
ípadech a ve ve ejném zájmu
- nep ipustit stavební úpravy i jiné aktivity narušující jejich vzhled nebo jejich
bezprost ední okolí
- u zanedbaných objekt vyžadovat jejich obnovu (údržbu)
Civiliza ní hodnoty
Územní plán respektuje a rozvíjí hodnoty obce spo ívající p edevším v p im eném a
hospodárném využívání území obce a ve vybavenosti obce ve ejnou infrastrukturou.
Na území obce územní plán nep ipouští po iny, které by ve svých d sledcích p inesly omezení
dopravní dostupnosti obce dopravou individuální a dopravní obslužnosti ve ejnou dopravou.
Ve ejná prostranství jsou územn stabilizovaná, náves je považovaná za d ležitou hodnotu obce
s pot ebou její kultivace.
Vytvo eny jsou podmínky pro p evedení místní komunikace Tišnovská Nová Ves – Ž árec do
silnic III. t ídy.
Územní plán pro plochy s rozdílným zp sobem využití, na kterých je anebo m že
potencionáln být zdroj zne išt ní) stanovuje limity využití území – viz. kap. A. 6.4.
Povinností stavebníka je v rámci podrobn jší dokumentace stavby prokázat na základ
hlukového posouzení stavební zám ru dodržení platných limitních hladin hluku. ešení ÚP
up ednost uje urbanistická ešení p ed opat eními technickými i organiza ními.
3.

Urbanistická koncepce v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému
sídelní zelen
Je vyzna ena ve výkresové ásti územního plánu ve výkrese N2 Hlavní výkres.

3.1. Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce vychází zejména ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání
území obce, daných p írodních podmínek a požadavk zadání územního plánu.
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Územní plán akceptuje základní organizaci území a vytvá í podmínky pro zlepšení kvality
osídlení p i zachování pozitivních hodnot sídla a autenti nosti obce.
Územní plán zachovává historické jádro sídla tvo ené p edevším objekty p vodního sídla (pl.
smíšené obytné - venkovské), kaplí (pl. ob anského vybavení ve ejné infrastruktury) a
plochami ve ejných prostranství. Jedná se o územn stabilizované plochy.
Plochy bydlení – zde bydlení v rodinných domech venkovské, budou rozvíjeny v návaznosti na
zastav né území, v návaznosti na územn stabilizované plochy shodného zp sobu využití.
Plochy rekreace – nejsou navrhovány. V rámci podmín
p ípustných inností lze pobytové
formy rekreace uskute ovat v objektech zastav ného území.
Plocha smíšená obytná specifického zp sobu využití je umíst na pro povahu svého využití
v izolované poloze p i silnici III. t ídy.
Plocha výroby a skladování – lehký pr mysl – jde o sou ást výrobního areálu v obci Skryje.
Nebude na k.ú. Tišnovská Nová Ves rozši ována. Plochy výroby drobné a emeslné mohou být
ešeny v p ímé vazb na územn stabilizovanou plochu shodného zp sobu využití. Územní plán
edpokládá efektivn jší využití ploch výroby drobné a emeslné v zastav ném území.
Plochy ob anského vybavení jsou územn stabilizovány, nové plochy ob anského vybavení
nejsou vymezovány.
Revitalizována bude ochranná zele na ploše výroby drobné a emeslné, nov realizována pak
na p ilehlé zastavitelné ploše výroby drobné a emeslné.
3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby
Plochy zastavitelné jsou ozna eny kódem Z, plochy p estavby nejsou územním plánem
vymezeny.
Ozn.
plochy

Z1

Z2

podmínky využití

vým ra
(ha)

BV

Akceptovat rozvržení plochy dle vyhotovené územní studie se zachováním plošných a prostorových princip zastav ní aplikovaných na již dokon ených objektech této
skupiny rodinných dom .

0,19

BV

Plocha s rodinným domem p ed dokon ením. Vhodným
ešením soukromé zelen zprost edkovat nenásilný p echod zastav ného území do volné krajiny.

0,12

BV

Výstavba rodinných dom s využitelným podkrovím na
parcelách o velikosti 1 000 – 1 200 m2. KZP 0,30; KZ
0,60. Charakter zástavby otev ený. Charakter objekt
soudobého výrazu inspirovaný tradicí venkovského domu.
Dopravní obsluha z dnes ú elové komunikace. Akceptovat požadavky ochranného pásma el. vedení VN 22 kV.
V rámci ešení plochy prov it existenci telekomunika ního kabelu.Plocha se složit jšími spádovými pom ry k
p ípadné ve ejné kanaliza ní síti

0,53

BV

Výstavba rodinných dom s využitelným podkrovím na
parcelách o velikosti 1 000 – 1 200 m2. KZP 0,30; KZ
0,60. Charakter zástavby otev ený. Charakter objekt
soudobého výrazu inspirovaný tradicí venkovského domu.
Dopravní obsluhu ešit z místní komunikace do výrobní
zóny s perspektivou možného rozvoje bydlení i na sousední rezervní ploše. Podmín
p ípustná je i dopravní
obsluha ze sil. III. t ídy. Akceptovat památku náboženského charakteru a ochranného pásma silnice.

0,46

BV

Výstavba 1 000 – 1 200 m2. P írodní podmínky (nap .
svažitost) mohou být p inou i v tší rozlohy parcely.
KZP 0,30; KZ 0,60 charakter zástavby otev ený. Charak-

1,52

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika
pl. bydlení v rodinných domech
– venkovské

pl. bydlení v rodinných domech
– venkovské

kód

pl. bydlení v rodinných domech
– venkovské

Z3

pl. bydlení v rodinných domech
– venkovské

Z4

Z5

pl. bydlení v rodinných domech
– venkovské
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Ozn.
plochy

vým ra
(ha)

evažující ú el plochy a kód plochy
podmínky využití
charakteristika

kód
ter objekt bude soudobého výrazu se znatelnou inspirací
tradicí venkovského domu. Dopravní obsluha pokud možno slou enými sjezdy ze sil. III. t ídy tam, kde je to neúelné, tak sjezdy p ímými. Ponechat ve ejné prostranství
v dostate né ší i pod silnicí. Akceptovat ochranné pásmo
silnice.

pl. smíšená obytná
specifickým využitím

-

se

Z6

pl. výroby a skladování
drobná a emeslná výroba

Z7

SX

Výstavba víceú elového za ízení ur eného pro chov koní
se souvisejícím ubytováním zam stnanc zajiš ujících
dohled. Ú elová nízkopodlažní stavba (ev. stavby) soudobého kvalitního architektonického výrazu vhodn umístna na pozemku umož ující bezkolizní provoz na ploše.
i ešení zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa. KZP
0,05; dalších cca 5 % plochy m že být zpevn no. Rozhodující ást plochy bude využita pro pastvu a soukromou
zele hospodá ského charakteru. Dopravní napojení plochy bude ze sil. III. t ídy, akceptovány budou požadavky
na dostate ný rozhled. Zachovat památku náboženského
významu.

2,53

VD

Výstavba objekt výroby a skladování KZP 0,50; KZ
0,25. Charakter zástavby plošný s preferencí výrazn horizontálního uspo ádání. Vyzdvihnout výrobní a skladovací charakter staveb v urbanistickém a architektonické
návrhu. Maximální výška nesmí p ekro it výšku stávající
zástavby. Zabývat se problematikou „m kkého“ p echodu
zastav ného území do volné krajiny v pom rn vizuáln
exponované poloze. Dopravní obsluhu zajistit z dosud
elové komunikace anebo i ze stávající výrobní plochy.
Zajistit výsadbu izola ní zelen sm rem ke stávající obytné zástavb v obci.

0,99

-

Míra využití území je vyjád ena indexem využití území, který je definován koeficientem
zastav né plochy (KZP) a koeficientem zelen (KZ). Koeficient zastav né plochy (KZP) je
podíl maximální plochy ur ené k zastav ní nadzemními objekty vztažený k vymezené
konkrétní ploše s rozdílným zp sobem využití. Koeficient zelen (KZ) vyjad uje min. podíl
zapo itatelných ploch zelen v konkrétní vymezené ploše s rozdílným zp sobem využití.
Napojení zastavitelných ploch na sít technické infrastruktury (kde si to charakter plochy
vyžaduje) bude ešeno jejich prodloužením.
3.3. Sídelní zele
Systém sídelní zelen je tvo en samostatn vymezenými plochami i zelení, která je sou ástí
jiných ploch.
Do samostatn vy len ných ploch zelen pat í:
plochy zelen soukromé a vyhrazené (ZS)
plochy zelen ochranné a izola ní (ZO)
Plochy ZS jsou tvo eny p edevším soukromými zahradami, sady, p ípadn dalšími pozemky
zajiš ující samozásobitelskou produkci i rekrea ní využití uživatele. Jako samostatné plochy
jsou vymezovány na místech pohledov exponovaných. Velmi asto jsou plochy soukromých
zahrad zahrnuty do jiného typu ploch. Zele zahrad bude sm ována do volné krajiny tak, aby
byl zabezpe en „m kký“ p echod urbanizovaného území do volné krajiny. Zele vyhrazená
(nap . p i ob anské vybavenosti, plochách výroby a skladování) je sou ástí t chto plochy
s rozdílným zp sobem využití.
Plochy ZO jsou vymezeny p i bývalém zem lském areálu. Tuto zele je t eba rekonstruovat
a rozší it tak, aby byla ú inným opat ením potla ující negativní p sobení bývalých
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zem lských staveb v krajin . Zele ZO bude sou ástí i rozvojové navazující plochy výroby
drobné a skladování.
i návrhu a realizaci zelen preferovat používání autochtonních druh d evin. Výb r d evin
zvl. zelen na ve ejných prostranstvích provád t tak, aby se uplatnily celoro , nejen ve
vegeta ním období. Vhodné lokality doplnit listnatými stromy s vysoko nasazenou korunou,
které budou p ízniv p sobit na obraz obce. Kompozice zelen zejména na ve ejných
prostranství musí spl ovat požadavek jednoduché údržby. Posilovat pronikání krajinné zelen
do sídelního prost edí.
Zele , která je sou ástí jiných ploch se zm nou v území, je tvo ena zejména tzv. vyhrazenou
zelení na plochách ob anské vybavenosti a plochách výroby a skladování. Tento rámec
v mnoha p ípadech napl uje i zele soukromá na zahradách a sadech.
4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn podmínek pro její umis ování
4.1. Koncepce dopravní infrastruktury
Silnice III/3897 je územn stabilizovaná silnice s pot ebou úprav bodových závad. vytvo eny
jsou územní p edpoklady pro prodloužení této silnice do sídla Ž árec vymezením koridoru
stavby silnice v ší i budoucího ochranného pásma sil. III. t ídy.
Plochy, ve kterých je v zastav ném území vedena stávající silnice III/3897 nesmí znemožnit
vedení pr jezdního úseku silnice v plynulé trase a v ší ce odpovídající funk ní skupin a zatížení silnice.
Akceptovány jsou plochy stávajících místních komunikací. Nové plochy pro bydlení budou
dopravn obsluhovány z ve ejných prostranství (pokud v podmínkách využití zastavitelných
ploch není uveden jiný zp sob).
Doprava v klidu je uvažována na stupe automobilizace 1:2,5.
Nové plochy pro parkování motorových vozidel budou ešeny p edevším na stávajících i navržených plochách dopravy silni ní, plochách ve ejných prostranství event. v rámci dalších ploch
s rozdílným zp sobem využití, kde parkování a odstavení vozidel je p ípustné.
Územní plán neuvažuje výstavbu adových ani hromadných garáží. Tuto formu garážování lze
ipustit pouze na plochách výroby a skladování.
Územní plán nep ipouští z izování odstavných, parkovacích stání a garáží pro vozidla o vyšší
hmotnosti než 3,5 t v obytných zónách a na ve ejných prostranství.
Je požadováno, aby každý nov vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo jedno garážové i odstavné stání pro osobní automobil.
Stávající sí ú elových komunikací je dosta ující, koncepcí územního plánu není obsluha zelské a lesní krajiny omezována. Zjednodušuje se napojení polní cesty na dosud místní
komunikaci do Ž árce (pl. se zm nou v území K1).
Další dopln ní sít ú elových cest je možné, vhodnou p íležitostí je komplexní pozemková
úprava.
Žádoucí je vybudovat alespo jednostranný chodník p i silnici v zastav né ásti obce.
Pro nízké intenzity dopravy není uvažována segregace p ší a motorové dopravy na místních
komunikacích.
Pohybové složky rekreace využívají p edevším silnic, místních komunikací a ú elových
komunikací. Není uvažována výstavba speciálních cyklostezek.
Ponechán je stávající systém ve ejné dopravy, který je zajiš ován autobusovou p epravou –
IDS Jihomoravského kraje.
Respektováno je stávající rozmíst ní autobusové zastávky.
Ší e ve ejného prostranství v prostoru kaple až 30 m umož uje ešit obracení autobus
v úsporných normových parametrech.
Letecká doprava, železni ní doprava, vodní doprava nemají na území obce své zájmy.
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4.2. Koncepce technické infrastruktury
Zp sob zásobení obce pitnou vodou se nem ní. Ve vodárenské soustav je dostatek vody pro pokrytí rozvojových pot eb obce. Likvidace splaškových vod bude ešena v bezodtokých jímkách na
vyvážení. Nevylu uje se výstavba celoobecní OV, pro kterou ÚP vymezuje plochu územní rezervy.
Odvád ní deš ových vod musí být ešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních pom
v povodí tzn. Zvyšovat je t eba reten ní schopnost krajiny, deš ové vody uvád t max. do vsaku i
je zadržovat p ímo na pozemku.
Zásobování el. energií – ÚP akceptuje stávající stav, kdy pro zajišt ní dodávky el. energie je využívána 1 trafostanice TS 22/0,4 kV. V p ípad významného povýšení odb ru ve výrobní zón lze
obnovit trafostanici u této zóny.
Plynofikace sídla – koncepce ÚP s plynofikací obce neuvažuje.
Zásobování teplem – koncepce zásobení sídla individuálními zdroji tepla z stává zachována.
Územní plán nebrání využívání alternativních zdroj tepla.
Neuvažovat umis ování výroben el. energie (v trné elektrárny) ani bioplynových stanic. Fotovoltaická za ízení nelze umis ovat mimo urbanizovanou ást obce.
ešením ÚP nedochází k narušení funk nosti radioreléového spoje RS Sýko – RS Kl ovská hora.
Nep edpokládá se výstavba stožár mobilních operátor , el. vedení VVN, ZVN, výstavba VTL a
VVTL plynovod ani produktovod . Pokud nebudou omezeny rozvojové zám ry obce, územní
plán nebrání z izování dalších radioreléových spoj .
4.3. Koncepce ob anského vybavení ve ejného i ostatního
Stávající plochy ob anského vybavení jsou plochami územn stabilizovanými, vesm s
s pot ebou modernizace a stavebních úprav. V rámci stavebních úprav se neuvažuje
s významným plošným rozši ováním staveb.
Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných
ploch
s rozdílným
zp sobem
využívání,
pokud
to
nebude
v rozporu
s p ípustným, p ípadn podmín
p ípustným využíváním dané plochy.
4.4. Koncepce ve ejných prostranství
Stávající plochy ve ejných prostranství jsou maximáln respektovány.
ešení ÚP p edpokládá revitalizace návesního prostoru v etn p ilehlých ploch ve ejného
elu jako místa majícího pro obec zásadní význam.
Revitalizací ve ejných prostranství je sm ováno k posílení atraktivity obce se zachováním
identity p vodního osídlení.
Preferována je obsluha zastavitelných ploch dopravní a technickou infrastrukturou z ploch
ve ejných prostranství.
Nová ve ejná prostranství jsou v územním plánu vymezována samostatn i jako pozemky
jiných ploch s rozdílným zp sobem využívání.
4.5. Koncepce nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
Na území obce nebude z izována ani oživována žádná skládka odpad .
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 ložisek nerostných surovin
Je vyzna ena ve výkresové ásti územního plánu ve výkrese N2 Hlavní výkres.
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Koncepce územního plánu uplat uje proporcionální rozvoj p írodních, sociálních a
ekonomických faktor území.
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Georeliéf je územním plánem považován za hlavního nositele vlastností a p irozeného stavu
krajiny.
Územní plán v mí e maximální zachovává stávající využití lesních a zem lských ploch.
K jejich dot ení pro stavební zám ry (zastavitelné plochy) dochází jen v p ípadech nezbytných
a od vodn ných, když pro oprávn ný zám r nejde využít plochy zastav ného území.
Zastavitelné plochy krom plochy se specifickým využitím (plocha pro chov koní) vždy navazují
na zastav né území. V ÚP není uvažováno s rozši ováním stávajících struktur osídlení v krajin
ani s vytvá ením nových samot.
Intenzifikace zem lské výroby vyžadující další scelování zem lské p dy není p ípustná.
Koncepce územního plánu z hlediska ochrany krajinného rázu:
respektuje dochovanou urbanistickou strukturu sídla, zasazení sídla do krajinného rámce,
eln využívá zastav né území a rozvojové plochy až na od vodn né výjimky umis uje
v p ímé vazb na urbanizované území
brání výstavb objekt narušujících siluetu sídla
zamezuje umis ování technicistních staveb nerespektující p írodní rámec území
zachovává nenarušené pohledov exponované partie území
územní plán zamezuje výstavb objekt do prostoru p írodních dominant i míst, které
jsou zásadní nebo spoluur ující pro ráz krajiny (podmín
p ípustná je výstavba
rozhleden p im ené velikosti a citlivého ztvárn ní, p íp. staveb drobné architektury).
Plochy smíšené nezastav ného území p írodní jsou vymezeny jako územn stabilizované
plochy ekologicky a esteticky hodnotných ástí území obce.
Plochy p írodní jsou vymezeny jako územn stabilizované plochy s prioritou ochrany p írody
(Natura 2000).
5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v krajin
Plochy se zm nou v krajin jsou ozna eny kódem K.
Ozna ení
plochy

K1

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

kód

elová komunikace

K2

pl. vodní a vodohospodá ské

W

K3

pl. vodní a vodohospodá ské

W

K4

pl. lesní

NL

K5

pl. lesní

NL

K6

pl. lesní

NL

K7

pl. lesní

NL

K8

pl. lesní

NL

K9

pl. lesní

NL

vým ra
plochy
(ha)

podmínky využití
ešit kratší napojení ú elové komunikace na souasnou
místní
komunikace
do
Ž árce
s p edpokladem v tší bezpe nosti ú astník dopravy (zajišt ní dostate ného rozhledu, odsunutí
od obytné zóny).
Vhodn utvá et sklon b ehu rybníka tak, aby byl
zabezpe en úsp šný rozvoj litorálního pásma.
Uplatnit hydrologický i estetický význam plochy
v krajin .
Vhodn utvá et sklon b ehu rybníka tak, aby byl
zabezpe en úsp šný rozvoj litorálního pásma.
Uplatnit hydrologický i estetický význam plochy
v krajin .
Zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu geobiocénu a místn p íslušné stanovištní podmínky.
Zohlednit blízkost nové vodní plochy.
Zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu geobiocénu a místn p íslušné stanovištní podmínky.
Zachovat ú elovou cestu pro pot eby dopravní
obsluhy území.
Zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu geobiocénu a místn p íslušné stanovištní podmínky.
Zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu geobiocénu a místn p íslušné stanovištní podmínky.
Zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu geobiocénu a místn p íslušné stanovištní podmínky.
Zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu geobiocénu a místn p íslušné stanovištní podmínky.
Akceptovat požadavky ochranného pásma el. vedení VN 22 kV.
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evažující ú el plochy a kód plochy

Ozna ení
plochy

charakteristika

kód

K10

pl. lesní

NL

K11

pl. lesní

NL

K12

pl. zelen - soukromé a vyhrazené

ZS

K13

pl. lesní

NL

vým ra
plochy
(ha)

podmínky využití
Zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu geobiocénu a místn p íslušné stanovištní podmínky.
Zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu geobiocénu a místn p íslušné stanovištní podmínky.
Plochu využít pro zahradu, sad s výraznou p evahou užitkové funkce. Uplatnit p edevším ovocné
vysokokmenné stromy p vodních druh . P ípadné
oplocení bude p írod blízké.
Zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu geobiocénu a místn p íslušné stanovištní podmínky.
ešit kontakt s vodní plochou.

1,80
1,78

0,22

0,60

Územním plánem není dovoleno další snižování podílu trvale travních porost na celkové
vým e ZPF. Doporu ené (nové) plochy k zatravn ní jsou z ejmé z grafické ásti ÚP. Protože
se jedná stále o ZPF, nejsou tyto plochy vy len ny jako plochy zm n v krajin .
5.3. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Koncepce ešení územního systému ekologické stability (ÚSES) sleduje vytvo ení vzájemn
propojeného souboru p irozených i pozm ných, avšak p írod blízkých ekosystém
zajiš ujících udržení p írodní rovnováhy.
Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému a
nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Plochy ÚSES jsou plochami nezastavitelnými, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le za
esn stanovených podmínek je možno p ipustit stavby liniové dopravní a technické
infrastruktury nerovnob žné s prvkem ÚSES, p ípadn stavby související s ochranou nebo
tvorbou životního prost edí).
Sou ástí koncepce ÚSES jsou interak ní prvky dopl ující sí biokoridor a biocenter.
Míra p esnosti vymezení ÚSES v etn jeho skladebných ástí je dána p edevším mírou
podrobnosti ešení ÚP a rozdíly mezi podkladovou mapou ÚP a skute ným stavem
využitelnosti území. S ohledem na vlastnické vztahy, skute ný stav využívání území, zájmy
ochrany p írody apod. lze provád t ur ité korekce i zp esn ní vymezení ÚSES za spln ní
podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani potencionální funk nosti ÚSES.
Navrhovaná opat ení:
Název biokoridoru
LBK 1
LBK 2
LBK 3
LBK 4
LBK 5
LBK 6

LBK 7
LBK 8
LBK 9

Navrhovaná opat ení:
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální
irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby lesa odpovídající
stanovištních podmínek dle STG.
V místech pr chodu biokoridoru ornou p dou vytvo it pás zatravn ní s uplatn ním
rozptýlené zelen , která bude odpovídat stanovištním podmínkám dle STG.
Zachovat p irozený režim vodního toku. Výchovnými zásahy zvýšit podíl okolní
irozené d evinné skladby lesa.
Podpo it druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva odpovídající potenciální
irozené vegetaci a stanovištním podmínkám dle STG.
Zachovat p irozený režim vodního toku. Výchovnými zásahy zvýšit podíl okolní
irozené d evinné skladby a smrkové porosty p evést na druhov i v kov r znorodá
lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Zachovat p irozený režim vodního toku. Výchovnými zásahy zvýšit podíl okolní
irozené d evinné skladby a smrkové porosty p evést na druhov i v kov r znorodá
lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Podpo it druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva odpovídající potenciální
irozené vegetaci a stanovištním podmínkám dle STG.
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu odpovídající stanovištním
podmínkám dle STG. Okolní lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení. Využívat
pouze extenzivn . Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev.
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Název biokoridoru

Navrhovaná opat ení:

Název biocentra

Navrhovaná opat ení:

LBC Dubina

LBC Košíkov

LBC Na babách
LBC Nad boudami
LBC Na Kozlím
LBC Peklo
LBC U bud

LBC Volá kov

Zachovat p irozený vodní režim toku. Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení.
Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev.
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální
irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. Zachovat p irozený vodní režim
toku. B ehové porosty doplnit d evinami autochtonními s p ihlédnutím ke stanovištním
podmínkám dle STG.
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu. Zachovat p irozený vodní
režim toku.
Podpo it druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva odpovídající potenciální
irozené vegetaci a stanovištním podmínkám dle STG.
Zachovat p irozený režim vodního toku. Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené
evinné skladby a smrkové porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Podpo it druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva odpovídající potenciální
irozené vegetaci a stanovištním podmínkám dle STG.
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu odpovídající stanovištním
podmínkám dle STG. Okolní lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení. Využívat
pouze extenzivn . Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev.
Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby a smrkové porosty p evést
na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a
stanovištních podmínek dle STG.

Lokální biocentrum LBC Košíkov, akceptovat jako reprezentanta regionálního biokoridoru
RBK Havlov - Vrbka (RBK023 dle koncepce R+NR ÚSES JmK).
5.4. Prostupnost krajiny
Koncepce ešení územního plánu spo ívá v zachování stávající dostate né prostupnosti krajiny.
elové komunikace v krajin budou stabilizovány vhodnou výsadbou krajinné zelen .
Biologická propustnost území bude zlepšena funk ností ÚSES.
5.5. Vodní hospodá ství
Vodní plochy a toky
koncepce vodního hospodá ství je založena na stabilit vodních režim (tj. v zásad na
snížení rozdílu mezi minimálními a maximálními pr toky) a vzájemného p sobení
vodních tok na okolní území
územní plán nenavrhuje žádná nová odvodn ní zem lských p d. Vybudovaný systém
odvodn ní je stabilizován, v místech dot ení (nap . stavebními aktivitami je nezbytné
zachovat funk nost ponechaného systému odvodn ní)
obnova malých vodních nádrží spolu s jejich výstavbou je považována mimo
vodohospodá ský ú el i za d ležitý prvek ekologické stability krajiny
pro výkon správy vodních tok vymezuje ÚP pás v ší i 8 m od b ehové áry
na území obce ÚP neumis uje žádná nová kapacitní za ízení sloužící ke skladování hnojiv
a statkových hnojiv.
Ochrana p ed povodn mi
územní plán akceptuje režimy vyhlášeného záplavového území vodního toku Bobr vka.
Uvnit záplavového území nejsou umis ovány žádné nové stavby ani za ízení
územní plán nep ipouští zorn ní trvale travních porost , které pozitivním zp sobem
ispívají ke zvyšování retence území
hydrologické pom ry na území obce - nevyžadují realizaci protipovod ových opat ení
stavební pozemky budou vymezovány s pot ebou vsaku i zadržení deš ových vod
Protierozní opat ení
dopln ní území krajinnou zelení (rozptýlenou i liniovou), v místech soust ed ného odtoku
navíc zatravn ním se zlepší odolnost území v i ú ink m eroze
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na místech potencionálního erozního ohrožení posta í organiza ní nebo agrotechnická
opat ení proti vodní erozi
územní plán nep ipouští úpravy pozemk vodní p dy zp sobující rychlejší odtok vody a
snižující schopnost vsaku
5.6. Podmínky pro rekreaci
Územní plán stabilizuje stávající plochy rekreace. Pro rozvoj rekrea ních pobytových aktivit
ipouští využití stávajícího domovního fondu nevhodného pro trvalé bydlení resp. p vodní
ur ení.
Pot eby krátkodobé rekreace jsou ešeny na stávajícím sportovišti (u kulturního domu) a na
plochách ve ejných prostranství.
Neuvažuje se z izování zahrádká ských ani chatových kolonií i osad. Pro rodinné domy jsou
vymezeny dostate
velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad.
Dobrá propustnost krajiny vytvá í vhodné p edpoklady pro rozvoj pohybových aktivit. Není
uvažována výstavba speciálních cyklostezek. Pro cyklotrasy, turistické trasy i pro hipostezky
lze využít pozemních komunikací.
ší stezky v urbanizované ásti mohou být budovány na plochách ve ejných prostranství.
5.7. Ložiska nerostných surovin, svahové pohyby
Na území obce nejsou evidována chrán ná ložisková území, dobývací prostory ani jiné objekty
ochrany nerostných surovin.
Na území obce nejsou zaznamenána žádná aktivní ani potenciální sesuvná území.
Poddolované území z minulých t žeb sm uje od zastav ného území sm rem severním až
k hranici k.ú.
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití v etn stanovení , ve
kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, stanovení prostorového uspo ádání v . ochrany
krajinného rázu
6.1. Podmínky pro využití ploch
Územní rozsah ploch s rozdílným zp sobem využití je vymezen ve výkresové ásti územního
plánu ve výkrese N2 Hlavní výkres.
Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)
Hlavní využití:
zabezpe ení pot eb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení v kvalitním prost edí
ípustné využití:
pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , pozemky ve ejných
prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky místního ve ejného
ob anského vybavení
Podmín
p ípustné využití:
související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory pro zájmovou innost,
drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu budov, chov drobného
hospodá ského zví ectva i drobná p stitelská innost, p ípadn rodinná rekreace ve stávajících domech. Vše za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde ke snížení kvality
prost edí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde ke zvýšení dopravní zát že plochy
a zárove jsou v územní menšin k vymezené ploše bydlení
Nep ípustné využití:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
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Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – nep edpokládá se významné zahuš ování zastav ného území. P ípadná dostavba proluk a zm ny dokon ených staveb musí m ítkem, formou respektovat m ítko, kontext a charakter okolního zastav ní. Akceptovat hladinu zastav ní okolních staveb.
plochy zm n – viz. podmínky využití plochy kap.A.3.2.
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Hlavní využití:
zabezpe ení pot eb individuální pobytové rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí
ípustné využití:
pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných
prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci a další rekrea ní aktivity spl ující podmínky
hlavního využití plochy, pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Nep ípustné využití:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim využití plochy snižující kvalitu prost edí plochy a již p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - p ípustné jsou stavební úpravy ev. p ístavby v rozsahu max. 20 % stávajícího p dorysu stavby. Akceptovat p írodní charakter území
plochy zm n - nejsou navrženy
Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk ve ejné infrastruktury
ípustné využití:
pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky pro za ízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pozemky pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro
zdravotnictví a sociální služby. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele
Podmín
p ípustné využití:
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajiš ujících dohled
nad za ízením a že bydlení nebude hlavním využitím plochy rušeno nad p ípustnou míru.
Jiné stavby, za ízení a pozemky za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ve ejné ob anské vybavenosti. P ípustné je zachování stávajících za ízení komer ního charakteru za p edpokladu, že bude v menšin vzhledem k plochám ob anského
vybavení
Nep ípustné využití:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo anebo druhotn a
které narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - respektovat objekt kaple jako dominantní stavbu hlavního ve ejného
prostranství. Vhodn ji za lenit objekt kulturního domu do prost edí sídla. Jeho význam zd raznit i úpravou parteru.
plochy zm n - nejsou navrženy
Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)
Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu

STUDIO P |

16

Územní plán Tišnovská Nová Ves

ípustné využití:
pozemky staveb pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu a sport, otev ená i krytá
sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení a p íslušenství. Pozemky související dopravní a
technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele
Podmín
p ípustné využití:
stavby, pozemky, za ízení za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost
plochy ob anského vybavení - za ízení t lovýchovná a sportovní
Nep ípustné využití:
aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které narušují estetické
a kulturní hodnoty místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - ešit p estavbu na víceú elové h išt . Velikost plochy velmi limituje
výstavbu souvisejících doprovodných za ízení
plochy zm n - nejsou navrženy
Plochy ve ejných prostranství – ve ejná prostranství (PV)
Hlavní využití:
obecní užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném území
ípustné využití:
pozemky návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky p ípadn cyklistické stezky,
chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací ú ely, sídelní zele , vodní prvky,
pozemky související dopravní infrastruktury a technické infrastruktury
Podmín
p ípustné využití:
další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kontakt m a podporují
sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro požární techniku za podmínky zajišt ní
odb ru požární vody
Nep ípustné využití:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a jiných staveb a
inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto prostor tedy aktivity
narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - za ízení spojená s podmín
p ípustným využitím plochy, lze situovat na plochách ve ejných prostranství v souvislosti s jejich úpravou a využitím parteru
s požadavkem celkového zhodnocení ve ejného prostoru. Zajistit podmínky pro celkovou
revitalizaci návesního prostoru sídla Tišnovská Nová Ves
plochy zm n - nejsou navrženy
Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
Hlavní využití:
víceú elové využití plochy, v p ípad obce zahrnují p edevším p vodní vesnické usedlosti
s hospodá ským zázemím
ípustné využití:
stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikostí vymezených
pozemk a m ítku daného prostoru. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné využití:
stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby skladovací s nízkými
nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na životní prost edí za podmínky, že
jde o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a
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jsou nenáro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní aktivity
za podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému bydlení i jeho
vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk a m ítku daného prostoru
Nep ípustné využití:
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 nebo snižují kvalitu daného prost edí
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - akceptovat dochovanou urbanistickou strukturu sídel (viz. kap. A.2.2.
Kulturní a urbanistické hodnoty)
plochy zm n - nejsou navrženy
Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím (SX)
Hlavní využití:
Umis ování staveb a za ízení, které slouží pro chov koní
ípustné využití:
stavby a související za ízení k chovu koní s p edpokladem jejich zdraví, výkonnosti, vyrovnanosti a dlouhého života. Pozemky související dopravní a technické vybavenosti, ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen , trvalé bydlení majitele resp. ubytování zam stnanc
Nep ípustné využití:
trvalé bydlení (s výjimkou bydlení majitele), jiné druhy výroby a dalších aktivit, které svými
vlivy negativn p ekra ují hlavní režim využití plochy, a již p ímo anebo druhotn . innosti, které by svými nep íznivými d sledky narušovaly prost edí místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - na území obce se nenachází
plochy zm n - viz. podmínky využití ploch kap. A 3.2.
Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
Hlavní využití:
umis ování staveb a za ízení k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území
nekolejovou pozemní dopravní infrastrukturou
ípustné využití:
stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro dopravu v klidu,
ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících pozemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy
Podmín
p ípustné využití:
umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu, místní komunikace III. t ídy, umis ování cyklotras a chodník pro p ší i záliv hromadné dopravy na
lese silni ní komunikace za podmínky, že svým provozováním a technickým uspo ádáním
nebude narušeno i znemožn no hlavní využití plochy
Nep ípustné využití:
stavby, za ízení a
innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
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Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít (TI)
Hlavní využití:
umis ování staveb, za ízení a sítí technického vybavení na úseku išt ní a odvád ní odpadních vod (1), zásobování el. energií (2), provozování elektronických komunikací, zásobování vodou, zásobování zemním plynem a zásobování teplem
ípustné využití:
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,
pozemky související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele
Nep ípustné využití:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL)
Hlavní využití:
umis ování staveb a za ízení lehkého pr myslu a sklad , kdy negativní vliv z inností nad
íslušnou míru nep ekra uje hranici vymezené plochy
ípustné:
pozemky pro výrobu a skladování, související administrativu, pozemky dopravní a
technické infrastruktury, fotovoltaické panely, pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné:
stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezující hlavní využití plochy a
nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování, p sobení závodního
léka e i bydlení majitele i správce za ízení je možné, za podmínky, že tyto innosti
nebudou rušeny nad p ípustnou míru.
Nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem
na životní prost edí
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - nezvyšovat koeficient zastav né ploch. Jiná omezení se neur ují
plochy zm n - nejsou navrženy
Plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD)
Hlavní využití:
plochy ur ené pro umis ování provozoven s výrobní náplní na bázi kusové i malosériové a
innosti emeslnické v etn skladování s odpovídajícími nároky na p epravu zboží, kdy
negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy
ípustné využití:
pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, související administrativa, pozemky
dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné využití:
stavby, za ízení, fotovoltaické panely a jiné aktivity za podmínky neomezení hlavního využití plochy a nep ekro ení rámce využití plochy. Bydlení ve služebních i pohotovostních
bytech i závodní stravování za podmínky, že zmín né innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru
Nep ípustné využití:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, innosti, které svým
charakterem významn zvyšují dopravní zát ž v území, výroba se silným negativním
dopadem na životní prost edí
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Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – p ípadné stavební aktivity nep ekro í stávající výškové ani objemové
parametry stávajícího zastav ní. KZP 0,50; KZ 0,25
plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2.
Plochy zelen – zele soukromá a vyhrazená (ZS)
Hlavní využití:
zele bez možnosti b žného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená). Soukromá zele je zastoupena innostmi na zahradách užitkových a sadech. Vyhrazená zele je zelení p i stavbách ob . vybavenosti (sportovišt apod.) a p i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ).
Vyhrazená zele je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným zp sobem využití, a
proto u vyhrazené zelen není p ípustnost i nep ípustnost blíže specifikována
ípustné využití:
produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, p stování ovocných strom a ke , obytné zahrady
Podmín
p ípustné využití:
zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková za ízení, p ípadn
stavby za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy
Nep ípustné využití:
umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - stavby sloužící ú el m zahrádka ení o zastavitelné ploše max. 25 m2,
skleníky a bazény do 40 m2 zastavitelné plochy. Všechny tyto stavby do výše max. 5 m
plochy zm n - nejsou navrženy
Plochy zelen ochranné a izola ní (ZO)
Hlavní využití:
plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící významný kompozi ní
prvek území
ípustné využití:
výsadba pln zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou z vhodných místn p íslušných d evin a ke , oplocení
Podmín
p ípustné využití:
realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní funkce plochy. Pozemky dopravy i technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní nebo snížení
inku tohoto druhu zelen
Nep ípustné využití:
innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím plochy
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
Hlavní využití:
zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami
ípustné využití:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá stvím, revitalizací
a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, doprovodná a krajinná zele
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Podmín
p ípustné využití:
za ízení pro chov ryb ev. vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativního dopadu na
vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink této infrastruktury na vodní plochy a toky
Nep ípustné využití:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
Plochy zem lské (NZ)
Hlavní využití:
plochy na kultu e orné p dy (1) ur eny pro zem lskou produkci vesm s na pozemcích
s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12° a plochy na kultu e trvalý travní porost (2) ur eny pro zem lskou produkci vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén dobrou dostupností
ípustné využití:
stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P ípustná je zm na kultury
z orné p dy v trvale travní porost, kosení luk a spásání pastvin, protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, opat ení zlepšující
vodohospodá skou bilanci v povodí, jiné stavby a za ízení ochrany životního prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajišt ní prostupnosti krajiny
Podmín
p ípustné využití:
nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst i pozemky lesních porost v etn p stování váno ních stromk za podmínky , že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu a zájm ochrany p írody. Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné
i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF.
Plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení veejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a
neomezí prioritní ú el plochy
Nep ípustné využití:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to
není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.3.
Plochy lesní (NL)
Hlavní využití:
pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa
ípustné využití:
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících ekologickou stabilitu lesa. Stávající plochy luk a pastvin, orné p dy i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení pro udržení vody v krajin
Podmín
p ípustné využití:
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p írody, krajiny a
životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplocování pozemk ze podmínky, že je to nevyhnutelné
pro chovné a p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p íSTUDIO P |
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rody a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení. P ší, nau ené stezky,
cyklostezky, hipostezky vždy za podmínky, že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících
celistvost systému v p edem prov ených trasách
Nep ípustné využití:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to
není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.3.
Plochy smíšené nezastav ného území (NS)
Hlavní využití:
zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území dotvá ejících krajinný ráz
ípustné využití:
plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní
ani estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující obsluhu území
Podmín
p ípustné využití:
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech budované ve
ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy
Nep ípustné využití:
innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn zásah stírající p ítomné znaky krajinného rázu
Prostorové uspo ádání:
krom pozemních komunikací a technické infrastruktury, které jsou dány p ípustným i
podmín
p ípustným zp sobem využití ploch, nelze v plochách s kódem NS umis ovat
žádné jiné stavby
Plochy p írodní (NP)
Hlavní využití:
zajišt ní podmínek ochrany p írody a krajiny p edevším na plochách maloplošných
chrán ných území
ípustné:
innosti s prioritou ochrany p írody, p írod blízké i lov kem málo pozm né
ekosystémy, mok ady, spole enstva skal, ekosystémy se soust ed ným výskytem vzácných
a existen
ohrožených druh bioty, p irozená travní a bylinná spole enstva, lesy
s p irozenou nebo p írod blízkou druhovou skladbou a prostorovou a v kovou strukturou,
území s mimo ádnou krajiná skou hodnotou
Nep ípustné:
zmenšování vým ry p írodní plochy, umis ování staveb a technických dominant, jiné
innosti, které svými p ímými i druhotnými d sledky mohou narušovat zájmy ochrany
írody a krajiny
Prostorové uspo ádání:
na plochách s kódem NP nelze umis ovat žádné stavby
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6.2. Umis ování staveb a za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
Požadavky na umis ování t chto staveb v nezastav ném území nebyly uplatn ny.
ípadné umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona je možné, pokud nedojde k narušení urbanistické koncepce obce,
kompozi ních vztah v území nebude zaznamenán nežádoucí dopad na krajinný ráz nebo
nedojde k p ekro ení únosné kapacity území, kterou m že být nap . dopravní zát ž, hygienická
únosnost území i bezpe nost v území.
6.3. Zajišt ní podmínek ochrany krajinného rázu
Koncepce územního plánu na území obce nevymezuje plochy se zm nou v území, na kterých
by bylo možno umis ovat stavby a za ízení narušující celistvost a obraz prostoru v krajinné
scén .
Koncepce ÚP zajiš uje ochranu obrazu obce, respektuje charakter, m ítko a urbanistickou
skladbu osídlení. Akceptuje stabilizovanou linii zásadního prostoru v sídle, ur uje výškové
uspo ádání území. Územní plán na území obce neumis uje stavby, které se svojí výškou,
plošným rozsahem, objemem vymykají m ítku krajiny, tj. nežádoucím zp sobem by zm nily
charakter urbanizované a volné krajiny.
Z d vodu citlivého zapojení osídlení do krajinného rámce zástavba na vn jších okrajích
zastav ného území bude orientována tak, aby do volné krajiny sm ovala nezastav ná ást
stavebního pozemku. Když není možno tuto zásadu dodržet, zmín ná ostrá p echodová hranice
bude zmírn na zelení sídelní nebo i krajinnou.
Pokud je nezbytné na pozemcích rodinných dom situovat samostatn garáž i jinou stavbu a
za ízení, které nejsou v rozporu s p ípustným nebo podmín
p ípustným využitím plochy,
budou tyto stavby a za ízení zohledn ny již p i zpracování projektové dokumentace rod. domu,
i když jejich realizace m že být pozd jší.
Koncepce ÚP neumož uje ve volné krajin vytvá ení nových zahrádká ských lokalit ani
rekrea ních objekt . Stávající chatová zástavba je územn stabilizovaná s p im enými
možnostmi jejich zm n (viz. kap. A.6.1.).
Územní plán respektuje památkov chrán né objekty (požívající právní ochranu), respektuje
památky místního významu - drobné objekty sakrálního významu i jiné kulturn historické
artefakty. Podmínky ochrany viz. kap.A.2.2.
Za nezbytné je v koncepci ÚP považováno zachování p írodního charakteru vodních tok
s travními spole enstvy údolních niv. Akceptována je mimo ádná estetická a ekologická
hodnota údolní nivy eky Bobr vky.
ešení ÚP stabilizuje ÚSES, dopl uje prvky rozptýlené zelen (plošné a liniové) v krajin .
ÚSES a rozptýlená zele jsou v územním plánu považovány za jeden z typických prvk
kulturní krajiny.
Respektována je lenitost okraje lesa s jeho estetickou a ekologickou hodnotou.
6.4. Limity využití území vyplývající z ešení územního plánu
Respektovat limity využití území jako podmínku realizovatelnosti zám .
Ochrana p írodních hodnot
prvky ÚSES - obecn nezastavitelné plochy (v od vodn ných a ojedin lých p ípadech
lze p ipustit stavby dopravní a technické infrastruktury (liniové a nerovnob žné s prvkem
ÚSES), stavby vodohospodá ské a stavby životního prost edí)
ochrana krajinného rázu - dána ochranou zjišt ných p ítomných pozitivních hodnot
území a návrhem na odstran ní nebo potla ení p in, které tyto hodnoty snižují – tedy
koncepcí územního plánu
ochrana ZPF - odnímat ZPF pouze v p ípadech uvedených v ešení územního plánu
Ochrana podzemních a povrchových vod
vodní plochy a toky - do 8 m od b ehové hrany nejsou p ípustné innosti a stavby
zamezující volnému p ístupu k vodote i anebo vodní ploše
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zastavitelná území - ešit p írod blízké odvodn ní zastavitelných ploch a komunikací,
ešit zachycování deš ových vod na pozemku nemovitosti
Ochrana kulturních hodnot
identita sídla - respektovat základní kulturní hodnoty obce jako je p dorysná osnova sídla
se zd razn ním pevnosti historického zastav ní severovýchodní a jihozápadní strany
návesního prostoru s pr hledy na stavbu kaple Na Nebevzetí Panny Marie
drobné artefakty - akceptovat stávající výtvarná díla sakrálního významu v sídle a volné
krajin v etn památníku padlým v I. sv tové válce
Limitní hranice negativních vliv
Respektovat stanové limitní hranice negativních vliv :
plochy smíšené obytné venkovské (SV) - po hranici v ÚP vymezené plochy
plochy smíšené obytné se specifickým využitím (SX) - po hranici v ÚP vymezené plochy
plochy výroby a skladování, drobná a emeslná výroba (VD) - po hranici v ÚP vymezené
plochy
plochy výroby a skladování, lehký pr mysl (VL) – po hranici v ÚP vymezené plochy
6.5. Podmínky pro využití ploch koridor
Koridory v ÚP se vymezují jako území umož ující realizaci zám
na úseku technické a
dopravní infrastruktury. Takto vymezené území je t eba do doby realizace zám ru chránit
z d vodu situování stavby technické a dopravní infrastruktury v etn p ímo souvisejících a
nezbytných za ízení i v etn p íslušných ochranných pásem vyplývajících z právních p edpis .
Do doby realizace p íslušné stavby technické a dopravní infrastruktury je na území koridoru
zakázáno provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které
by výstavbu technické infrastruktury znemožnily anebo významn ztížily (i ekonomicky).
sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn i zm nou územního plánu, která
navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým.
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1. Ve ejn prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury
VD
- koridor pro navrženou stavbu silnice III. t ídy v trase místní komunikace Tišnovská
Nová Ves - Ž árec
7.2. Ve ejn prosp šná opat ení (VPO)
Nejsou územním plánem vymezovány.
7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nejsou územním plánem vymezovány.
7.4. Plochy pro asanaci
Nejsou územním plánem vymezovány.
8. Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
edkupní právo s uvedením, v í prosp ch je p edkupní právo z izováno
Nejsou územním plánem vymezovány.
9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení.
10. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
V ÚP Tišnovská Nová Ves jsou vymezeny dv plochy územních rezerv.
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Územní rezerva R1 je vymezena pro prov ení možnosti rozší ení zastavitelné plochy pro ú ely
bydlení v rodinných domech – venkovské na území, které stejn jako území zastavitelné
plochy Z4 je složité a hlediska spádových pom
do kanaliza ní sít sídla.
Územní rezerva R2 je vymezena pro výhledový zám r obce na dostavbu plochy objektu pro
bydlení v rodinných domech venkovského typu.
V ploše územní rezervy lze povolovat pouze takové zm ny v území, které neznemožní nebo
podstatn neztíží budoucí zám r. Na základ územní rezervy nelze zám r povolit.
11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou
o parcelaci
Takovéto plochy nebyly vymezeny.
12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro
vložení dat o této územní studii do evidence územn plánovací innosti
Takovéto plochy nebyly vymezeny.
13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
vydáním regula ního plánu regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9, stanovení, zda se
bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost
Takovéto plochy nebyly vymezeny.
14. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Stanovení po adí zm n v území nebylo zadáním územního plánu vyžadováno.
Pot eba etapizace též nevyplynula z ešení územního plánu
15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Takovéto plochy nebyly vymezeny.
16. 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 14 list .

B. Výkresová ást

íslo
N1
N2
N3
N4
N5
N6

Výkres
název
Základní len ní území
Hlavní výkres
Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací
Dopravní ešení
Zásobování vodou, kanalizace
Energetika, elektronické komunikace

po et list

poznámka

1
1
1
1
1
1

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
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves v souladu s ust. § 6 odst. 5 písmene a) zákona
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen
stavební zákon), rozhodlo o po ízení územního plánu dne 11. 2. 2011 usnesením . 10 s tím, že pro
spolupráci s po izovatelem ur ilo starostu obce – Ing. Vladislava Fice.
Zpracování územního plánu Tišnovská Nová Ves objednala obec u zhotovitele Ing. arch. Jana
Psoty, STUDIO P, Nádražní 52, 591 01 Ž ár nad Sázavou. Po izovatelem územního plánu je dle § 6
odst. 1 písm. c) stavebního zákona M stský ú ad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního
ádu, odd lení ú ad územního plánování.
Hlavním cílem zpracování ÚP Tišnovská Nová Ves bylo navrhnout budoucí funk ní uspo ádání
území a stanovit závazné regulativy pro rozvoj obce - vytvo it tak p edpoklady k zabezpe ení
trvalého souladu všech p írodních, civiliza ních a kulturních hodnot v území.
Nový územní plán byl ešen v souladu s platnou legislativou (stavební zákon, vyhláška
. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu
evidence územn plánovací innosti a vyhláška . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve zn ní pozd jších p edpis a zákon . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd jších p edpis ).
Dopl ující pr zkumy a rozbory byly zpracovány v srpnu 2011 v rozsahu územn analytických
podklad jako podklad pro vypracování zadání ÚP.
Dále byl na základ záv
z Dopl ujících pr zkum a rozbor po izovatelem ve spolupráci
s ur eným zastupitelem zpracován návrh zadání ÚP Tišnovská Nová Ves. V návrhu byly stanoveny
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP Tišnovská Nová Ves.
Následn po izovatel dne 22. 2. 2012 v souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona oznámil
zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Tišnovská Nová Ves a zaslal návrh zadání ÚP
obci Tišnovská Nová Ves, dot eným orgán m, sousedním obcím a Krajskému ú adu
Jihomoravského kraje pro uplatn ní podn
a požadavk k návrhu zadání ÚP. Po izovatel zárove
zajistil vystavení návrhu zadání ÚP k ve ejnému nahlédnutí po dobu 30 dn ode dne vyv šení
Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Tišnovská Nová Ves (dále jen „oznámení„)
na Obecním ú ad v Tišnovské Nové Vsi a na M Ú Tišnov, odboru územního plánování a
stavebního ádu. „Oznámení“ bylo vyv šeno na ú ední desce a elektronické ú ední desce Obecního
adu Tišnovská Nová Ves a M Ú Tišnov. Úplný rozsah návrhu zadání ÚP Tišnovská Nová Ves
byl zp ístupn n na elektronické ú ední desce Obecního ú adu Tišnovská Nová Ves a na webových
stránkách m sta Tišnova. V uvedené lh mohl každý uplatnit své p ipomínky.
K návrhu zadání vydal odbor ÚPS KrÚ JMK dne 19. 3. 2012 pod . j. JMK 22968/2012
koordinované stanovisko, jehož sou ástí bylo stanovisko odboru ŽP z hlediska zákona
. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny a zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní
prost edí a o zm
n kterých souvisejících zákon . K možnosti existence vlivu ÚP Tišnovská Nová
Ves na lokality soustavy Natura 2000 vydal odbor ŽP KrÚ JMK stanovisko v tom smyslu, že u n j
vylu uje významný vliv na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvost evropsky významných
lokalit nebo pta ích oblastí soustavy Natura 2000. Z hlediska zákona . 100/2001 Sb., vydal odbor
ŽP KrÚ JMK stanovisko, že na základ posouzení podle kritérií uvedených v p íloze . 8 tohoto
zákona neuplat uje požadavek na vyhodnocení vliv územního plánu na životní prost edí. Vzhledem
k uvedeným stanovisk m neuvedl po izovatel v návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vliv na
udržitelný rozvoj území. Rovn ž nebyl uplatn n podn t dot eného orgánu ani zastupitelstva obce na
zpracování variantních ešení, a proto nebyl v zadání ÚP uplatn n požadavek na zpracování
konceptu ÚP dle § 47 odst. 5 stavebního zákona. Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem
vyhodnotil požadavky, podn ty a p ipomínky, které byly doru eny ve stanovené lh
k návrhu
zadání ÚP Tišnovská Nová Ves a na jejich základ upravil návrh zadání ÚP Tišnovská Nová Ves.
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Upravené a dopln né zadání schválilo Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves dne 27. 4. 2012
usnesením . 4.
Opat ení obecné povahy – Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK)
– vydané usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 22. 9. 2011 . 1552/11/Z25, bylo
zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, který nabyl ú innosti dnem jeho
vyhlášení.
Na základ této skute nosti, kdy zadání územního plánu Tišnovská Nová Ves bylo projednáno a
schváleno Zastupitelstvem obce Tišnovská Nová Ves v dob platnosti ZÚR JMK, bylo v souvislosti
se zrušením ZÚR JMK upraveno a doprojednáno s p íslušnými dot enými orgány. Provedené úpravy
se týkaly pouze požadavk , které p vodn vyplývaly ze ZÚR JMK.
V tomto období si Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves v souladu s ust. § 6 odst. 5 písmene f)
stavebního zákona ur ilo nového zastupitele pro spolupráci s po izovatelem a to zastupitele – Ing.
Miroslava Kadlece.
Zadání územního plánu Tišnovská Nová Ves upravené v souvislosti se zrušením ZÚR JMK bylo
schváleno Zastupitelstvem obce Tišnovská Nová Ves dne 21. 12. 2012 usnesením . 3.
Ode dne 1. 1. 2013 nabyl ú innosti zákon . 350/2012 Sb., kterým byl novelizován stavební
zákon.
Na základ schváleného zadání územního plánu zajistil po izovatel v souladu s ust. 50 stavebního
zákona pro obec Tišnovská Nová Ves zpracování návrhu územního plánu Tišnovská Nová Ves.
Hned po p edání návrhu ÚP Tišnovská Nová Ves po izovatel oznámil dne 15. 7. 2013 pod .j.
MUTI15945/2013/OÚPS /Na/DM/DA konání spole ného jednání o návrhu ÚP Tišnovská Nová
Ves jednotliv dot eným orgán m, krajskému ú adu, obci Tišnovská Nová Ves a sousedním obcím
v souladu se stavebním zákonem (§ 50 odst. 2) na den 12. srpna 2013 s možností uplatn ní
stanovisek dot ených orgán a p ipomínek sousedních obcí do 30 dn ode dne jednání. Zárove
edal návrh ÚP Tišnovská Nová Ves krajskému ú adu pro posouzení podle odstavc 5 až 7 § 50
stavebního zákona.
Sou asn bylo ve ejnou vyhláškou ze dne 15. 7. 2013 oznámeno zve ejn ní a projednávání
návrhu územního plánu Tišnovská Nová Ves v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního
zákona, kdy do 30 dn ode dne doru ení ve ejnou vyhláškou mohl každý uplatnit u po izovatele
písemné p ipomínky. Oznámení ve ejnou vyhláškou bylo po celou tuto dobu vyv šeno na ú ední
desce a elektronické ú ední desce M Ú Tišnov a Obecního ú adu Tišnovská Nová Ves. Návrh ÚP
byl vystaven k nahlédnutí na M Ú Tišnov, OÚPS , ú adu územního plánování a na internetových
stránkách
m sta
Tišnova
http://www.tisnov.cz/
v menu
M sto
Tišnov/Dokumenty
sta/Ostatní/Dokumenty odbor a pracoviš /Odbor územního plánování a stavebního ádu a na
Obecním
ú ad
v Tišnovské
Nové
Vsi
a
internetových
stránkách
obce
http://www.tisnovskanovaves.cz/.
Ve stanovené lh
byly po izovateli doru eny p ipomínky a to :

Dne 24. 9. 2013 pod .j. MUTI 21639/2013/OÚPS /DM byly po izovatelem zaslány podklady
Krajskému ú adu JMK OÚPS pro vydání stanoviska dle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního
zákona k návrhu ÚP Tišnovská Nová Ves. Toto stanovisko bylo vydáno dne 23. 10. 2013 pod .j.
JMK 110887/2013, kde bylo sd leno, že koncepce uspo ádání krajiny i koncepce ve ejné
infrastruktury je koordinována s ohledem na širší územní vztahy a k zajišt ní koordinace využívání
území nemá Krajský ú ad JMK, odbor ÚPS
p ipomínky. Krom spln ných obecných
republikových priorit územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území nevyplývají pro
obec Tišnovská Nová Ves z PÚR R 2008 žádné specifické požadavky. Zrušení ZÚR JMK je
v dokumentaci zohledn no. Nadále však upozor uje po izovatele na pot ebu pr žného sledování
právní situace ve v ci ZÚR JMK v souvislosti s podanou ústavní stížností.
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Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem zajistil upravení návrhu ÚP Tišnovská Nová
Ves k projednávání dle § 52 stavebního zákona.
Po izovatel v souladu s § 52 a § 22 stavebního zákona ve spojení s § 172 zákona . 500/2004 Sb.
(dále jen správní ád) oznámil formou ve ejné vyhlášky zahájení ízení o územním plánu Tišnovská
Nová Ves a stanovil, že ve ejné projednání návrhu ÚP se bude konat dne 10. prosince 2014 na Ú ad
obce v Tišnovské Nové Vsi, Tišnovská Nová Ves .p. 29. Ve ejná vyhláška byla zve ejn na na
ední desce a elektronické ú ední desce M Ú Tišnov a obce Tišnovská Nová Ves. Návrh ÚP byl
ode dne vyv šení ve ejné vyhlášky a po celou dobu jejího vyv šení, kterou bylo oznámeno zahájení
ízení o územním plánu, vystaven k ve ejnému nahlédnutí u po izovatele (OÚP M Ú Tišnov) a
v obci Tišnovská Nová Ves (OÚ Tišnovská Nová Ves). Návrh ÚP byl po stejnou dobu také
zve ejn n na webových stránkách m sta Tišnov a obce Tišnovská Nová Ves
i projednávání byla uplatn na tato námitka:

i projednávání byla dále uplatn na tato p ipomínka:

Po izovatel v souladu s § 53 stavebního zákona ve spolupráci s ur eným zastupitelem (ing. Petr
Janda) a v souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního ádu znovu vyhodnotil výsledky projednávání a
zpracoval s ohledem na ve ejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu územního plánu. Návrhy byly doru eny dot eným orgán m a krajskému ú adu jako nad ízenému orgánu
s výzvou, aby do 30 dn od obdržení uplatnily stanoviska.
Stanoviska uplatnily také M Ú Tišnov, OÚP, odd lení památkové pé e ze dne 14. 4. 2015, HZS
JMK Brno ze dne 30. 3. 2015 a Obvodní bá ský ú ad Brno ze dne 26. 3. 2015. Tato stanoviska byla
souhlasná.
Po izovatel dopracoval spolu s projektantem textovou ást od vodn ní návrhu ÚP v souladu
s p ílohou . 7 k vyhlášce . 500/2006 Sb.
Vzhledem k tomu, že po izovatel neshledal v návrhu ÚP Tišnovská Nová Ves žádné rozpory se
stavebním zákonem ani požadavky uvedenými v § 53 odst. 4 stavebního zákona, p edložil
Zastupitelstvu obce Tišnovská Nová Ves návrh na vydání územního plánu Tišnovská Nová Ves
zárove s jeho od vodn ním formou opat ení obecné povahy v souladu s § 171 a následujících
zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis .
2.

Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis , s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , p ípadn s výsledkem ešení
rozpor

2.1. Soulad s politikou územního rozvoje R
Politika územního rozvoje R 2008 byla schválena usnesením vlády R . 929 ze dne
20.07.2009. Území obcí z ORP Tišnov náleží dle PÚR R do rozvojové oblasti Brno (OB3). Území
obce se nedotýkají plochy ani koridory dopravní infrastruktury ani plochy i koridory technické
infrastruktury ani související zám ry dle PÚR R.
Územní plán Tišnovská Nová Ves napl uje republikové priority územního plánování (vybrány
jsou priority mající vztah k problematice obce a požadavk m zadání ÚP. Ozna ení priorit odpovídá
zna ení v PÚR R) následujícím zp sobem:
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priorita 14 - územní plán stanovuje koncepci rozvoje území obce, chrání hodnoty právn
definovaní i hodnoty zjišt né v ÚAP a v dopl ujících pr zkumech a rozborech. Krom
ochrany hodnot dává koncepce územního plánu p edpoklady pro vytvá ení nových hodnot p i
zachování specifik území obce (urbanizovaného i neurbanizovaného), p ispívá ke zlepšení
ekonomické sob sta nosti území, snižování vyjíž ky do zam stnání, k lepší dostupnosti
ve ejné infrastruktury zvl. technické a dopravní, ke kultivaci kvalitního ve ejného
prostranství, ke stabilit sociálního prost edí apod.
priorita 16 - požadavek na komplexnost pojetí územního plánu je obsažen v § 18 odst. 2
stavebního zákona. Územní plán Tišnovská Nová Ves je ešen v souladu se stavebním
zákonem
priorita 17 - území ORP Tišnov nepat í mezi strukturáln postižené a hospodá sky zaostalé
regiony. Základní podmínky pro napln ní priority . 17 jsou dány rozvojem ploch výroby a
skladování jak v poloze extenzivního rozvoje, tak i v poloze kvalitativního rozvoje stávajících
výrobních ploch. Pracovištní funkce lze rozvíjet v omezených formách i na plochách
smíšených obytných
priorita 20 - na území obce nejsou ešeny žádné koridory nebo plochy se stavbami, které by
byly v konfliktu s charakterem krajiny, ochranou zvlášt chrán ných území i ÚSES
priorita 22 - územní plán prov il podmínky pro územní rozvoj cestovního ruchu
s výsledkem, že plochy rodinné rekreace jsou územn stabilizovány, podmín
lze k tzv.
druhému bydlení využít k tomu p íhodných ploch zastav ného území. Preferován bude rozvoj
pohybových složek rekreace po silnici III. t ídy, ú elových i místních komunikací
priorita 23 - lepší dopravní dostupnost obce bude zajišt na p evedením místní komunikace
v úseku Tišnovská Nová Ves – Ž árec do silnic III. t ídy s pravidelnou údržbou a lepšími
podmínkami pro zlepšení technických parametr této komunikace. Tímto aktem nedojde
k další fragmentaci krajiny.
priorita 25 - vodní tok Bobr vka má vymezeno záplavové území. Periodické zaplavování
ásti údolní nivy je považováno za p irozený jev. Území obce není ohroženo sesuvy p dy.
V koncepci ÚP jsou uplatn na opat ení sm ující ke zvýšení p irozené retence srážkových
vod v území a ochran území p ed extravilánovými vodami
priorita 26 - ÚP v záplavovém území nevymezuje žádnou zastavitelnou plochu a neumis uje
do n ho žádnou ve ejnou infrastrukturu
priorita 28 - územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci rozvoje ve ejné
infrastruktury (v . rozvoje ve ejných prostranství) a koncepci uspo ádání krajiny. Koncepce
jsou vzájemn koordinovány a tak má obec Tišnovská Nová Ves p im ené podmínky a
edpoklady pro udržitelný rozvoj území
priorita 30 - problematika vodního hospodá ství je ešena v souladu s požadavky na vysokou
kvalitu života sou asn i budoucí generace
priorita 31 - územní podmínky nedovolují rozvoj za ízení pro výrobu el. energie pro
komer ní ú ely. Pro vlastní pot ebu lze toto za ízení v etn za ízení pro využití
obnovitelných zdroj za p esn stanovených podmínek umis ovat na objektech
v urbanizovaném území obce.
Územní plán Tišnovská Nová Ves je vypracován v souladu s PÚR R.
2.2. Soulad s územn plánovací dokumentací vydanou krajem
Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Jihomoravského kraje
nebyl dosud po ízen. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje vydány dne 22.09.2011, byly na základ rozsudku Nejvyššího správního
soudu dne 21.06.2012 zrušeny.
Jihomoravský kraj nemá v dob prací na ÚP Tišnovská Nová Ves žádnou ú innou územn
plánovací dokumentaci.
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2.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování
Cíle územního plánu
Územní plán Tišnovská Nová Ves vytvá í p edpoklady pro zajišt ní souladu p írodních,
civiliza ních a kulturních hodnot v území se z etelem na zachování p íznivého životního
prost edí. Koncepce územního plánu navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu využívání
území, které umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opat ení
územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem
udržitelného rozvoje území.
Územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce Tišnovská Nová
Ves. Pro území obce jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území a podmínky
prostorového uspo ádání území. Zm ny v území sm ují p edevším do ploch bydlení
v rodinných domech venkovského typu, ploch smíšených se specifickým využitím a ploch
výroby a skladování. U ploch zm n v krajin mají dominující význam plochy, které jsou
ur eny k zalesn ní.
Ve ejné i soukromé zám ry v území jsou územním plánem maximáln koordinovány, v cn i
asov je koordinována výstavba a další aktivity ovliv ující rozvoj území obce tak, aby byl,
pokud je to možné, zajišt n kontinuální vývoj obce jako celku.
Ve ve ejném zájmu ÚP chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území,
respektuje hodnoty urbanistické a kulturní, upozor uje na požadavky týkající se
archeologických nález p i zemních pracích.
V nezastav ném území je posilována biodiverzita a ekologická stabilita zejména
na plochách zem lsky intenzivn obhospoda ovaných.
Jako vzájemn propojený soubor p irozených i p írod blízkých ekosystém udržujících
írodní
rovnováhu
je
v
návaznosti
na
sousední
území
vymezen
a up esn n územní systém ekologické stability.
V zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu
a využívání zastav ného území v bec. Podmínkou však z stává opodstatn ný požadavek
na zachování venkovského charakteru obce.
V souladu s územn plánovacími podklady kraje je ešeno p evedení místní komunikace
Tišnovská Nová Ves – Ž árec do silnic III. t ídy.
Prov ena byla situace na úseku zásobení obce pitnou vodou a energiemi. Prov ena byl
situace i na úseku išt ní a odvád ní splaškových vod, ÚP vymezuje plochu územní
rezervy pro celoobecní OV.
Umožn n je kvalitativní rozvoj ob anského vybavení, nastaveny jsou podmínky
pro zvýšení kvality ve ejných prostranství s možností upev ování a vzniku sociálních
kontakt .
Územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území,
akceptovány jsou památky s právní ochranou i památky tzv. místního významu, kterými
jsou: významné stavby drobné architektury, pietní místo, architektonicky cenné stavby i
historicky významné místo. Stanoveny jsou podmínky pro ochranu urbanistické struktury
a prostorového uspo ádání sídel.
Úkoly územního plánu
Na základ zjišt ných údaj o území byly formulovány pot eby a požadavky na rozvoj území
obce s podmínkami vedoucími k ochran ve ejných zájm v územn plánovací dokumentaci obce.
Pot eba zm n v území je vyvolána dále požadavky:
na vyhledání vhodných ploch pro bydlení
na rozší ení výrobní zóny obce
na umíst ní plochy smíšené obytné se specifickým využitím
na prov ení pot eb dopln ní obce ve ejnou infrastrukturou
spojenými s posilováním mimoproduk ní funkce krajiny
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spojenými s vytvo ením podmínek pro obnovu a kultivaci sídelní struktury spojenou
s ochranou urbanistických a architektonických hodnot a ochrannou nezastav ného území
Urbanistické, architektonické požadavky s požadavky na prostorové uspo ádání jsou v rozsahu
íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP. Nedílnou sou ástí
územního plánu jsou podmínky, za kterých je zm ny v území možno provád t.
Území obce Tišnovská Nová Ves není územím se složitou a komplikovanou problematikou, tudíž
stanovování po adí výstavby, které by zm ny v území vhodn objas ovalo, nebylo nutné.
Na území obce se nenachází a územní plán zde nenavrhuje žádné stavby ani za ízení, která by
mohla zp sobit ekologickou i p írodní katastrofu.
Pro zajišt ní proporcionálního rozvoje obce jsou vytvo eny podmínky snižující disparitu mezi
pracovištní a obytnou kapacitou sídla resp. obce.
Stanovení prahových hranic r stu se projevil i v návrhu jednotlivých infrastruktur obce, kdy je
maximáln využíváno nap . stávající ob anské vybavenosti a uvažovaná plochy pro celoobecní OV
je z d vodu udržitelnosti (náklady ve . prost edk na výstavbu i provoz) za azena do ploch
rezervních.
V sou asné dob sídlo p edevším plní funkci ubytovací. Územní plán rozvíjí možnosti
polyfunk ního využívání území obce, tj. i urbanizovaného území s požadavkem na vysokou kvalitu
bydlení. Sou asné podmínky využívání území nevyžadují, aby územní plán ešil asana ní a
rekultiva ní zásahy na území obce. Rekonstruk ní zásahy jsou možné v rámci díl ích úprav staveb
v rozsahu, které umož uje koncepce územního plánu.
Podrobn jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek stanovených
ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit.
Z projednání návrhu zadání ÚP Tišnovská Nová Ves vyplynulo, že nebyly uplatn ny požadavky
ani na vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality ani vlivu na životní
prost edí. Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj tedy nebylo vyhotovováno.
Ochranu životního prost edí i ve ejného zdraví lze zajistit standardními postupy dle platných
sou asných p edpis .
2.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis
Stavební zákon a provád cí vyhlášky
P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vyhlášek.
Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v souladu
zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, a její p ílohou . 7 i v souladu s vyhláškou .
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním
ÚP pracuje i s jinými plochami využití než 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
Územní plán vymezuje také plochy zelen . Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo
jiné pro vymezení systému sídelní zelen podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky .
500/2006 Sb.
plochy s podrobn jším len ním
Z ploch urbanizovaného území jde p edevším o up esn ní zp sobu využívání ploch zaru ujícího
uchování kulturních, p írodních i sociálních hodnot území. U ploch neurbanizovaného území jde o
vyjád ení zvláštností ve využívání r zných druh pozemk (nap . zem lské p dy s odlišnými
vlastnostmi – jako je ekologická stabilita, erodovatelnost, estetické p sobení apod.).
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2.5. Vyhodnocení souladu s požadavky s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , p ípadn s výsledkem ešení rozpor
Návrh ÚP byl v souladu s § 50, odst.2) stavebního zákona zaslán jednotliv níže uvedeným
dot eným orgán m a krajskému ú adu:
Krajský ú ad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního ádu, Brno
(stanovisko ze dne 5. 9. 2013 pod .j. JMK 81305/2013, doru eno 11. 9. 2013)
stanovisko odboru životního prost edí (OŽP)
Krajský ú ad Jihomoravského kraje, odbor životního prost edí, jako v cn a místn p íslušný
ad podle ustanovení § 29 zákona . 129/2000 Sb., o krajích, ve zn ní pozd jších p edpis , k
„Návrhu územního plánu Tišnovská Nová Ves“ uplat uje následující stanoviska:
Z hlediska zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších
edpis Krajský ú ad jako orgán ochrany ZPF nemá k uvedenému návrhu p ipomínky.
Z hlediska zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis
konstatuje, že žádné zájmy ochrany p írody a krajiny, k jejichž uplatn ní je p íslušný zdejší krajský ú ad, nejsou tímto návrhem územního plánu dot eny.
Z hlediska zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší OŽP jako orgán ochrany ovzduší krajského
adu p íslušný podle ust. § 11 odst. 2 písmene a) výše uvedeného zákona po posouzení p edložené dokumentace souhlasí s „ Návrhem územního plánu Tišnovská Nová Ves“.
Z hlediska dalších zájm sledovaných odborem životního prost edí nejsou k p edloženému návrhu p ipomínky.
Vyhodnocení: Po izovatel bere na v domí.
stanovisko odboru dopravy
Krajský ú ad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD), uplat uje za
použití ustanovení § 4 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., v platném zn ní (dále jen stavební zákon)
a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f), zákona . 13/1997 Sb., v platném zn ní (dále jen zákon),
následující stanovisko k návrhu územního plánu a souhlasí s ešením silnic II. a III. t ídy za
podmínky spln ní následujících požadavk :
1. Návrh (koridor dopravní infrastruktury) silnice III. T ídy v trase ú elové komunikace
Tišnovská Nová Ves – Ž árec bude uveden jako ve ejn prosp šná stavba.
2. Plochy, ve kterých je v zastav ném území vedena stávající silnice III/3897, budou mít
podmín no využití tak, že nebude znemožn no vedení pr jezdního úseku silnice v plynulé trase a
v ší ce odpovídající funk ní skupin a zatížení silnice.
3. V textové ásti od vodn ní na str. 29 ve v
„-nevyhovující stavební a dopravní technický
stav n kterých úsek silnic II a III. t ídy“, bude ponecháno konstatování stavu pouze pro silnice
III. t ídy.
4. Podmínky využití návrhových ploch pro rozvoj bydlení Z4 a Z5 p iléhající ke krajské silnici
III. t ídy nebudou z hlediska hlukové ochrany oslabovány.
Vyhodnocení: Po izovatel bere na v domí. Dokumentace návrhu bude zpracovatelem upravena
dle požadavk .
stanovisko odboru kultury a památkové pé e
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších
edpis , uplat uje krajský ú ad stanovisko k územn plánovací dokumentaci pro území, ve
kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o p sobnost ministerstva
kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném p ípad tedy nejsou dot eny zájmy v kompetenci
odboru kultury a památkové pé e Krajského ú adu Jihomoravského kraje.
Upozorn ní OÚPS :
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) byly vydány
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22.09.2011. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu
ze dne 21.06.2012, který nabývá ú innosti dnem jeho vyhlášení, bylo opat ení obecné povahy –
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ZÚR JMK – zrušeno. Tato skute nost je v územn je v územn plánovací dokumentaci
zohledn na.
OÚPS upozor uje po izovatele na pot ebu pr žného sledování právní situace ve v ci ZÚR
JMK v souvislosti s podanou ústavní stížností.
Vyhodnocení: Po izovatel bere na v domí .
stský ú ad Tišnov, Odbor životního prost edí
(stanovisko ze dne 22. 8. 2013 pod .j. MUTI 19680/2013/OŽP/Šu, doru eno 26.8.2013)
Z pohledu zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
n kterých dalších zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis , zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, zákona . 254/2001 Sb., o
vodách a o zm
n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis a zákona .
289/1995 Sb., o lesích a o zm
a dopln ní n kterých zákon , nemáme námitek k p edloženému
návrhu ÚP Tišnovská Nová Ves.
Z pohledu zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis ,
požadujeme, aby u plochy pro rozší ení výroby VD (pila) – zm na ,7 ozn. Z7, byla rozší ena
plocha ZO (zele ochranná a izola ní), sm rem ke komunikaci a stávající obytné zástavb v obci,
a to zejména z hlediska zachování krajinného rázu lokality, a pro potla ení negativního vlivu
staveb a ploch výroby v krajin .
Vyhodnocení: Po izovatel bere na v domí. Dokumentace návrhu bude zpracovatelem upravena
dle požadavk .
stský ú ad Tišnov, Odbor ÚPS , odd lení památkové pé e
(Stanovisko ze dne 13. 8. 2013 pod .j. MUTI16159/2013/OÚPS /P, doru eno 14. 8.2013)
stský ú ad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního ádu, odd lení památkové pé e
jako orgán státní památkové pé e, nemá po prostudování dokumentace ke spole nému jednání o
návrhu ÚP Tišnovská Nová Ves žádné p ipomínky.
V poznámce – ozna it kulturní památky ve výkresech
Vyhodnocení: Po izovatel bere na v domí.
stský ú ad Tišnov, Odbor dopravy
(Stanovisko ze dne 17. 7. 2013 pod .j. MUTI16214/2013/OD/Vk, doru eno 17. 7. 2013)
- z pohledu silni ního správního ú adu nemá k návrhu územního plánu žádné p ipomínky.
Vyhodnocení: Po izovatel bere na v domí.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brn , Územní pracovišt Brno
(stanovisko ze dne 23. 8. 2013 pod .j. KHSJM 36799/2013/BM/HOK, doru eno 27. 8. 2013)
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brn (dále také „KHS JmK“) jako
dot ený orgán ochrany ve ejného zdraví p íslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona . 258/2000
Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších
edpis (dále také „zákon . 258/2000 Sb.“), dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona .
258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. b) a § 50, odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis (dále také „stavební zákon“), v souladu s
ustanovením § 2 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis (dále
také „správní ád“), k návrhu územního plánu Tišnovská Nová Ves uplat uje toto stanovisko :
souhlasí s tím, že doporu uje v návrhu územního plánu rozší it plochu ZO – zelen ochranné a
izola ní také podél severovýchodního okraje plochy VD – plochy výroby a skladování – drobná a
emeslná výroba (plocha bývalého zem lského areálu). Nová zele tohoto typu bude sou ástí
zastavitelné plochy VD a bude zde míz funkci potla ující negativní p sobení bývalých
zem lských staveb v krajin . Zele ZO bude sou ástí i rozvojové navazující plochy výroby
drobné a skladování. P i návrhu a realizaci zelen preferovat používání p vodních druh d evin.
Výb r d evin provád t tak, aby se uplatnily celoro , nejen ve vegeta ním období. Lokalitu
doplnit i listnatými stromy s vysoko nasazenou korunou, které budou mít hlukov izola ní
vlastnosti.

STUDIO P |

33

Územní plán Tišnovská Nová Ves

Vyhodnocení: Po izovatel bere na v domí. Dokumentace návrhu bude zpracovatelem upravena
dle požadavk .
Hasi ský záchranný sbor Jihomoravského kraje
(stanovisko ze dne 10. 9. 2013 pod .j. HSBM-1-160/2013, doru eno 11.9. 2013)
K p edm tné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko. ÚP napl uje požadavky
a úkoly k ešení opat ení požární ochrany a ochrany obyvatelstva obce.
Vyhodnocení: Po izovatel bere na v domí.
ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16
(stanovisko ze dne 16. 7. 2013 pod .j. SBS 21485/2013/OBÚ-01/1, doru eno 17. 7. 2013)
…vydává následující stanovisko :
1. Podle evidence dobývacích prostor vedené zdejším ú adem v souladu s ustanovením § 29
odst. 3 zákona .44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis , v.k.ú. Tišnovská Nová Ves v Jihomoravském kraji není evidován dobývací
prostor.
S ohledem na uvedenou skute nost, v souladu s ustanovením § 15 zákona . 44/1988 Sb., o
ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , zdejší ú ad
k návrhu územního plánu v tomto katastrálním území nemá p ipomínek.
Vyhodnocení: Po izovatel bere na v domí.
Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha – Nové M sto
(stanovisko ze dne 1. 8. 2013 pod zn. 1547/13/062.103/St, doru eno 1. 8. 2013)
R – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vyso ina s
edloženým návrhem územního plánu Tišnovská Nová Ves souhlasí.
R – SEI, upozor uje ú astníky ízení na platnost zákona . 458/2000 Sb. ve zn ní pozd jších
edpis a z n ho vyplývající nutnost dodržování ochranných a bezpe nostních pásem k zajišt ní
spolehlivého provozu energetických za ízení a bezpe nostních pásem k zamezení nebo
k zmírn ní ú ink p ípadných havárií.
Vyhodnocení: Po izovatel bere na v domí.
Ministerstvo dopravy, Náb eží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha1
Stanovisko do spole ného jednání o návrhu ÚP Tišnovská Nová Ves DO neuplatnil.
Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Brno
(stanovisko ze dne 20. 8. 2013 pod .j. 2963/2013-1383-ÚP-BR, doru eno 20. 8. 2013)
Ve smyslu § 175 zákona .183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon)
a zákona .222/1999 Sb. o zajiš ování obrany eské republiky v platných zn ních a v souladu s
rezortními p edpisy (na teritoriu okres Brno-m sto, Brno-venkov, Blansko, B eclav, Hodonín,
Krom íž, Prost jov, T ebí , Uherské Hradišt , Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek–Místek,
Jeseník, Karviná, Nový Ji ín, Olomouc, Opava, Ostrava, P erov, Šumperk, Vsetín) bylo
provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.
eská republika – Ministerstvo obrany zastoupená VUSS Brno, jako v cn a místn p íslušná ve
smyslu § 6, odst. 1, písmeno h zákona . 222/1999 Sb., jejímž jménem jedná editel VUSS Brno
Ing. Jaroslav Valchá na základ pov ení ministryn obrany j.2566/2007-8764 ze dne 2.1.2008
ve smyslu § 7, odst.2 zákona .219/2000 Sb. vydává stanovisko:
Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany :
- OP RLP – Ochranném pásmu radioloka ního za ízení, které je nutno respektovat podle
ustanovení § 37 zákona . 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zm
a dopln ní zákona .
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydávat územní rozhodnutí a
povolit níže uvedené stavby jen na základ závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehož
jménem jedná VUSS Brno. Jedná se o výstavbu (v etn rekonstrukce a p estavby) v trných
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních
operátor . V tomto vymezením území m že být výstavba v trných elektráren, výškových
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staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvo ících dominanty v terénu výškov omezena nebo
zakázána.
- Toto zájmové území ministerstva obrany je v textové ásti návrhu územního plánu
zapracováno. Upravte prosím podmínky uvedené v Od vodn ní v kapitole 6.9 Obrana a
bezpe nost státu dle podmínek uvedených v tomto stanovisku. Grafické ásti pod legendou
koordina ního výkresu je informace o ochranném pásmu radioloka ního za ízení
Ministerstva
obrany uvedena.
- K p edloženému návrhu územního plánu nemáme dalších p ipomínek za p edpokladu úpravy
textové ásti v souladu s tímto stanoviskem.
Vyhodnocení: Po izovatel bere na v domí. Dokumentace návrhu bude zpracovatelem upravena
dle požadavk .
Ministerstvo životního prost edí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
(stanovisko ze dne 24. 7. 2013 pod .j. 1334/560/13, doru eno 25. 7. 2013)
V k.ú. Tišnovská Nová Ves nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost nebo jejich prognózní
zdroj a nejsou zde stanovena chrán ná ložisková území (CHLÚ). Protože nejsou v k.ú. Tišnovská
Nová Ves dot eny zájmy ochrany výhradních ložisek nerost , nemá MŽP OVSS VII z hlediska
ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání p ipomínek a s projednáním návrhu
územního plánu souhlasí.
Pro úplnost uvádíme, že do v k.ú. Tišnovská Nová Ves zasahuje poddolované území z minulých
žeb: Drahonín 1 - po t žb radioaktivní suroviny po roce 1945. Dot ená plocha poddolovaného
terénu iní 4 497750 m2 – ev. . 3523.
Není zde evidováno žádné sesuvné území.
Vyhodnocení: Po izovatel bere na v domí.
Státní pozemkový ú ad, Husinecká 1024/11a, Praha
Stanovisko do spole ného jednání o návrhu ÚP Tišnovská Nová Ves DO neuplatnil.
Ministerstvo pr myslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 Praha
(stanovisko ze dne 29. 7. 2013 pod zn. 30508/2013/31100, doru eno 6. 8. 2013)
Z hlediska p sobnosti MPO ve v ci využívaní nerostného bohatství a t žby nerostných surovin
neuplat ujeme podle ust. 50 odst. 2 SZ a ust. §15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené územn
plánovací dokumentaci žádné p ipomínky, protože v k.ú. Tišnovská Nová Ves se nenacházejí
výhradní ložiska nerostných surovin.
Vyhodnocení: Po izovatel bere na v domí.
ad pro civilní letectví R, Praha
( stanovisko ze dne 17. 7. 2013 pod .j. 004050-13-701, doru eno 17. 7. 2013).
K výše uvedenému nemá Ú ad pro civilní letectví p ipomínky vzhledem k tomu, že
nep edpokládá ohrožení bezpe nosti leteckého provozu.
Vyhodnocení: Po izovatel bere na v domí.
Krajská veterinární správa JMK, Brno
Stanovisko do spole ného jednání o návrhu ÚP Tišnovská Nová Ves DO neuplatnil.
Pozn. Úplná zn ní stanovisek obsahující i úplné zn ní od vodn ní, jsou k nahlédnutí ve spise „Návrh
ÚP Tišnovská nová Ves“ u po izovatele.
2.6. Vyhodnocení stanoviska krajského ú adu dle §50 odst. 7) stavebního zákona
(ze dne 23. 10. 2013 pod .j. JMK 110887/2013, doru eno 25. 10. 2013)
M stský ú ad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního ádu, požádal ve smyslu § 50
odst. 7 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších
edpis (dále jen stavební zákon), o vydání stanoviska krajského ú adu k návrhu ÚP Tišnovská
Nová Ves. Krajský ú ad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního ádu
(OÚPS ), sd luje po obdržení stanovisek, p ipomínek a výsledk konzultací a posouzení dle §
50 odst. 7 stavebního zákona následující stanovisko:
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Posouzení návrhu ÚP Tišnovská Nová Ves z hlediska zajišt ní koordinace využívání
území s ohledem na širší územní vztahy.
Koncepce uspo ádání krajiny i koncepce ve ejné infrastruktury je koordinována s ohledem
na širší územní vztahy. K zajišt ní koordinace využívání území nemá KrÚ JmK, odbor ÚPS
ipomínky.
Posouzení návrhu ÚP Tišnovská Nová Ves z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a
s územn plánovací dokumentací vydanou krajem.
Krom spln ných obecných republikových priorit územního plánování pro zajišt ní
udržitelného rozvoje území nevyplývají pro obec Tišnovská Nová Ves z PÚR R 2008 žádné
specifické požadavky.
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) byly Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje vydány dne 22.09.2011. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne
21.06.2012, který nabývá ú innosti dnem jeho vyhlášení, bylo opat ení obecné povahy – ZÚR
JMK – zrušeno, což je v dokumentaci zohledn no.
OÚPS upozor uje po izovatele na pot ebu pr žného sledování právní situace ve v ci
ZÚR JMK v souvislosti s podanou ústavní stížností.
OÚPS upozor uje, že v kap. 2.1. textové ásti – od vodn ní je nep esn uvedeno, že
„území obce Tišnovská Nová Ves leží v rozvojové oblasti Brno (OB3). Jmenovité za azení
ešeného území do konkrétní rozvojové oblasti i osy není v sou asné dob možné dovozovat, a
to ani z p íslušností území obce do správního obvodu ORP uvedeného ve vymezení OB3 v PÚR
R 2008. „Zp esn ní“ rozvojových oblastí a os (tedy jejich vymezení v rozlišení podle území
jednotlivých obcí) p ísluší dle l. 39 PÚR R 2008 zásadám územního rozvoje. Je však možné
ípadn identifikovat ty jednotlivé faktory uvedené v d vodech pro vymezení t chto oblastí i
os, které mohou ovlivnit území ešené územním plánem.
Dále ÓÚPS upozor uje, že aktuálním podkladem z hlediska nadmístního (tj. regionálního a
nadregionálního) je odv tvový podklad orgán ochrany p írody JMK a MŽP „Koncep ní
vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability“. S tímto
dokumentem by m l korespondovat popis ( íslování) prvk nadmístního ÚSES, které jsou
zmi ovány v ÚP z hlediska širších vazeb v území (nap . kap.6.6. od vodn ní a další).
2.7. Vyhodnocení stanovisek dot ených orgán dle §52 stavebního zákona
K ve ejnému projednání návrhu územního plánu Nedv dice, konaného dne 10. prosince 2014, byly
jednotliv p izvány níže uvedené dot ené orgány a krajský ú ad:
a) Odbor územního plánování a stavebního ádu KrÚ JMK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
(koordinované stanovisko)
b) M stský ú ad Tišnov, odbor životního prost edí, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
c) M stský ú ad Tišnov, OÚP, odd lení památkové pé e, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
d) M stský ú ad Tišnov, odbor dopravy, silni ní správní ú ad, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
e) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracovišt Brno-venkov, Je ábkova
4, 602 00 Brno
f) Hasi ský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, prac. Štefánikova 32, 614 00
Brno
g) Obvodní bá ský ú ad, Cejl 13, 602 00 Brno
h)
R – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opušt ná 4, 602
00 Brno
i) Ministerstvo dopravy R, Odbor dopravní politiky, mezinárodních vztah a životního prost edí,
náb eží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
j)
R - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha – Agentura hospoda ení s nemovitým majetkem,
Odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno
k) MŽP R, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
l) Státní pozemkový ú ad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (KPÚ pro Jihomoravský kraj)
m) Ministerstvo pr myslu a obchodu R, odb. surovinové politiky, Na Františku 32, 11015 Praha
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n)
o)
p)

Ú ad pro civilní letectví R, Odbor pro ízení letového provozu a letiš , odd lení letiš , letišt
Ruzyn , 160 08 Praha 6
Krajská veterinární správa JMK, Palackého t ída 1309/174, 612 00 Brno kovice
Ministerstvo zem lství R, T šnov 65/17, 117 05 Praha

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona dot ené orgány a krajský ú ad jako nad ízený orgán mohou
uplatnit nejpozd ji do 7 dn ode dne ve ejného projednání stanoviska k ástem ešení, které byly od
spole ného jednání (§ 50) zm ny.
Plné zn ní t chto stanovisek v etn hlediska po izovatele je obsaženo v následujícím textu:
ad.a) Krajský ú ad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního ádu, Brno
(stanovisko ze dne 10.12.2014 pod .j. JMK 121929/2014, doru eno 17.12. 2014)
OÚPS vydává za krajský ú ad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona toto koordinované
stanovisko:
- stanoviska odboru životního prost edí (OŽP)
OŽP vydal k „Návrhu územního plánu Tišnovská Nová Ves“ stanovisko v rámci spole ného
jednání podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona pod . j. JMK 81305/2013. „Návrh
územního plánu Tišnovská Nová Ves“ (verze pro ve ejné projednání) zpracoval Ing. arch. Jan
Psota, STUDIO P, Nádražní 52, 591 01 Ž ár nad Sázavou, íjen 2014.
Krajský ú ad Jihomoravského kraje, odbor životního prost edí, jako v cn a místn p íslušný
ad podle ustanovení § 29 zákona . 129/2000 Sb., o krajích, ve zn ní pozd jších p edpis , k
„Návrhu územního plánu Tišnovská Nová Ves“ uplat uje následující stanoviska dle § 52 odst.
3 stavebního zákona k ástem ešení, které byly od spole ného jednání zm ny:
1. Z hlediska zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon o ochran ZPF“):
V rámci spole ného jednání bylo uplatn no orgánem ochrany ZPF krajského ú adu souhlasné
stanovisko k „Návrhu územního plánu Tišnovská Nová Ves“, který vykazoval celkový dopad
na ZPF v rozsahu 15,16 ha.
Od spole ného jednání došlo k drobné zm
u plochy Z3, u níž byla vým ra nepatrn
zmenšena z p vodních 0,53 ha na 0,52 ha. Celkový dopad p edm tného návrhu územního
plánu na zábor ZPF je tak vy íslen na 15,15 ha.
Orgán ochrany ZPF krajského ú adu jako dot ený správní orgán dle ust. § 17a písm. a) zákona
o ochran ZPF nemá k „Návrhu územního plánu Tišnovská Nová Ves“ projednávanému v režimu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona p ipomínky.
2. Z hlediska zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpi:
OŽP jako dot ený orgán ochrany p írody p íslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného zákona nemá k ástem ešení, které byly od spole ného jednání zm ny v „Návrhu
územního plánu Tišnovská Nová Ves“ p ipomínky.
3. Z hlediska zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, ve zn ní pozd jších p edpis :
OŽP jako dot ený orgán ochrany ovzduší p íslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) výše uvedeného zákona nemá k ástem ešení, které byly od spole ného jednání zm ny v „Návrhu
územního plánu Tišnovská Nová Ves“, p ipomínky.
4. Z hlediska zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm
n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis :
Dot eným v cn a místn p íslušným vodoprávním ú adem k uplat ování stanovisek k územnímu plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní ú ad obce s rozší enou p sobností v míst požadované innosti nebo stavby, v daném p ípad se jedná o M stský ú ad
Tišnov, odbor životního prost edí.
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Upozor ujeme, že pásmo hygienické ochrany vodního zdroje Brno – Svratka – Pisárky bylo
zrušeno opat ením obecné povahy Magistrátu m sta Brna, Odboru vodního a lesního hospodá ství a zem lství, . j.: MMB/0209172/2013, ze dne 13. 06. 2013.
5. Z hlediska zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm
a dopln ní n kterých zákon (lesní
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis :
OŽP není dot eným orgánem státní správy les .
Z hlediska dalších zájm sledovaných odborem životního prost edí nejsou k ástem ešení,
které byly od spole ného jednání zm ny v „Návrhu územního plánu Tišnovská Nová Ves“,
ipomínky.
- stanovisko odboru rozvoje dopravy
Krajský ú ad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy (dále jen KrÚ JMK ORD) uplatuje za použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm.
f) zákona . 13/1997 Sb., v platném zn ní (dále jen zákon), v ízení dle § 52 stavebního zákona
stanovisko k ástem ešení, které byly od spole ného jednání zm ny a Souhlasí s ešením
silnic II. a III. t ídy v návrhu územního plánu.
Od vodn ní :KrÚ JMK ORD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona a § 4 odst. 2 stavebního zákona uplat uje jako v cn a místn p íslušný dot ený orgán stanovisko k územn
plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním ízení z hlediska ešení silnic II. a III.
ídy.
Zm ny v p edloženém upraveném návrhu ÚP pro ve ejné projednání z hlediska ešení silnic II.
a III. t ídy respektují požadavky KrÚ JMK ORD ze spole ného jednání o návrhu ÚP.
KrÚ JMK ORD doporu uje v návrhu ÚP uvád t kategorii silnice III/3897 pouze ve tvaru S 6,5
v souladu s Návrhovou kategorizací silnic JMK. V p edložené podob není upravený návrh ÚP
v souladu z hlediska obsahu textové a grafické ásti. V textové ásti ÚP je uvedena kategorie
silnice III/3897 ve tvaru S 6,5/50 a v grafické ásti ve výkrese „Dopravní ešení“ je uvedena
kategorie silnice III/3897 ve tvaru S 6,5/60 (50).
- stanovisko odboru regionálního rozvoje, odd lení památkové pé e
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , uplat uje krajský ú ad stanovisko k územn plánovací dokumentaci pro území,
ve kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o p sobnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném p ípad nejsou dot eny zájmy v kompetenci
Krajského ú adu Jihomoravského kraje, odboru regionálního rozvoje, odd lení památkové pée.
- stanovisko odboru územního plánování a stavebního ádu
OÚPS jako nad ízený orgán vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajišt ní
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje a s územn plánovací dokumentací vydanou krajem. K ástem ešení, které
byly v „Návrhu územního plánu Tišnovská Nová Ves“ od spole ného jednání (§ 50) zm ny,
nemá OÚPS z hlediska uvedené problematiky p ipomínky
Hledisko po izovatele: Po izovatel vzal stanovisko na v domí.
ad.b)

stský ú ad Tišnov, odbor životního prost edí, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
Dot ený orgán stanovisko ve stanovené lh neuplatnil.

ad.c)

stský ú ad Tišnov, OÚP, odd lení památkové pé e, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
(stanovisko ze dne 10.11.2014 pod .j. MUTI 23785/2014/OÚP-P, doru eno 10.11.2014)
stský ú ad Tišnov, odbor územního plánování, odd lení památkové pé e, jako orgán státní
památkové pé e nemá po prostudování dokumentace k ve ejnému projednání návrhu ÚP
Tišnovská Nová Ves žádné p ipomínky.
Hledisko po izovatele: Po izovatel vzal stanovisko na v domí.
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ad.d)

stský ú ad Tišnov, odbor dopravy, silni ní správní ú ad, nám. Míru 346, 66619 Tišnov
(stanovisko ze dne 29.10.2014 pod .j. MUTI 23811/2014/OD/Vk, doru eno 03.11.2014)
stský ú ad Tišnov, odbor dopravy, jako silni ní správní ú ad p íslušný podle § 40 zákona .
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis , a místn p íslušný
podle § 11 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , vydává
stanovisko k podání ze dne 22. 10. 2014, které u inil M stský ú ad Tišnov, odbor územního
plánování, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov (dále jen “žadatel“) ve v ci ve ejné projednání
návrhu územního plánu Tišnovská Nová Ves, že z pohledu silni ního správního ú adu nemá k
ástem ešení, které byly od spole ného jednání zm ny, žádné p ipomínky.
Od vodn ní: M Ú Tišnov, odbor dopravy obdržel dne 22.10.2014 oznámení o konání
ve ejného projednání návrhu územního plánu Tišnovská Nová Ves a o jeho zve ejn ní a
vystavení. Vzhledem k tomu, že k ástem ešení, které byly od spole ného jednání zm ny,
Ú Tišnov, odbor dopravy neuplat uje žádné p ipomínky, není t eba jejich od vodn ní.
Hledisko po izovatele: Po izovatel vzal stanovisko na v domí.

ad.e) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracovišt Brno-venkov, Je ábkova
4, 602 00 Brno
Dot ený orgán stanovisko ve stanovené lh neuplatnil.
ad.f) Hasi ský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, prac. Štefánikova 32, 614 00
Brno
(stanovisko ze dne 8.12.2014 pod .j. HSBM-3-278/2014, doru eno 10.12.2014)
Hasi ský záchranný sbor Jihomoravského kraje, (dále jen „HZS JMK“), v souladu s
ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona . 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o zm
n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a § 31 odst. 1 písm. b)
zákona . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákona .
133/1985 Sb.,“), posoudil výše uvedenou plánovací dokumentaci, p edloženou oznámením .
j.: MUTI 23722/2014/Nb/OÚP/DA/KN ze dne 22. 10. 2014.
K p edm tné dokumentaci vydává HZS JMK souhlasné koordinované stanovisko.
Od vodn ní: z p edm tného návrhu Územního plánu je z ejmé, že bude napln n požadavek §
29 odst. 1 písmeno k) zákona . 133/1985 Sb., a budou spln ny požadavky uvedené v § 20
vyhlášky . 380/2002 Sb., k p íprav a provád ní úkol ochrany obyvatelstva, proto HZS JMK
rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Hledisko po izovatele: Po izovatel vzal stanovisko na v domí.
ad.g) Obvodní bá ský ú ad, Cejl 13, 602 00 Brno
(stanovisko ze dne 31.10.2014 pod .j. SBS 32346/2014/OBÚ-01/1, doru eno 3.11.2014)
c: Návrh územního plánu Tišnovská Nová Ves – stanovisko
K Vašemu p ípisu podanému dne 22. 10. 2014, evidovanému Obvodním bá ským ú adem pro
území kraj Jihomoravského a Zlínského pod .j. SBS 32346/2014, zdejší ú ad jako místn
íslušný orgán státní bá ské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona . 61/1988
Sb., o hornické innosti, výbušninách a o státní bá ské správ , ve zn ní pozd jších p edpis a
jako v cn p íslušný orgán státní bá ské správy podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona .
44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd jších
edpis , vydává následující s t a n o v i s k o :
1. Podle evidence dobývacích prostor vedené zdejším ú adem v souladu s ustanovením § 29
odst. 3 zákona . 44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis , v k.ú. Tišnovská Nová Ves v Jihomoravském kraji není evidován
dobývací prostor.
S ohledem na uvedenou skute nost, v souladu s ustanovením § 15 zák. . 44/1988 Sb., o
ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , zdejší ú ad
k návrhu územního plánu v tomto katastrálním území nemá p ipomínek.
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Hledisko po izovatele: Po izovatel vzal stanovisko na v domí.
ad.h)

R – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opušt ná 4, 602
00 Brno
Dot ený orgán stanovisko ve stanovené lh neuplatnil.

ad.i) Ministerstvo dopravy R, Odbor dopravní politiky, mezinárodních vztah a životního prost edí, náb eží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
Dot ený orgán stanovisko ve stanovené lh neuplatnil.
ad.j)

R - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha – Agentura hospoda ení s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno
Dot ený orgán stanovisko ve stanovené lh neuplatnil.

ad.k) MŽP R, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
(stanovisko ze dne 29.10.2014 pod .j. 2133/560/14, doru eno 29.10.2014)
Ministerstvo životního prost edí (MŽP) – odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) vydává
ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 a 5 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu (stavební zákon) a podle ásti tvrté zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve
zn ní pozd jších p edpis , v souladu se svojí p sobností následující stanovisko:
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerost , ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona .
44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd jších
edpis a § 13 odst. 1 až 3 zákona . 66/2001 Sb., úplné zn ní zákona o geologických pracích,
dle mapy ložiskové ochrany 1 : 50 000, list 24 – 13 Byst ice nad Pernštejnem, nejsou v k.ú.
Tišnovská Nová Ves vyhodnocena výhradní ložiska nerost nebo jejich prognózní zdroj a
nejsou zde stanovena chrán ná ložisková území (CHLÚ).
Protože nejsou v k.ú. Tišnovská Nová Ves dot eny zájmy ochrany výhradních ložisek nerost ,
nemá MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání
ipomínek a s projednáním návrhu územního plánu s o u h l a s í .
Pro úplnost uvádíme, že do k.ú. Tišnovská Nová Ves zasahuje poddolované území z minulých
žeb:
Drahonín 1 - po t žb radioaktivní suroviny po roce 1945. Dot ená plocha poddolovaného
terénu iní 4 497750 m2 – ev. . 3523.
Podrobn jší údaje o poddolovaných územích je možno zjistit u Geofondu R v Kutné Ho e,
Da ického nám. 11.
Dále uvádíme, že v tomto prostoru není evidováno žádné sesuvné území.
Z hlediska zájm chrán ných Státní bá skou správou je nutné si vyžádat rovn ž stanovisko
Obvodního bá ského ú adu pro území kraj Jihomoravského a Zlínského v Brn .
Hledisko po izovatele: Po izovatel vzal stanovisko na v domí.
ad.l) Státní pozemkový ú ad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (KPÚ pro Jihomoravský kraj)
Dot ený orgán stanovisko ve stanovené lh neuplatnil.
ad.m) Ministerstvo pr myslu a obchodu R, odb. surovinové politiky, Na Františku 32, 11015 Praha
Dot ený orgán stanovisko ve stanovené lh neuplatnil.
ad.n)

ad pro civilní letectví R, Odbor pro ízení letového provozu a letiš , odd lení letiš , letišt
Ruzyn , 160 08 Praha 6
Dot ený orgán stanovisko ve stanovené lh neuplatnil.

ad.o) Krajská veterinární správa JMK, Palackého t ída 1309/174, 612 00 Brno –
Dot ený orgán stanovisko ve stanovené lh neuplatnil.

kovice

ad.p) Ministerstvo zem lství R, T šnov 65/17, 117 05 Praha
Dot ený orgán stanovisko ve stanovené lh neuplatnil.
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3.

Zpráva o vyhodnocení vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území v . výsledk
vyhodnocení vliv na životní prost edí

3.1. Vyhodnocení vliv ÚP na stav a vývoj území dle vybraných sledovaných jev obsažených v
ÚAP
Vybrány jsou základní jevy v území se vyskytující i území ovliv ující.
zastav né území - je vymezeno v souladu s komplexní novelou stavebního zákona . 183/2006
Sb. s ú inností od 01.01.2013
plochy výroby - stávající plochy - zem lský areál je dnes využíván jako plocha výroby a
skladování – drobná a emeslná výroba. Areál v izolované poloze je v ÚP rozší en o pot ebné
plochy
plochy ob anského vybavení - jedná se o územn stabilizované plochy s kvalitativními
požadavky na rozvoj
plochy k obnov nebo op tovnému využití znehodnoceného území - nebyly na území obce
nalezeny
nemovitá kulturní památka, pop . soubor v . OP - jako právn definované hodnoty jsou
jmenovit uvedeny a vyzna eny v od vodn ní ÚP
urbanistické hodnoty - koncepce ÚP je postavena na respektování kulturních urbanistických a
architektonických hodnot
oblast krajinného rázu a její charakteristika - koncepce územního plánu napl uje cílové
charakteristiky a zp sob využití a uspo ádání oblastí . 14, . 16 a . 23 ( Územní studie
vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje)
významný vyhlídkový bod - jsou jmenovit uvedeny v textové ásti ÚP a vyzna eny
v koordina ním výkrese
územní systém ekologické stability - vymezen je lokální systém. Lokální biocentrum Košíkov je
sou ástí regionálního biokoridoru RBK 1398 Havlov - Vrbka.
vzdálenost 50 m od okraje lesa - je vyzna ena v koordina ním výkrese
investice do p dy za ú elem zlepšení úrodnosti - vyzna eny ve výkrese P edpokládaný zábor
dního fondu
záplavové území - vyzna eno v grafické ásti od vodn ní ÚP a zd raz uje nezastavitelnost
tohoto vodohospodá ským orgánem stanoveného území
vodovodní sí v . OP - akceptován je stávající vodovodní ad zásobující sídlo pitnou vodou.
Vyzna en je i vodovod se zdroji, který byl budován pro zajišt ní funk nosti areálu
zem lského družstva
silnice III. t ídy - ve volné krajin je respektováno ochranné pásmo silnice 2 x 15 m,
v zastav ném území je upraveno na ší i uli ního prostoru
zastavitelná plocha - vymezeny jsou p edevším pro bydlení v rodinných domech. Jedna plocha
je vymezena pro rozší ení plochy výroby drobné a emeslné a v izolované poloze pak další
plocha smíšená obytná se specifickým využitím.
3.2. P edpokládaný vliv ÚP na výsledky analýzy silných stránek, slabých s stránek, p íležitostí a
hrozeb v území
Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb ešeného území
výstavba v nevhodných územích (poddolovaná území) - ÚP na vymezeném poddolovaném
území nevymezuje žádné zastavitelné plochy
expandující rekreace m že narušit biotopy v údolí vodních tok - ÚP neumož uje rozvoj
pobytových forem rekreace ve volné krajin . Pohybové formy rekrace budou rozvíjeny
v šetrném vztahu k p írodním hodnotám území
chátrání objekt ob . vybavení nebo prodej soukromých subjekt m m že znemožnit jejich
výhledové využití pro ve ejné ú ely - ob anské vybavení v obci je územn stabilizováno a je
pr žn modernizováno pro pot eby obyvatel obce
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pokra ující trend stárnutí obyvatelstva, vylid ování menších sídel - regresivní vývoj po tu
obyvatel skon il v roce 2004 – 2005. Od té doby je zaznamenán mírný nár st. Výhledový
po et obyvatel obce 100 odpovídá požadavk m udržitelnosti rozvoje obce.
Vliv na posílení slabých stránek ešeného území
malé zastoupení vodních ploch v krajin - áste
je napraveno obnovou bývalého rybníka
pod sídlem a navazující výstavbou nové malé vodní nádrže
nevyhovující stavební a dopravn -technický stav n kterých úsek silnic III. t ídy - místní
dopravní závady lze ešit v rámci vymezeného ochranného pásma silnice III. t ídy. Nízké
intenzity dopravy nevyžadují žádná jiná radikální ešení
chyb jící plynofikace - z hlediska ekonomicky udržitelné služby se jeví plynofikace sídla
nevýhodná (geografická poloha, velikost sídla, žádný velkoodb ratel apod.)
vybavení a úprava ve ejných prostranství, chyb jící ve ejné prostranství - územní plán klade
zvýšené požadavky na kvalitu ve ejných prostranství, které jsou v sídle zastoupeny zejména
návsí a prostorem u kulturního domu. Cílem je vytvo it atraktivní a bezpe ná ve ejná
prostranství umož ující setkávání lidí a jejich vzájemnou komunikaci.
Vliv na využití silných stránek a p íležitostí ešeného území
dlouhodob vysoká kvalita životního prost edí - ÚP akceptuje obraz sídla a krajiny, akceptuje
prostupnost krajiny, zem lsky intenzivn obhospoda ovanou krajinou obohacuje r znými
formami zelen , zamezuje umis ování technicistních dominant v krajin , zachovává význam
krajinné scény apod.
zásobování el. energií je stabilizované - dodávka el. energie je do sídla zajišt na primárním
vzdušeným vedením VN 22 kV. V dohledné dob bude provedena rekonstrukce sít NN
dostupnost p írodního zázemí pro každodenní rekreaci - dobrá dostupnost rekrea ní krajiny (
údolí eky Bobr vky - vynikající možnosti relaxace) je vzdálena cca 1 km od sídla. Prstenec
les je v dosahu cca 0,5 km od sídla. Realizací doprovodné zelen p i liniových prvcích
krajiny se zvýší p itažlivost i krajiny zem lsky využívané
prov it vymezení nových vodních ploch - na území obce byly nalezeny pouze dva vhodné
resp. podmín
vhodné profily pro výstavbu resp. obnovu malých vodních nádrží
výstavba OV - Tišnovská Nová Ves je malou obcí, kde bude t eba ekonomickou výhodnost
realizace OV ov it v oborové dokumentaci. ÚP plochu pro OV vymezuje jako plochu
rezervní
využití alternativních zdroj
energie - ÚP umož uje využívání t chto zdroj
v urbanizovaném území zejména pro vlastní pot ebu realizátora za ízení.
Vliv na stav a vývoj hodnot ešeného území
Ochrana a rozvoj hodnot je jedním z hlavních úkol územního plánu Tišnovská Nová Ves. Pln
jsou akceptovány hodnoty mající právní ochranu, zohledn ny jsou hodnoty uvedené v ÚAP ORP
Tišnov. ada hodnot byla identifikována v rámci dopl ujících pr zkum a rozbor , následn
uplatn na v zadání ÚP a p im eným zp sobem zapracována do koncepce ÚP.
Hodnoty území jsou znázorn ny v grafické ásti a popsány v textové ásti územního plánu.
Z ešení ÚP jsou z ejmé i podmínky pro ochranu a kultivaci hodnot i vznik nových hodnot.
3.3. Vyhodnocení d sledk ÚP na udržitelný rozvoj
Obec Tišnovská Nová Ves je v ÚAP obce s rozší enou p sobností Tišnov za azena mezi obce
s pozitivn hodnoceným pilí em udržitelného rozvoje - životní prost edí a špatným stavem pilí e
udržitelného rozvoje soudržnost spole enství a pilí e hospodá ského rozvoje, tzn. kategorie obce 3a.
ešením územního plánu dochází k posílení ekonomické složky území (vymezení nových
zastavitelných ploch výroby a skladování apod.), navrženy jsou podmínky pro další r st sociální
složky území (plochy bydlení, ve ejné infrastruktury v . ve ejných prostranství). Do koncepce
územního plánu je integrována pé e o volnou krajinu, kam je t eba p inést nové lidské m ítko.
STUDIO P |

42

Územní plán Tišnovská Nová Ves

Zp esn n je ÚSES, r st zastav ného území nemá žádný nežádoucí dopad na rozsah vymezeného
migra
významného území.
sledná aplikace koncepce ÚP zabezpe í dlouhodob vyvážený rozvoj území, který bude
podpo en kvalitativním rozvojem území obce.
4.

Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Dot ený orgán OŽP Krajského ú adu Jihomoravského kraje neuplatnil v zadání územního plánu
požadavek na vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území. V kap. C3 p edložené „vyhodnocení“
nenapl uje zcela požadavky Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj , avšak m že
v základních bodech oz ejmit žádoucí zm ny v území o oblasti životního prost edí, ekonomiky a
spole nosti.
5.

Sd lení, jak bylo stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
zohledn no

Vyhodnocení vlivu koncepce Návrhu územního plánu Tišnovská Nová Ves na životní prost edí –
podle § 10g a § 10i zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o zm
kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen zákon) nebylo požadováno
a tedy ani zpracováno, proto nebyla uplatn na žádost o posouzení krajským ú adem
Jihomoravského kraje, odborem životního prost edí jako v cn a místn p íslušného správního ú adu
podle ustanovení § 22 písm. e) zákona.
6. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty
6.1 Variantní ešení
Zadání územního plánu nepožadovalo ešení variant.
6.2. Urbanistická koncepce
Schéma urbanistické koncepce
Základní urbanistická koncepce vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání sídel
etn souvisejících drobných struktur osídlení. Koncepce územního plánu podporuje a rozvíjí
typické charaktery území, vymezuje území urbanizované a území p írodn krajinné. Respektována je
historická kvalita sídla s návesním prostorem, kterému dominuje kaple. Zastavitelné plochy
vymezené pro bydlení v rodinných domech venkovského typu navazují na SZ a JV okraj sídla. Pro
eventuální další extenzivní r st obytné zóny jsou p i t chto rozvojových plochách vymezeny územní
rezervy stejného zp sobu využití. Z d vodu posílení hospodá ského potenciálu obce je rozší ena
plocha výroby drobné a emeslné sm rem západním. V obrazu obce se p ízniv projeví pot ebná
výsadba pásu izola ní zelen kolem ploch výroby, které se nachází v pom rn pohledov
exponované poloze. V pom rn p ízniv izolované poloze mezi silnicí a lesem je situováno za ízení
pro chov koní, kterému bude dominovat komponovaná úprava zelen . Plochy ob anského vybavení
jsou na území obce územn stabilizovány.
Koncepce ploch se zm nou v území vytvá í podmínky pro kontinuální a harmonický rozvoj území
obce. Vymezené plochy stávající i rozvojové umož ují dostate nou pružnost jejich využívání.
Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)
Do t chto ploch jsou v zastav ném území zahrnuty plochy bydlení rodinných dom
postavených v druhé polovin minulého století až dosud. Tyto plochy bydlení jsou v sídle dále
rozvíjeny na zastavitelných plochách. Na nových plochách se uvažuje realizace jednobytových
rodinných dom .
Ozna ení
plochy
Z1
Z2
Z3
Z4

vým ra (ha)
plocha
plocha BV
0,27
0,27
0,12
0,12
0,53
0,53
0,46
0,46

po et byt
(odhad)
3
1
3
3

poznámka
viz ešení ÚS promítnuté do geometrického plánu
problémové napojení na budoucí kanaliza ní sí
akceptovat ochranné pásmo silnice
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Ozna ení
plochy
Z5

vým ra (ha)
plocha
plocha BV
1,52
1,52
2,90

po et byt
(odhad)
6
16

poznámka
akceptovat ochranné pásmo silnice

Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Na území obce jsou vymezeny na plochách územn stabilizovaných. Nové zastavitelné plochy
tohoto typu nejsou navrhovány.
Plochy ob anského vybavení - ve ejná vybavenost (OV)
Jsou vymezeny v rámci ploch územn stabilizovaných.
obecní ú ad - umíst n v objektu bývalé školy na severozápadním okraji sídla. Plochy pro
ve ejnost ítají cca 40 m2
hasi ská zbro jnice - jde o garáž pro hasi ské vozidlo, spole enská místnost sboru
dobrovolných hasi je v objektu bývalé školy
kulturní d m - prostorný jednopodlažní objekt architektonicky velmi chudého projevu.
ipravena je rekonstrukce p ízemí. Kapacita 180 sedadel je pro obec více jak dosta ující
kaple Nanebevzetí P. Marie – dominanta návsi, celkem cca 40 sedících - dosta uje i pro
výhled
Plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)
V návaznosti na objekt kulturního domu se nachází h išt . P edpokládá se zde výstavba nového
víceú elového h išt s um lým povrchem dle zpracované projektové dokumentace - vydáno
územní rozhodnutí.
Plochy ve ejných prostranství - ve ejná prostranství (PV)
Jde o voln p ístupné prostory (obyvateli i návšt vníky obce) v p ípad obce Tišnovská Nová
Ves bez asového omezení p ístupu. Zásadní význam pro obec má náves jakožto nejvýznamn jší
ve ejný prostor obce. V rámci rekonstrukce kulturního domu i výstavby víceú elového h išt je
nezbytné ešit i úpravu p ilehlých ve ejných prostranství. Plochy ve ejných prostranství jsou
plochami bu samostatn vymezenými anebo mohou být i sou ástí jiných ploch s rozdílným
zp sobem využití.
Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
Vesm s tvo í p vodní zastav ní sídla. Jde o zem lské usedlosti obklopující protáhlý návesní
prostor a velkou m rou utvá ející identitu sídla. A se jedná o typ staveb, který napl uje
požadavky venkovského bydlení, tento stavební typ se v návrhových (zastavitelných) plochách
neuplat uje.
Plochy smíšené obytné - se specifickým využitím (SX)
Nový typ plochy s rozdílným zp sobem využití. Specifi nost plochy je dána formou využití
plochy, kdy v tšina plochy slouží pro volný pohyb koní na pozemcích bez staveb a zpevn ných
ploch. Stavební objekty slouží primárn pro ú ely chovu koní. P ípustné jsou stavby p ímo
související s primárním ú elem plochy. Volba místa vyhovuje požadavk m topografie území i
klimatickým podmínkám kladeným na tyto funkce území. Územní plán vymezuje pro daný ú el
2,53 ha plochy.
Plochy dopravní infrastruktury - silni ní doprava (DS)
Na území obce se nachází pouze v územn stabilizovaných plochách. V souladu s generelem
dopravy JMK dochází v ÚP k vytvo ení podmínek pro p azení místní komunikace v úseku sídlo
Tišnovská Nová Ves – Ž árec mezi krajské silnice III. t ídy.
Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít - išt ní a odvád ní odpadních vod (TI1),
zásobování el. energií (TI2)
Zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozn související za ízení: plochy istíren
odpadních vod, plochy trafostanic TS 22/0,4 kV.
išt ní odpadních vod dle Plánu rozvoje vodovod a kanalizací na území JMK bude ešeno
výstavbou bezodtokých jímek na vyvážení. Na základ požadavk zastupitelstva obce ÚP jako
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kone né ešení umis uje do polohy pod sídlo plochu územní rezervy pro celoobecní OV. Jde o
plochu s kódem TI1. Plochy s kódem TI2 zna í trafostanice TS 22/0,4 kVA. Tyto TS jsou územn
stabilizované.
Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL)
Na území obce zasahuje z obce Skryje výrobní plocha tohoto zp sobu využití. Tato plocha je
v ÚP územn stabilizovaná. Dopravní p ístup je z území obce Skryje.
Plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD)
Hospodá ský rozvoj je jednou z podmínek udržitelného rozvoje. Pokra ování v kvalitativní
prom ny p edpokládá ÚP na plochách bývalého zem lského areálu. Zastavitelná plocha
kvantitativní rozvoj usm uje do rozší ení výrobních ploch sm rem severozápadním. Velikost
zastavitelné plochy je 0,99 ha. Neopomenutelnou sou ástí t chto ploch je sídelní zele zvl.
s funkcí optické clony.
Vymezením ploch výroby a skladování m že dojít ke zlepšení hospodá ského pilí e
udržitelného rozvoje, který vykazuje na území obce dle ÚAP ORP Tišnov špatný (nedostate ný)
stav.
Plochy zelen - soukromé a vyhrazené (ZS), ochranné a izola ní (ZO)
Zele je nezastupitelnou složkou životního prost edí, má jednozna
p íznivé ú inky
bioklimatické, estetické, ochranné a psychologické. Zele typu ZS je v ÚP jako samostatný typ
plochy vymezena jako zele soukromých zahrad (sad ), které mají pro kompozici území
ležitost p edevším z hlediska ochrany krajinného rázu. Mimo tyto samostatn vymezené plochy
je soukromá zele sou ástí ploch bydlení v rodinných domech, ploch smíšených obytných i ploch
bydlení se specifickým využitím. Zele vyhrazená je vždy sou ástí ploch ob anského vybavení a
ploch výroby a skladování. Zele typu ZO se projevuje jako nedostate
zapojená ochranná
zele kolem bývalého zem lského areálu. Tato zele vyžaduje revitalizaci a pravidelnou
údržbu. Nová zele tohoto typu je sou ástí zastavitelné plochy VD a bude zde mít funkci
zejména vizuální clony.
Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
Viz. kap. C 6.7. Vodní plochy, vodní toky, stav povodí
Podmínky prostorového uspo ádání
Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje celého území obce.
Pro zachování, obnovu a kultivaci 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.
Stanovená kritéria a podmínky pro usm ování využívání území jsou nastaveny tak, aby byly
dostate
liberální a iniciovaly nalézání nových pro obec p ínosných ešení, avšak jsou dostate
inným a p ísným nástrojem k udržení kvality urbanisticko-architektonických souvislostí.
Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení
Na rozvojových plochách bydlení v rodinných domech - venkovského (BV) je možno umístit cca
16 bytových jednotek. Na plochách smíšených obytných se specifickým využitím (SX) je možno
umístit jeden byt. V rámci modernizace bytového fondu lze p edpokládat s úbytkem cca 2 byt .
Územní plán umož uje umístit cca 16 + 1 - 2 = 15 bytových jednotek.
Retrospektivní p ehled po tu byt a obyvatel s výhledovou prognózou:
Rok
po et obyvatel
po et b.j.
obyv./byt

1980
90
29
3,10

1991
72
25
2,88

2001
70
29
2,41

2012
78*
30**
2,60

výhled
100
45
2,22

*údaj SÚ
**údaj z vlastního šet ení s využitím informací obce
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6.3. Dopravní infrastruktura
Silni ní doprava
Napojení obce na silni ní sí je popsáno v kap. C.8.2. Širší dopravní vztahy.
Silnice je územn stabilizována. Úpravy silnice mimo zastav né území budou provád ny ve
stávajících trasách dle zásad SN 736101 „Projektování silnic a dálnic“ v kategorii S 6,5/50.
V souvisle zastav ném území se p ípadné úpravy budou dít dle zásad SN 736110 „Projektování
místních komunikací“ ve funk ní skupin C. Silnice III. t ídy v zastav ném území má sb rný a
obslužný charakter. Komunikace funk ní skupiny C je a bude typu dvoupruhové místní komunikace
sm rov nerozd lené. Prioritním úkolem na úseku dopravní infrastruktury je zahrnout místní
komunikaci Tišnovská Nová Ves – Ž árec do silnic III. t íd. Místní komunikace po drobných
úpravách bude plnit kategorii silnice S 6,5/50. Sí místních komunikací je tvo ena jednopruhovými
obousm rn pojížd nými komunikacemi. Územní plán nep edpokládá zásadní zm ny.
Doprava v klidu
Je ešena pro stupe automobilizace 1:2,5. Každý nový byt musí mít minimáln jedno odstavné
stání na vl. pozemku. Požadavky na parkovací a odstavná stání u vybrané ob anské vybavenosti a
ploch výroby jsou z ejmé z tabulky grafické ásti od vodn ní ÚP. Užity jsou doporu ené normové
hodnoty dle
l. 14.1.7
SN 736110. Po ty parkovacích stání bude nutno
u n kterých za ízení up esnit vzhledem k místním podmínkám (nap . kulturní d m).
Není uvažována výstavba samostatných skupin adových garáží, rovn ž není uvažována výstavba
garáží hromadného typu s jedinou výjimkou ploch výroby a skladování, kde lze tyto stavby budovat
jako podmín
p ípustné.
Ve ejná doprava
Nadále bude zajiš ována autobusovou dopravou. Autobusová zastávka, její izochrona dostupnosti
je vyzna ena v grafické ásti od vodn ní ÚP, je vhodn umíst na. Ve ejné prostranství (náves)
v prostoru kaple vykazuje dostate né ší kové i sklonové pom ry pro ešení pot eb otá ení autobus .
edpokládá se, že v souvislosti s realizací obratišt autobusu bude t eba ešit i úpravu autobusové
zastávky dle zásad SN 736426 „Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky“.
Nemotorová doprava
V sídle p i silnici bude vhodné dobudovat alespo jednostranný chodník. Odd lení p ší a
motorové dopravy na místních komunikacích z d vod nízkých intenzit dopravy není požadováno.
Pro turistiku p ší i cykloturistiku lze s výhodou využívat pozemních komunikací.
Hospodá ská doprava
Využívá p edevším silnice III. t ídy, místní komunikace do Ž árce, místní komunikace kolem
kulturního domu a místní komunikace do bývalého zem lského areálu. Ú elové komunikace
zajiš ují dopravní obsluhu polností a lesních pozemk . Tyto polní cesty jsou budovány jako polní
cesty vedlejší jednopruhové Pv 3/30. Pro tyto jednosm rné cesty je t eba ve vhodných místech ešit
výhybny. Systém polních cest (v etn výhyben) lze doplnit o komunikace další nejlépe v rámci
komplexní pozemkové úpravy.
Dopravní za ízení - služby
Územní plán neuvažuje výstavbu erpací stanice pohonných hmot pro ve ejnost ani nevymezuje
st ediska údržby zajiš ující údržbu a sjízdnost silnic. Služby pro motoristy - opravy úm rného
rozsahu a kapacit lze v souladu s podmínkami využívání území umis ovat nap . na plochách výroby
a skladování, podmín
p ípustné jsou i na plochách smíšených obytných venkovského typu. Nutné
individuální posouzení t chto inností.
Letecká, železni ní a vodní doprava
Tyto druhy dopravy nemají na území obce své zájmy. Nebyla ešena ani pot eba umíst ní plochy
pro vzlety a p istání sportovních létajících za ízení s doprovodnými objekty.
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Hluková pásma
Silnice III/3897 na území sídla kon í. Intenzity dopravy jsou nízké. Celostátní s ítání dopravy na
této silnici nebylo dosud provedené.
6.4. Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Protože v zásobení pitnou vodou z individuálních zdroj docházelo k vážným nedostatk m ve
kvalit odebírané vody, p ikro il Obecní ú ad v Tišnovské Nové Vsi v roce 1994 k zadání projektové
dokumentace a následn ke stavb ve ejného vodovodu v obci.
Vzhledem k tomu, že se nepoda ilo p i hydrogeologickém pr zkumu v okolí najít podzemní zdroj
pitné vody, bylo rozhodnuto o p ipojení obce na skupinový vodovod Mostišt – Velké Mezi í,
Velká Bíteš a okolí a to na v tev, která byla realizována jako vodovod Ž árecko – stavba „C“.
Zdrojem vody je upravená voda z vodárenské nádrže Mostišt v úpravn vody Mostišt , jejíž
maximální výkon je 220 l/s upravené vody.
Pro obec Tišnovskou Novou Ves je rozhodující osazení ídícího vodojemu Vratislávka o obsahu 2
x 100 m3 s max. hladinou vody 531,30 m n. m. a tlak v p erušovací komo e (km 1,280 p ívodného
adu) s kótou tlakové áry max. 460,60 m n. m. a min. hladinou 458,20 m n. m.
Stavba vodovodu byla povolena dne 03.07.1995 a kolaudace byla provedena dne 03.06.1996.
V sou asné dob je na vodovod p ipojeno kolem 56 obyvatel se spot ebou vody l,012 tis.m3/rok,
což je cca 50 l/obyv.den.
erušovací šachta má objem akumulace 15 m3. Na rozvodných adech je osazeno 17 podzemních
hydrant . P ipojení jednotlivých domácností je provedeno vodovodní p ípojkou o profilu 1“.
Provozovatelem vodovodu je Vodárenská akciová spole nost ,a.s.- divize Ž ár nad Sázavou.
Výhledová pot eba vody
Výhledový po et obyvatel …............................ 100
Výhled zam stnanc drobné výroby …........... 20 ( v istém provozu)
Zem lství (dnes výroba a skladování) … zachováno stávající zásobení vodou z vlastního zdroje
obyvatelstvo
Pr
rná pot eba vody
Qp = 100 x 150 = 15 000 l/den
tj. 0,17 l/s
Max. pot eba vody
Qm = Qp x kd = 22 500 l/den
tj. 0,26 l/s
Max. hodinová pot eba
Qh = Qm x kh = 0,47 l/s
výrobní aktivity
Pr
rná pot eba vody
Qpv = 20 x 80 = 4 000 l/den
tj. 0,05 l/s
Max. pot eba vody
Qmv = 4 000 x 1,5 = 6 000 l/den
tj. 0,07 l/s
Max. hodinová pot eba
Qh = 0,55 l/s
Budoucí pot eba pitné vody celkem Qp = 0,22 l/s, Qm = 0,33 l/s, Qh = 1,02 l/s.
Úpravna vody Mostišt svojí kapacitou je dostate nou zárukou k pokrytí pot eby pitné vody v
obci Tišnovská Nová Ves i v dalekém výhledu. Vodojemy na trase ad i dimenze potrubí v obci
zabezpe ují dostatek vody i pro první zásah v p ípad požáru.
Zásobování bývalého hospodá ského st ediska zem lského závodu
Pro zásobení hospodá ského st ediska zem lského závodu byla povolena dne 06.11.1956 stavba
výtla ného vodovodu, která byla uvedena do trvalého provozu dne 17.11.1968.
V prameništi byly jednotlivé výv ry vody zachyceny pomocí t í studní a dvou jímacích zá ez , které
jsou svedeny do jedné sb rné studny o profilu 4,10 m a hloubky 3,80 m. Celková vydatnost tohoto
podzemního zdroje vody se pohybuje okolo 0,20 l/s, což pln dosta ovalo pro spln ní požadavku na
zásobování vodou ustájených zví at.
Voda byla erpána do hospodá ského st ediska výtla ným adem z ocelových trub Js 2“ v délce
420 m.
Využití tohoto zdroje je podmín no kvalitou vody a ekonomickou náro ností provozování tohoto
neve ejného vodovodu. Alternativou zásobování vodou výrobních ploch m že být napojení na
ve ejný vodovod (tato alternativa je zohledn na v p edchozím výpo tu pot eby vody).
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Kanalizace, išt ní odpadních vod
K neškodnému odvád ní povrchových a deš ových vod ze zástavby byla v obci vybudována v
roce 1971 ve ejná kanalizace. Protože postupn došlo k p ipojování splaškových vod z jednotlivých
nemovitostí na stávající stoky, stala se tato odvod ovací sí jednotnou kanalizací.
Kanalizace byla složena ze t í stok „A“ v délce 289 m, „B“ v délce 279 m a „C“ v délce 127 m.
Dnes je celková délka kanalizace v obci 1,09 km kanaliza ních stok z betonových trub DN 300 – 800
mm s 30 p ípojkami z rodinných domk a individuálním p ed išt ním odpadních vod v domovních
septicích.
Vodohospodá ský orgán proto na vypoušt ní odpadních vod z ve ejné kanalizace vydal podle
zákona o vodách povolení s p íslušnými limity zne išt ní a to poprvé dne 27.07.1994 pod j.Vod.
1324/94 a to OkÚ Ž ár nad Sáz. a to na p echodnou dobu do 31.12.2004. Tento termín platnosti je
postupn prodlužován dnes již odborem životního prost edí M Ú Tišnov a poslední platné povolení
k vypoušt ní je ze dne 12.11.2012 j.MUTI 25 882/2012/OŽP/Ce s platností do 31.12.2014.
Plán rozvoje vodovod a kanalizací Jihomoravského kraje pro nízký po et obyvatel neuvažuje s
výstavbou místní centrální istírny odpadních vod v obci a navrhuje do budoucna výstavbu jímek na
vyvážení s odvážením na nejbližší OV. V sou asné dob plánovaný rozvoj obce - 100 obyvatel a
rozvoj drobné výroby ukazuje na možnost, ešení likvidace odpadních vod v míst . Proto je v návrhu
ÚP vybrána vhodná lokalita jako územní rezerva pro p ípadnou výstavbu vlastní obecní OV, jejíž
realizace je však otázkou získání finan ních prost edk na výstavbu (bylo by nutné vybudovat i
oddílnou kanalizaci) .
Orienta ní výpo et množství a kvality odpadních vod
Výhledový po et obyvatel …..........100
Po et zam stnanc ve výrob …..... 20
Qp = 0,22 l/s
Qm = 0,33 l/s
Qh = 1,95 l/s
Specifická produkce zne išt ní …....... 60 g/os.den
Po et ekvivalentních obyvatel …........ 127 EO
7620
koncentrace BSK5 =
= 0,401 g/l
tj. 401 mg/l
19000
V p ípad išt ní OV na místní OV by ovlivn ní bezejmenné místní vodote e (4-15-01-096)
ed v tokem do ky Bobr vky – Lou ky bylo:
1,8 1,4 0,22 40
X=
= 5,60 mg O2/l < 6 mg/l,
1,8 0,22
což by splnilo limit v toku dle na . vlády . 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách p ípustného
zne išt ní povrchových vod a odpadních vod.
Jde tedy o budoucím rozhodnutí obce a ob an , jak otázku išt ní odpadních vod ešit a toto
ešení uplatnit p i p ehodnocování PRVKUK.
Zásobování elektrickou energií
Obec je zásobována el. energií z primárního vzdušného el. vedení VN 22 kV . 33 z rozvodné
soustavy E.ON R. Stav tohoto primárního vedení je po p enosové i mechanické stránce dobrý. Na
toto el. vedení VN je napojena trafostanice TS 22/0,4 kV Tišnovská Nová Ves obec. Jde o za ízení
ve vlastnictví E.ON R a jedná se o provedení TS dvousloupové 2xl s max. instalovatelným
výkonem 400 kVA. Trafostanice TS 22/0,4 kV Tišnovská Nová Ves družstvo byla zrušena. Na samé
hranici k.ú. obce s k.ú. Skryje se nachází trafostanice TS 22/0,4 kV Skryje Bytex. Jde o typ
dvousloupové D trafostanice s max. instalovatelným výkonem 250 kVA. Nejde o za ízení ve
vlastnictví E.ON R.
Uvažovaný p ír stek el. p íkonu v obci (orienta ní, není uvažováno s masivn jším rozvojem el.
vytáp ní rodinných dom ):
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Druh výstavby
pl. bydlení v rod. domech - venkovské
pl. smíšená obytná se specifickým využitím
pl. výroby a skladování - drobná a emeslná výroba

návrh ÚP
15 RD x 3,5 kW = 52,5 kW

pozn.
. dostaveb
v zastav ném území

5 kW
10 kW
67,5 kW

Reálná hodnota zatížení a celkového pot ebného p íkonu z distribu ních TS s ohledem
na soudobost mezi jednotlivými skupinami odb ru bude s velkou pravd podobností nižší než
v tabulce uvedená.
Koncepce zásobení obce spo ívá v maximálním respektování stávajících za ízení v etn
íslušných ochranných pásem. Distribu ní systém musí být schopen p enést požadovaný výkon
v dob p edpokládaného maxima p i dodržení všech pot eb hospodárnosti, spolehlivosti, bezpe nosti
i kvalit nap tí. Pot ebný p íkon lze zabezpe it p edevším ze stávající trafostanice. Transforma ní
výkon možno navyšovat p ezbrojením stávající trafostanice nebo p estavbou. V rámci p ípustného a
podmín
p ípustného zp sobu využívání plochy s rozdílným využitím, koncepce ÚP umož uje
po ízení nové trafostanice i na jiných k tomu p íhodných plochách zastav ného území, zastavitelných
ploch i plochách volné krajiny. Pro zajišt ní p ípadného navýšení pot eby el. energie areálu drobné
výroby, je navržen koridor pro novou p ípojku VN k obnovené trafostanici.
Není uvažována výstavba v trných elektráren. Fotovoltaická za ízení nelze umis ovat mimo
urbanizovanou ást obce, jejich p ípustnost v zastav ném území je p i spln ní pat ných podmínek
možná.
Územím m sta neprochází žádné vedení VVN ani ZVN a ani se s t mito i obdobnými stavbami
na území obce neuvažuje.
Zásobování zemním plynem
Koncepce územního plánu nep edpokládá zavedení zemního plynu na území obce. D vodem je
edevším odlehlost území obce od vhodných plynovodních za ízení, malý po et domácností
(popula
malá obec) i chyb jící velkoodb ratel zemního plynu.
Zásobování teplem
Objekty jsou vytáp ny z lokálních kotelen na tuhá paliva. Elekt inu využívá k vytáp ní jeden
rodinný d m. Užití elektrické energie k vytáp ní dom na zastavitelných plochách se bude
uplat ovat pouze v individuálních p ípadech.
Nadále bude využíváno individuálních zdroj tepla, protože struktura zastav ní sídla neumož uje
využít výhody centrálního zásobování teplem.
V oblasti novostaveb je podporována výstavba budov zejména pro bydlení spl ující pasivní
energetický standard. ÚP nebrání instalaci nízkoenergetických zdroj na biomasu a tepelných
erpadel ani instalaci solárn termických kolektor v urbanizovaném území pro vlastní spot ebu.
Elektronické komunika ní za ízení
íjem televizního signálu nadále bude zajiš ován individuáln instalovanými anténami.
Podmínky uspo ádání inž. sítí
Nové inženýrské sít budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy
i komunikacích), u stávajících pozemk zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury je žádoucí
vytvo it p edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. 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 .
6.5. Nakládání s odpady
Systém nakládání s odpady vykazuje dobrou úrove se znatelným trendem postupného poklesu
produkce odpad s dobrou mírou separace. Odvoz odpadu zajiš uje odborn zp sobilá firma
v pravidelných intervalech. Odvoz nebezpe ného odpadu je organizován ú adem obce 1 x ro ,
odvoz obstarává rovn ž odborn zp sobilá firma.
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Nakládání s komunálním odpadem se ídí obecní vyhláškou, která je vypracována na základ
zákona o odpadech . 185/2001 Sb. v platném zn ní a zohled uje hlavní cíle v odpadovém
hospodá ství a cesty k dosažení t chto cíl , které p edkládá Plán odpadového hospodá ství JMK
z roku 2004.
6.6.

írodní hodnoty, utvá ení prostoru krajiny
írodní hodnoty, prostupnost krajiny
Na území obce Tišnovská Nová Ves se nenachází žádná kategorie zvlášt chrán ných území ani
žádné památné stromy. Na území obce zasahuje evropsky významná lokalita Natura 2000 CZ
0623324 Lou ka, navrhovaná kategorie ochrany je p írodní památka.
Zákonné ochranné podmínky požívají významné krajinné prvky dle § 3 odst. b, které jsou na
území obce zastoupeny zejména lesy, vodními toky a údolními nivami. Významné krajinné prvky
registrované dle § 6 zák. . 114/92 Sb. v platném zn ní nejsou na k.ú. Tišnovská Nová Ves krom
VKP – nivy Bobr vky vymezeny.
Mimo zmín né hodnoty mající právní ochranu, jsou územním plánem chrán ny a kultivovány
hodnoty p ispívající ke stabilit a biodiverzit krajiny (terénní reliéf, zasazení sídla do krajiny, silueta
sídla, ochrana krajinných horizont , pohledov mimo ádn exponovaných území, lenité okraje les ,
solitérní vzrostlá zele , pietní místa aj.).
Územní plán Tišnovská Nová Ves usm uje vlivy lov ka na krajinu a krajinné prost edí
izp sobením se místním podmínkám. Jsou respektovány p ítomné znaky mající zejména rozm r
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 (nap . rekonstrukcí
izola ní zelen u bývalého hospodá ského zem lského st ediska).
Prostupnost krajiny je zachována, lze ji považovat za únosnou. Výstavba nových ú elových cest
bude prov ena v pot ebné komplexní pozemkové úprav . Biologická prostupnost krajiny bude
posílena realizací ÚSES.
Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy zem lské (NZ1, NZ2)
Samostatn jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek pro p evažující zem lské využití.
Tyto plochy jsou v podmínkách územního plánu tvo eny p edevším kulturou orná p da (NZ1) a
kulturou trvalý travní porost (NZ2). Protože rozvojové pot eby obce nebylo možno uspokojit uvnit
zastav ného území, p estože se využívá i plochy p estavby, bylo t eba p istoupit k p ekro ení
zastav ného území (více viz. kap. C 7 a C11).
Plochy lesní (NL)
Samostatn jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek s p evažujícím využitím pozemk pro
les. V rámci návrhu územního plánu jsou stávající plochy lesa stabilizovány. Územní plán navrhuje
k zalesn ní n kolik ploch zem lsky omezen využívaných. Jedná se o soukromé zájmy majitel
pozemk , které navazují na plochy lesa a nejsou v rozporu s ve ejnými zájmy.
Plochy p írodní (NP)
Samostatn je plocha vymezena z d vodu zabezpe ení ochrany území, kde je ochrana p írody
prioritou. Jedná se o plochu evropsky významné lokality Natura 2000 Lou ka.
Plochy smíšené nezastav ného území - p írodní (NSp)
Vymezeny jsou na plochách se zájmy ochrany p írody i je žádoucí tyto zájmy na vymezených
plochách uplat ovat. Takto ur ené plochy p ízniv kultivují krajinu a v tšinou zabezpe ují lepší
propustnost krajiny p edevším biologickou.
Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
viz. kap. C 6.7. Vodní plochy, vodní toky, stav povodí
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Územní systém ekologické stability
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP NR-R ÚSES R (MMR R a MŽP
R 1996), ÚAP ORP Tišnov, Generelu MÚSES pro okres Ž ár nad Sázavou (Ageris, Brno 2002).
Celé území se nachází v bioregionu 1.51 Sýko ském.
Nadregionální a regionální ÚSES
Na území obce se samostatné nadregionální ani regionální prvky územního systému ekologické
stability nenacházejí. Ze severu z ásti do k.ú. Tišnovská Nová Ves zasahuje LBC Košíkov, který je
sou ástí regionálního biokoridoru RBK 1398 Havlov - Vrbka (RBK 023 dle koncepce R+NR ÚSES
JmK). Regionální biokoridor propojuje regionální biocentrum RBC 291 Havlov (RBC 025 dle koncepce R+NR ÚSES JmK) na k.ú. Drahonín s RBC 1956 Vrbka (RBK 026 dle koncepce R+NR ÚSES
JmK) na k.ú. Jilmoví a Horní Lou ky.
- Místní (lokální) ÚSES
V jižní ásti území podél Kozlího potoka prochází hydrická v tev se dv ma vloženými biocentry
lokálního významu LBC Na babách a LBC Na Kozlím. Severní ástí území pak prochází mezofilní
tev s vloženými lokálními biocentry LBC Nad boudami, LBC Peklo a LBC Vola kov, které na
k.ú. Tišnovská Nová Ves zasahuje pouze okrajov a z ásti zahrnuje také hydrofilní spole enstva.
áste
na k.ú. zasahuje hydrofilní v tev procházející podél Bobr vky. Na této hydrofilní linii leží
lokální biocentrum U bud vstupující na území obce z východu, ze severní strany zasahují na k.ú.
Tišnovská Nová Ves lokální biocentra LBC Dubina a LBC Košíkov.
Biocentra:
LBC Dubina - áste
funk ní, antropicky mírn podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní, lesní, travinné, konektivní
LBC Košíkov - áste
funk ní, antropicky mírn podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní, lesní, travinné, k ovinné, konektivní
LBC Na babách - áste
funk ní, antropicky mírn podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní, lesní, konektivní
LBC Nad boudami - áste
funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, homogenní,
jednoduché, lesní, konektivní
LBC Na Kozlím - áste
funk ní, antropicky mírn podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní, lesní, konektivní, centrální
LBC Peklo - áste
funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, homogenní, jednoduché,
lesní, konektivní, kontaktní
LBC U bud - áste
funk ní, antropicky mírn podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní, travinné, lesní, k ovinné, konektivní
LBC Volá kov - áste
funk ní, antropicky mírn podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, lesní, vodní, konektivní
Biokoridory:
LBK 1 - áste
funk ní, antropogenn mírn podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý,
kontrastní
LBK 2 - áste
funk ní, antropogenn mírn podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý,
modální
LBK 3 - áste
funk ní až nefunk ní (v místech pr chodu ornou p dou), antropogenn siln
podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný, k ovinný, p erušovaný, kontrastní
LBK 4 - funk ní, p írodní, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a mok adní, k ovinný, souvislý,
modální
LBK 5 - áste
funk ní, antropogenn mírn podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý,
modální
LBK 6 - funk ní, p írodní, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a mok adní, k ovinný, souvislý,
modální
LBK 7 - funk ní, p írodní, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a mok adní, k ovinný, souvislý,
modální
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LBK 8 - áste
funk ní, antropogenn mírn podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý,
modální
LBK 9 - funk ní, antropogenn velmi mírn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a
mok adní, travinný, k ovinný, souvislý, modální
6.7.

Vodní plochy, vodní toky, stav povodí

Vodní plochy a toky
Území obce pat í do povodí eky Moravy p ítokem eky Svratky a vodního toku Bobr vky. ísla
hydrologického po adí: 4-15-01-096 (zastav ná ást obce a severovýchodní ást k.ú.), 4-15-01-097
(zbývající ást k.ú. odvod ována Kozlím potokem).
Vodní tok Bobr vka je ve správ Povodí Moravy, s.p. Brno, D eva ská 11, prost ednictvím svého
pracovišt v Byst ici nad Pernštejnem. Kozlí potok a ostatní drobné toky na území obce jsou ve
správ Les R, oblastní správa tok Brno.
Pro vodote Bobr vku je rozhodnutím Jihomoravského kraje ze dne 30.05.2008 pod .j. JMK
154428/2007 stanoveno záplavové území v etn aktivní zóny. Záplavové území neovliv uje
urbanizovanou ást obce – sídlo Tišnovskou Novou Ves.
Na místní vodote i severovýchodn od okraje sídla je vystav na malá vodní nádrž sloužící
edevším k akumulaci vod a extenzivnímu chovu ryb pro pot eby rodiny vlastníka. Jižn od areálu
zem lské výroby je požární nádrž o rozm rech cca 30 x 20 m.
Nutno p ipomenout, že celé území obce se nachází ve 3° pásma hygienické ochrany (PHO)
vodárenského zdroje Brno – Svratka – Pisárky, pro které platí rozhodnutí JmKNV-OŽP pod .j.
1581/1990-235-233/1-Ho ze dne 19.09.1990.
Pro vodní toky akceptovat provozní pásmo pro úpravu tok v ší i 8 m od b ehové hrany.
Jako malý p ísp vek ve snaze vyrovnat a navrátit do území p irozené odtokové pom ry se
výstavba malých vodních nádrží jeví jako možný kompenza ní po in. V rámci ešení ÚP se poda ilo
nají dva na sebe navazující profily umož ující výstavbu malé vodní nádrže.
Ozn. plochy
K2
K3

vým ra (ha)
0,18
0,21
0,39

poznámka
respektovat s možnou úpravou ú elovou cestu
respektovat s možnou úpravou ú elovou cestu

Eroze
Vodní eroze se projevuje p edevším v místech soust ed ného odtoku srážkových vod v údolnici
jihovýchodn od bývalého areálu zem lské výroby. Územní plán navrhuje tento pr leh zatravnit.
Na ostatních potencionáln ohrožených zem lských p dách – orné p
lze vysta it s b žnými
organiza ními (protierozní osevní postupy, vylou ení plodin s nízkým protierozními ú inkem apod.)
i agrotechnickými opat eními (výsev do ochranné plodiny, mul ování apod.). Nelze p ipustit
jakékoliv úpravy pozemk zp sobující rychlejší odtok vody z území a snižující schopnost vsaku.
Nelze p ipustit odstra ování zbylých prvk rozptýlené zelen , územní plán naopak tuto zele ve
form liniových prvk i plošných prvk do krajiny navrací. V trná eroze se uplat uje vícemén
v p irozené form .
Odvodn ní pozemk
Provedené odvodn ní je vyzna eno v grafické ásti od vodn ní územního plánu. S novými
investicemi tohoto charakteru územní plán neuvažuje.
Zranitelné oblasti
Území obce Tišnovská Nová Ves dle Na ízení vlády R . 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných
oblastí a ak ním programu nepat í do zranitelných oblastí.
6.8. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy s rozdílným
zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn no v grafické ásti ÚP
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barevnou plochou se šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak stanoveny podmínky
využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu využití, p ípustného využití,
nep ípustného využití, pop ípad i podmín
p ípustného využití.
ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín
p ípustné využití zna í využití
plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku a které jsou slu itelné
s hlavním využitím plochy. Nep ípustné využití znamená zakázaný zp sob využívání i využití.
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, územní studie, 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. v platném zn ní) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru.
6.9. Obrana a bezpe nost státu
Území obce se nachází v zájmovém území MO R. Ochranné pásmo radioloka ního za ízení je
ešením ÚP respektováno dle ustanovení § 37 zák. . 49/1997 Sb. o civilním letectví a o zm
a dopln ní . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu v etn rekonstrukce a p estavby v trných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátor jen na základ stanoviska MO R
(dle ustanovení § 175 odst. 1 zák. . 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním ádu – viz.
ÚAP jev 102. V tomto území m že být výstavba v trných elektráren a výškových staveb 30 m nad
terénem výškov omezena nebo zakázána).
Koncepce ÚP Tišnovská Nová Ves neumož uje výstavbu v trných elektráren ani jiných staveb
ekra ující významn stávající hladinu zastav ní, která je tvo ena objekty bydlení o 1 – 2 nadzemních podlaží.
Územní plán respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací v etn pásem stávajícího i navrhovaného dopravního systému.
ÚP nejsou dot eny nemovitosti v majetku R MV, na území obce nejsou v evidenci Policie R
podzemní sd lovací a optické sít .
6.10.

ešení požadavk civilní ochrany, požární ochrana
Požadavky civilní ochrany
Kapitola je zpracována v rozsahu požadavk Hasi ského záchranného sboru Jihomoravského kraje, odboru prevence. Zpracování vychází z platné legislativy tj. zákona . 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm
n kterých zákon (se zm nami a dopl ky zák. . 320/2002 Sb.
v platném zn ní) a vyhlášky . 380/2002 Sb., MV R ze dne 09.08.2002 k p íprav a provád ní úkoochrany obyvatelstva.
Rozsah a obsah je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu, který zajišuje systém a organizaci civilní ochrany, tj. Hasi ským záchranným sborem Jihomoravského kraje.

evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory kulturního domu. Pro nouzové
ubytování osob pak bytové objekty nezasažené havárií p ípadn i jiné využitelné objekty (evidence
v kompetenci OÚ).
zajišt ní záchranných, likvida ních a obnovovacích prací pro odstran ní škodlivých ú ink
kontaminace vzniklých p i mimo ádné události
Tyto práce zajiš uje obecní ú ad v sou innosti se sborem dobrovolných hasi . P i vzniku mimoádné události nemístního významu budou pot ebná opat ení zajiš ována z úrovn Jihomoravského
kraje. K provád ní t chto prací lze využít bývalý zem lský areál, dnes výrobní zónu obce.
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nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Obec bude zásobena z vodního zdroje Tišnov P edklášte í v množství 1,1 m3/den. El. vedení VN
22 kV má vysokou provozní jistotu mající p edpoklady pro nouzové zásobování el. energií.
Požadavky požární ochrany
Územní plán vytvá í p edpoklady a podmínky pro p ístup požární techniky k jednotlivým nemovitostem. Dostatek požární vody je zajišt n ve vodojemu Vratislávka 2 x 100 m3 s max. hladinou
531,30 m. P ivád cí ad je proveden z trub DN 100 mm od p ipravené odbo ky Rojetín z trub DN 80
mm. Ve stejné dimenzi jsou provedeny i rozvody po sídle. Na rozvodných adech je osazeno 17 podzemních hydrant . Zastavitelné plochy budou na vodovodní ad napojeny jeho prodloužením ve stejné dimenzi s p ípadným osazením dalších hydrant .
Individuální p ístup v ešení zásobení požární vodou si vyžádá zastavitelná plocha Z6 (pl. smíšená
obytná se specifickým využitím) nacházející se v izolované poloze p i silnici III. t ídy.
V p ípad mimo ádné události (hrozby) bude postupováno dle schváleného Krizového plánu Jihomoravského kraje, který je pr žn aktualizován.
6.11. Limity využití území
Limity vstupující do územního plánu
Hranice územních jednotek
- katastrální území Tišnovská Nová Ves = území obce Tišnovská Nová Ves
- území obce Tišnovská Nová Ves = území ešené územním plánem
Ochrana technické a dopravní infrastruktury
- silnice III. t ídy
15 m od osy na ob strany mimo ZÚ
- rozhledové trojúhelníky
dle konkrétního p ípadu
- 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 .
80/1957 Sb.)
- stožárové TS 22/0,4 kVA
viz nadzemní vedení VN 22 kV
- radioreléová trasa
druhá Fresnelova zóna
- kanaliza ní stoka do 500 mm v .
1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
nad 500 mm
2,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
- vodovodní ad do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
nad pr m. 500 mm v . 2,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
- u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok nad pr
r 200 mm s úrovní dna ve hloubce v tší
než 2,5 m od upraveného terénu se vzdálenosti od vn jšího líce zvyšuje o 1 m
Ochrana podzemních a povrchových vod
- provoz. pásmo pro úpravu tok
- záplavové území Bobr vky

8 m od b ehové áry
rozh. JMK ze dne 30.05.2008 .j. JMK 154428/2007

Ochrana kulturních hodnot
- archeologické nálezy
- nemovitá kulturní památka

§ 22 a § 23 zák. . 20/1987 v platném zn ní
r. . 22624/7-4478 krucifix

Ochrana p írodních hodnot a ŽP
- ochranna lesa
50 m od okraje lesa
- významný krajinný prvek
§ 3 odst. b) zák. . 114/1992 po novelizaci
- evropsky význ. lokalita (Natura 2000) CZ0623324 Lou ka
(na . vl. 132/2005 Sb. ze dne 22.12.2004)
- poddolované území
viz. grafický zákres
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ležité limity ur ené územním plánem
Ochrana p írodních hodnot
prvky ÚSES

ochrana krajinného rázu
ochrana ZPF
Ochrana podzemních a povrchových vod
vodní plochy a toky

zastavitelná území
Ochrana kulturních hodnot
identita sídla
výška zástavby
drobné artefakty
Limitní hranice negativních vliv
pl. smíšené obytné - venkovské (SV)
pl. smíšené obytné - se specifickým
využitím (SX)
pl. výroby a skladování - drobná
a emeslná výroba (VD)

obecn nezastavitelné plochy (podmín
lze
ipustit stavby technické i dopravní
infrastruktury – liniové, nerovnob žné s prvkem
ÚSES, stavby vodohospodá ské a stavby ŽP)
ur ená koncepcí ÚP
vyhodnocení dot ení ZPF je obsahem ÚP
do 8 m od b ehové hrany zákaz výstavby objekt
(podmín
lze p ipustit stavby technické a dopr. Infrastruktury liniové, stavbu vodohospodá skou, p ípadn stavbu pro ŽP i vhodné oplocení)
uplatnit významný podíl vsakování a zadržení
deš ových vod
respektovat charakter a p dorys zastav ní sídel
nep ekro it danou p evládající hladinu zastav ní
respektovat stávají výtvarná díla v krajin volné
i urbanizované
po hranicích vymezené plochy
po hranicích vymezené plochy
po hranicích vymezené plochy

6.12. Vymezení pojm
1. Základní pojmy

Jsou ur eny zákonem . 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním ádu a p íslušnými
provád cími vyhláškami.
Ostatní pojmy
Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy:
území urbanizované – zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy)
jinak i krajina sídla
území neurbanizované – území nezastav né (viz. zák. . 350/2012 Sb., § 2, odst. 1, písm. f) jinak
i krajina volná
území stabilizované – území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i plochy
bez výrazných zm n
území aktivní – území i plochy navržené k rozvoji – rozvojové (zastavitelné plochy)
i plochy vymezené ke zm
stávající zástavby, k obnov nebo op tovnému využití
znehodnoceného území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití
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 né plochy – podíl maximální plochy ur ené k zastav ní nadzemními objekty
vztažený k vymezené konkrétní ploše s rozdílným zp sobem využití
koeficient zelen – vyjad uje minimální podíl zapo itatelných ploch zelen v konkrétní
vymezené ploše s rozdílným zp sobem využití
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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 podlažím, 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.
související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry 200
m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.)
hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy
drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod.
drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt samozásobitelského charakteru
zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak na
živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv )
zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk , živo išnou
výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich za ú elem výroby potravin pro lidskou
výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských zví at k tahu, produkci
chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu)
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 – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2,
podskupiny N1 a N2
innosti nenáro né na p epravu zboží – aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území
ípustná míra – míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle
zvláštních p edpis a vyhlášek (nap . Na . vlády . 148/2006)
7.

Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch
Zastav né území bylo vymezeno ke dni 30.04.2013. Zastav nému území dominují co do plošného
rozsahu dominují t i druhy ploch:
plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV) – druhá pol. 20. století až dodnes
plochy smíšené obytné venkovské (SV) – p vodní (historické) zastav ní sídla
plochy výroby a skladování drobná a emeslná výroba (VZ) – jižn od sídla
V rámci ešení ÚP byly prov eny možnosti využití zastav ného území s výsledkem, že další
intenzifikace zastav ní by m la nežádoucí dopad na identitu sídla a nerespektování pom ru
zastav ných a volných ploch v sídle by nepat
ovlivnilo hodnotu krajinného rázu. Z kapitoly C.
6.2 Urbanistická koncepce je z ejmé, že ÚP vymezuje na území obce zastavitelné plochy pro 16
rodinných dom a jeden byt na plochách smíšených obytných se specifickým využitím tak, aby
alespo v omezené mí e byla zajišt na udržitelnost území (vybavení obce stávající ve ejnou
infrastrukturou, ubytovací kapacitou i vznikajícím výrobním potenciálem). Pro jeden rodinný d m se
uvažuje max. velkost parcely 1 200 m2 a min. 150 m2 p íslušejícího ve ejného prostranství. Pro 16
rodinných dom se jedná o celkovou pot ebnou plochu 16 x 1 350 m2 = 2,16 ha. Nabídka ploch
z d vodu omezení spekulace s pozemky má být vždy vyšší než skute ná pot eba. V p ípad obce
Tišnovská Nová Ves lze p ipustit maximální navýšení (p esah nabídky nad poptávkou) 35 %.
Pot eba ploch pro bydlení pak bude 2,16 x 1,35 = 2,92 ha, což je vým ra mírn vyšší než, kterou
navrhuje ÚP (viz první tabulka kap. C. 6.2). V souladu s celoevropským trendem i ÚP musí po ítat
se snižováním tzv. obložnosti bytu (po et obyvatel na byt), což je zp sobeno p edevším:
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ibývajícím po tem domácností, jejichž velikost se zmenšuje
rostoucím po tem bezd tných rodin, ev. rodin s 1 dít tem
stále se snižující mírou cht ného soužití
Zastavitelná plochu Z6 (pl. smíšená obytná se specifickým využitím) bude ve své podstat sloužit
chovu koní s volným pohybem po vymezeném pozemku. Z tohoto d vodu je ur en velice nízký
koeficient zastav ní pozemku KZP 0,05. Umíst ní a velikost plochy byla prov ena zám rem
budoucího investora a lze usuzovat, že velikost vymezené plochy je úm rná požadovanému ú elu.
Plochy výroby jsou vymezeny z d vodu nedostate ných možností pro rozvoj hospodá ského
potenciálu v obci a zlepšení pom ru mezi ubytovací a pracovištní kapacitou obce.
Požadavek na územní rozvoj výrobních ploch je podpo en zám ry investora. Využití zastavitelné
plochy se p edpokládá až po vy erpání disponibilních pozemk v územn stabilizované ploše výroby
drobné a emeslné.
8.

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území

8.1. Postavení obce v systému osídlení
Obec Tišnovská Nová Ves se nachází v Jihomoravském kraji, v obci s rozší enou p sobností
Tišnov.
Obec Tišnovská Nová Ves leží cca 10 km severozápadn od Tišnova, ze které je dostupná po
silnicích II. t ídy a silnici III/3897, která dosud v obci kon í.
Obec Tišnovská Nová Ves je lenem Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko, který byl založen
13.12.2004.
Sousedními obcemi jsou obce: Drahonín, Horní Lou ky, Skryje, Újezd u Tišnova a obec Ž árec.
Nejbližšími orgány státní správy jsou finan ní ú ad, ú ad práce, stavební ú ad, ú ad územního
plánování v Tišnov . V krajském m st Brn pak mimo jiné má sídlo katastrální ú ad a eská
správa sociálního zabezpe ení.
tšina služeb tzv. základní ob anské vybavenosti je zabezpe ována v sousední obci Ž árec:
ZŠ 1 – 9, MŠ, kostel, h bitov, je zde i sídlo ímskokatolické farnosti. Základní zdravotnická
pé e je zajiš ována p edevším v Dolních Lou kách, nemocni ní služby vyhledávají obyvatelé
obce v Tišnov a v Brn . Matri ní ú ad je v Dolních Lou kách.
evažující vyjíž ka obyvatelstva za prací je do Tišnova a Brna
V územním plánu není uvažována zm na v zapojení obce do struktury osídlení.
8.2. Širší dopravní vztahy
Území obce je na silni ní sí napojeno silnicí III/3897 Újezd - Tišnovská Nová Ves, která v sídle
Tišnovská Nová Ves kon í. V souladu s Generelem krajských silnic Jihomovaského kraje je
navrženo prodloužení této silnice až do Ž árce (využití t lesa stávající místní komunikace).
erven zna ená turistická trasa údolím Bobr vky vede po levém b ehu eky, tedy mimo území
obce Tišnovská Nová Ves.
Vyzna ena je navržená cykloturistická trasa v návaznosti na ešení ÚP Drahonín a ÚP Skryje.
8.3. Širší vztahy technické infrastruktury
Obec je napojena na skupinový vodovod Mostišt a okolí tzv. „Ž áreckou v tev „C“, kde
zdrojem vody je Vodárenská nádrž Mostišt s úpravnou vody.
El. energií je obec zásobena z primárního venkovního vedení VN 22 kV . 33.
Území obce protíná radioreléový paprsek v úseku RS Sýko – RS Kl ovská hora.
Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radioloka ního za ízení Ministerstva
obrany eské republiky.
8.4. Širší vztahy ÚSES a p írodních systém
Území obce Tišnovská Nová Ves se nachází v bioregionu 1.51 Sýko ském
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Na území obce zasahuje regionální biokoridor RBK 1398 Havlov – Vrbka (RBK 023 dle
koncepce R+NR ÚSES JmK), který je na k.ú. reprezentován lokálním biocentrem LBC
Košíkov. Jedná se o vložené lokální biocentrum.
Velice málo do severní ásti území obce zasahuje evropsky významná lokalita uvedená
v národním seznamu evropsky významných lokalit dle Na ízení vlády . 132/2005 Sb. a dle
Sm rnice Rady Evropských spole enství 92/43/EHS o ochran p írodních stanoviš , voln
žijících živo ich a plan rostoucích rostlin (sm rnice o stanovištích) – CZ 0623324 Lou ka.
Na území obce se nenalézá pta í oblast dle Sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran
voln žijících pták (79/409/EHS).
9. Vyhodnocení spln ní požadavk zadání ÚP
Zadání ÚP bylo vypracováno v souladu s požadavky zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu ú inném k 31.12.2012 a obsahov odpovídalo p íloze . 6 k vyhlášce .
500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu
evidence územn plánovací innosti ú inné k 31.12.2012. Zadání ÚP upravené dle uplatn ných
požadavk a podn
bylo Zastupitelstvem obce Tišnovská Nová Ves schváleno dne 27.04.2012,
tedy v dob platnosti ZÚR Jihomoravského kraje. Zadání ÚP v souvislosti se zrušením ZÚR bylo
upraveno a doprojednáno s p íslušnými dot enými orgány. Provedené opravy se týkaly pouze
požadavk , které vyplývaly ze ZÚR Jihomoravského kraje. ešení územního plánu Tišnovská Nová
Ves reaguje na skute nost, že od 01.01.2013 nabyl ú innost zákon . 350/2012 Sb. – tzv. komplexní
novela stavebního zákona a p íslušné provád cí vyhlášky.
Územní plán Tišnovská Nová Ves respektuje požadavky zadání ÚP následujícím zp sobem:
a) Požadavky vyplývající z politika územního rozvoje, územn plánovací dokumentace vydané
krajem, pop ípad z dalších širších územních vztah
Politika územního rozvoje R
Územní plán vyhotoven v souladu s PÚR R – viz kap. C. 2.1.
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
Blíže viz kap. C. 2.2. Územní plán Tišnovská Nová Ves ve svém ešení zohled uje územn
plánovací podklady zpracované pro území Jihomoravského kraje:
ÚAP Jihomoravského kraje poukazují na skute nost, že je území obce ohroženo záplavou Q100
a nachází se zde poddolované území. ÚP do t chto ploch neumis uje žádné zastavitelné
plochy. V souhrnném hodnocení pilí udržitelnosti dle metodiky MMR je slabým lánkem
obce sociáln -demografický pilí .
Generel dopravy Jihomoravského kraj. Na území obce p edpokládá za azení místní
komunikace Tišnovská Nová Ves – Ž árec mezi silnice III. t ídy. ÚP požadavek akceptuje.
Územní studie vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje. Studie na
území obce vymezuje t i krajinné oblasti. ÚP napl uje cílové charakteristiky t chto oblastí a
jejich zp sob využívání a uspo ádání.
oblast . 14 - výrazn zvln ná zem lská krajina (zaujímá území sídla a navazující
zem lsky obhospoda ovanou krajinu). P i rozvoji sídla je zohledn n charakter sídla,
zastavitelné plochy navazují na zastav né území (krom plochy pro chov koní).
V nezastav ném území dopln ním chyb jící rozptýlené zelen lze dosáhnout zlepšení její
pestrosti. Nejedná se vesm s o území v významnými projevy eroze, potencionální
ohrožení vodní erozí lze ešit organiza ními a agrotechnickými opat eními
oblast . 16 – výrazn zvln ná až lenitá lesozem lská krajina (jižní lesnatá ást území
obce –svahy sklán jící se ke Kozlímu potoku). Tato oblast je zastoupena p edevším
lesními pozemky s lenitými esteticky i ekologicky hodnotnými okraji lesa. Vyrovnaný
je zde pom r mezi ornou p dou a trvalým travním porostem. P írodn hodnotná území
ÚP za le uje do ploch smíšených nezastav ného území. ÚP zde umis uje areál pro chov
koní, pro který je charakteristický velmi nízký koeficient zastav ní a velmi vysoký podíl
zelen
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oblast . 23 – údolní zem lsko-lesní krajina (zbývající ást území obce zahrnující
území rozší ené údolní nivy Bobr vky). ÚP zde neuvažuje s urbanizací území, jsou
respektována protipovod ová opat ení s ohledem na Q100.
Územní prognóze Jihomoravského kraje – v dopl ku, který se zabývá obcemi, které p ešly do
Jihomoravského kraje, je p edkládán zám r možného propojení obcí Drahonína a Tišnovské
Nové Vsi silnicí. Jedná se o zám r p esahující území obce i možnosti územního plánu. Je
ešitelný v úrovni ZÚR kraje. ÚP Tišnovská Nová Ves do p ípadné trasy silnice neumis uje
žádné stavby ani za ízení, které by mohly zám r znesnadnit i znemožnit.
Územní studie aglomera ních vazeb m sta Brna a jeho okolí – obec Tišnovská Nová Ves leží
mimo navrhovanou hranici Brn nské aglomerace.
Širší územní vztahy
Zakreslena jsou vymezená stanová záplavová území. ÚP nep ipouští innosti resp. úpravy území
zp sobující rychlejší odtok povrchové vody i snižování reten ní schopnosti území. Na území obce
se nachází pouze lokální systém ÚSES.
b) Požadavky na území vyplývající z územn analytických podklad
Požadavky ešitelné prost edky územního plánu jsou spln ny. ešením ÚP jsou vytvo eny
edpoklady pro zlepšení sociálního i hospodá ského pilí e udržitelného rozvoje. Obec je dosud
z hlediska vyváženosti vztahu územních podmínek za len na do kategorie obcí 3a (aktualizace ÚAP
2010 i aktualizace ÚAP 2012). Zp sob ešení problém vyplývajících z rozbor udržitelného
rozboru jsou z ejmé z celkové koncepce ešení ÚP.
Rozbor udržitelného rozvoje území upozor uje na tyto zásady:
D 69 – špatný technický stav vozovky na sil. III/3897 – závada je mimo oblast ešitelnosti
ÚP
D 69 – úbytek obyvatel – nedostatek volných míst pro výstavbu RD, za prací se vyjíždí
mimo území obce. ÚP nabízí dostatek zastavitelných ploch pro požadované formy bydlení,
ÚP umož uje kvalitativní i kvantitativní r st výrobní zóny obce. P ínosem v rozvoji
pracovištní kapacity území m že být i jeho polyfunk ní využívání.
H 65 – chyb jící kanalizace – nejsou finance. Koncepce ÚP sm uje k udržitelnosti
rozvoje ve ejné infrastruktury, kdy je t eba velmi uvážliv posoudit finan ní náro nost
investice, následn pak i provozní náklady. OV je v ÚP vymezena proto jako plocha
rezervní.
U 52 – chátrající objekt – závada je mimo oblast ešitelnosti ÚP
c) Požadavky na rozvoj území obce
Požadavky jsou spln ny. V rámci zpracování ÚP byly prov eny možnosti a pot eby rozvoje
hospodá ského rozvoje obce s tím, že pro zajišt ní vyváženosti vztahu územních podmínek nelze
vysta it pouze s kvalitativními zm nami ve výrobních plochách (bývalý zem lský areál), ale bude
nutno oproti p edstavám zadání ÚP ešit navazující zastavitelnou plochou. Proluky v sídle, které mají
nezpochybnitelný význam pro identitu sídla z stávají nadále nezastaveny (viz zahrady ve východní
ásti sídla).
d) Požadavky na plošné a prostorové uspo ádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspo ádání krajiny)
Požadavky jsou spln ny. Podmínky prostorového uspo ádání jsou stanoveny tak, aby umož ovaly
pro obec ešení kvalitní, p ínosná a obecn prosp šná. Dochází ke zp esn ní možnosti umis ování
fotovoltaických lánk v urbanizovaném území.
e) Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Požadavky jsou spln ny. Ze zásadních úkol je navrženo prodloužení sil. III/3897 do Ž árce,
vyzna eny jsou rozhledové trojúhelníky na d ležitých k ižovatkách atd. Nástroji územního plánu
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nelze ešit propojení obcí Drahonín s obcí Tišnovská Nová Ves. V souladu se zadáním ÚP nebyla
nalezena nezbytnost výstavby cyklostezek.
Technická infrastruktura
Požadavky jsou spln ny. V p ípad prokázání výhodnosti (studie proveditelnosti) ešení
odkanalizování sídla je v ÚP vymezena plocha územní rezervy pro celoobecní OV nad rybníkem
ur eným k obnov .
Ochranná a bezpe ností pásma
Bezpe nostní pásma na území obce nejsou vymezena, ochranná pásma vyplývající z právních
edpis jsou akceptována.
Ob anské vybavení ve ejné i ostatní
Požadavky na umíst ní h išt jsou spln ny, stejn tak i možnosti umis ovat ob anské vybaven do
jiných k tomu p íhodných ploch rozdílného zp sobu využití.
Ve ejná prostranství
Požadavek spln n, návesní prostor je zásadním ve ejným prostranstvím obce. Zd razn na je
nezbytnost obsluhy staveb ( astý p ípad u RD) dopravní a technickou infrastrukturou z ve ejných
prostranství a to nejen z hlediska urbanistických, ale i z d vod vyhnutí se budoucím spor m
ohledn zp ístupn ní nemovitosti.
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Požadavky jsou spln ny. P írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty územní plán eší ve smyslu
udržitelného rozvoje. Respektovány jsou hodnoty území mající legislativní ochranu i hodnoty, které
vyplynuly z pr zkum a rozbor p ípadn i z ÚAP ORP Tišnov. Vyhodnocení dot ení ZPF je
provedeno dle aktuáln platného metodického pokynu.
g) Požadavky na ve ejn prosp šné stavby, ve ejn prosp šná opat ení a asanace
Koncepce ÚP nevyžaduje vymezování ve ejn prosp šných staveb ani ve ejn prosp šných
opat ení i asanací.
h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis (nap . požadavky na ochranu
ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, ochrany ložisek a surovin,
geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými rizikovými p írodními jevy)
Požadavky zadání územního plánu jsou spln ny.
Ochrana ve ejného zdraví
Požadavky ochrany ve ejného zdraví jsou akceptovány. V limitech využití území, které eší ÚP
jsou stanoveny podmínky využívání ploch rozdílného zp sobu využití, které jsou anebo mohou být
zdrojem hluku, vibrací i jiných škodlivin. Na území obce se nenachází železni ní dráha ani silnice I.
a II. t ídy.
Civilní ochrana, obrana a bezpe nost státu
Problematika civilní ochrany si nevyžádala pro sv j charakter vyhotovení grafické ásti,
zpracování textu je dosta ující. Podrobn jsou textov specifikovány požadavky MO R, graficky
znázornitelné jevy obsahuje výkresová ást od vodn ní ÚP (Koordina ní výkres a dopl ující
výkresy).
Požární ochrana
ešena v rozsahu možností ÚP.
Ochrana ložisek a surovin, geologické podloží
Území bez ložisek surovin. Z hlediska ešení ÚP jde o území bezproblémové.
Ochrana p ed povodn mi a jinými rizikovými jevy
Problematiku pronikání radonu z podloží lze ešit až v rámci územního ízení a ne prost edky
územního plánu. Problematika velkých vod je ešena v rozsahu, který je p íslušný ÚP.
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i) Požadavky a pokyny pro ešení hlavních st et zájm a problém v území
Požadavky jsou spln ny. Vhodné plochy pro bydlení byly vymezeny v etn zp sobu jejich
využívání. Podmínky využívání ploch zajiš ují zachování obytné pohody v zastav ném území.
Z dostupných podklad je ešena otázka situování trafostanic na území obce. Na poddolovaném
území se nenachází žádná zastavitelná ploch. Územní plán neuvažuje s další existencí hnojišt u
sou asné místní komunikace do Ž árce. Pr chod lokálního biokoridoru ÚSES kolem
severozápadního okraje sídla je zachován.
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby s ohledem na obnovu a rozvoj
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose
Zastavitelné plochy a plochy p estavby byly vymezovány v souladu s platnou legislativou v
rozsahu pot eb obce.
k) Požadavky na vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo prov ení zm n jejich
využití územní studií
Požadavky zadání ÚP jsou spln ny s tím, že koncepce ÚP si nevyžádala prov ení zm n v území
územní studií.
l) Požadavky na vymezení ploch a koridor , pro které budou podmínky pro rozhodování o
zm nách jejich využití stanoveny regula ním plánem
Pot eba vyhotovení regula ního plánu nebyla shledána.
m) Požadavky na vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud dot ený orgán ve svém
stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vliv na ŽP nebo
pokud nevylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast
Požadavky nebyly v zadání územního plánu uplatn ny.
n)

ípadný požadavek na zpracování konceptu, v etn požadavk na zpracování variant
Variantní ešení ani vyhotovení konceptu ÚP nebylo v zadání ÚP vyžadováno.

o) Požadavky na uspo ádání obsahu konceptu a návrhu ÚP a na uspo ádání obsahu jejich
zd vodn ní s ohledem na charakter území a problémy k ešení v etn m ítek a po tu
vyhotovení
Požadavky jsou spln ny s tím, že uspo ádání a ešení územního plánu spl uje požadavky zák. .
183/2006 Sb. ve zn ní podle stavu k 01.01.2013 a p íslušných provád cích vyhlášek v platném
zn ní.
p) Limity využití území
Limity vstupující do územního plánu byly dopln ny o limity, které jsou výstupem z ešení ÚP.
10. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR, s od vodn ním pot eby
jejich ešení
Tyto záležitosti nemístního významu nebylo t eba na území obce Tišnovská Nová Ves ešit.
11. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL
i zpracování této kapitoly od vodn ní územního plánu bylo využito „Spole ného metodického
doporu ení Odboru územního plánování MMR R a Odboru ochrany horninového a p dního
prost edí MŽP R“.
Pro zachování kontinuity i celistvosti vnímání ešení územního plánu je tabulková ást
požadována metodikou rozší ena o níže uvedený tabulkový p ehled, který bilancuje všechny plochy
se zm nou v území.

STUDIO P |

61

Územní plán Tišnovská Nová Ves

Celkový p ehled ploch se zm nou v území
vým ra plochy (ha)

Ozn.
plochy

zp sob využití plochy
v ZÚ

mimo
celkem
ZÚ

z celkové vým ry plochy (ha)
ZPF

PUPFL

vodní
plocha

zastav ná
plocha

ostatní
plocha

Z1

plochy bydlení v rodinných domech - venkovské

0,27

0,00

0,27

0,19

Z2

plochy bydlení v rodinných domech - venkovské

0,00

0,12

0,12

0,12

Z3

plochy bydlení v rodinných domech - venkovské

0,37

0,16

0,54

0,52

Z4

plochy bydlení v rodinných domech - venkovské

0,00

0,46

0,46

0,46

Z5

plochy bydlení v rodinných domech - venkovské

0,03

1,49

1,52

1,50

0,02

Z6

plochy smíšené obytné specifické

0,00

2,53

2,53

2,49

0,04

Z7

plochy výroby a skladování drobná a emeslná
výroba

0,00

0,99

0,99

0,98

0,01

0,00

0,09

0,09

0,09

K1

0,08

0,01

K2

plochy vodní a vodohospdá ské

0,00

0,18

0,18

K3

plochy vodní a vodohospdá ské

0,00

0,21

0,21

0,21

K4

plochy lesní

0,00

0,17

0,17

0,16

0,01

K5

plochy lesní

0,00

1,47

1,47

1,37

0,10

K6

plochy lesní

0,00

0,87

0,87

0,87

K7

plochy lesní

0,00

0,59

0,59

0,59

K8

plochy lesní

0,00

0,67

0,67

0,67

K9

plochy lesní

0,00

0,72

0,72

0,63

0,09

K10

plochy lesní

0,00

1,80

1,80

1,70

0,10

K11

plochy lesní

0,00

1,78

1,78

1,78

K12

plochy zelen - soukromá a vyhrazená

0,00

0,22

0,22

0,22

0,67

14,52

15,20

14,55

Celkem

0,18

0,00

11.1. Zábor ZPF
Vyhodnoceny jsou plochy se zm nou v území s dopadem na zem
metodického pokynu v úvodu kapitoly uvedeného nejsou vyhodnoceny:
- plochy do vým ry 0,20 ha v zastav ném území
- plochy pro bydlení v zastav ném území
- plochy pro územní systém ekologické stability

0,00

0,00

0,64

lský p dní fond. Dle

Údaje o celkové rozsahu požadovaných ploch
viz. tabulka v p íloze . 1 tohoto od vodn ní a ve výkrese O3 P edpokládaný zábor p dního fondu.
Údaje o uskute ných investicích do p dy za ú elem zlepšení její úrodnosti
Mimo investice spojené s realizací socialistických komplexních pozemkových úprav se jedná o investice spojené s odvodn ním zem lské p dy. Územní plán odvodn ní respektuje. P i jejich eventuálním dot ení realizací zám ru je podmínkou využití zachování funk nosti ponechaného systému odvodn ní.
Údaje o areálech a objektech zem lské výroby
V dob kolektivizace zem lství bylo založeno cca 100 m od jižního okraje hospodá ské st edisko
zem lského družstva. V sou asné dob je tato plocha stále více využívána pro výrobu drobnou a emeslnou a zem lská výroba je vyt ována. Soukrom hospoda ící zem lec využívá objektu zelské usedlosti a skladu stroj a obilí v bývalém hospodá ském st edisku.
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Údaje o uspo ádání ZPF a pozemkové úpravy
Na správním území obce Tišnovská Nová Ves nejsou ve smyslu zákona o pozemkových úpravách a
pozemkových ú adech vyhlášeny žádné pozemkové úpravy. Dominantní hospoda ící jednotkou na
území obce je spole nost Kr ma - Nový Dv r s r.o.
Opat ení k zajišt ní ekologické stability
Kostra ekologické stability je soustavou ekologicky relativn stabiln jších krajinných element ,
které byly základem pro vymezení ÚSES. Na území obce se nachází ÚSES na úrovni místní. Regionální biokoridor RBK 1398 Havlov - Vrbka je v k.ú. Tišnovská Nová Ves reprezentován lokálním biocentrem LBC Košíkov. Významná ást lokálních ÚSES jsou sou ástí PUPFL. Lokální ÚSES vymezený v zem lsky využívané krajin byl vymezen p edevším p i liniových prvcích v krajin (vesm s
um lých). Využito je stávajících biotop a hranic pozemk tvo ící p echodovou zónu. Toto uspo ádání
je výhodné i z hlediska organizace ZPF.
Polní cestní sí
ešením ÚP nedochází k narušení sít polních cest. Polní cesty jsou vesm s tvo eny polními
cestami kategorie P 3/30. Dopravní obsluha nemovitosti m že být dle pot eb dopln na nejlépe v rámci
komplexní pozemkové úpravy. ÚP zjednodušuje napojení polní cesty na dnes ješt místní komunikace
v úseku Tišnovská Nová Ves – Ž árec. Plocha se zm nou v krajin K1.
Variantní ešení
Variantní ešení nebylo v zadání územního plánu vyžadováno. Z hlediska urbanistické koncepce
sm ry rozvoje sídla jsou logické. Z hlediska ochrany ZPF za podmínky, že zastavitelné plochy mají
navazovat na zastav né území, budou vždy rozvojové plochy ešeny na BPEJ 5.29.11 tj. II. t ídy
ochrany.
Využití ploch, které pro rozvojové pot eby obce již byly odsouhlaseny orgánem ochrany ZPF
Obec nemá dosud žádnou územn plánovací dokumentaci. Není známo, že by se k n jaké rozvojové ploše orgán ochrany ZPF vyjad oval.
Využití brownfield
Znehodnocené plochy vhodné k obnov

i p estavb nebyly v zastav ném území nalezeny.

Plochy se zm nou v území - popis s od vodn ním
Plocha Z1 - jde o pozemky, které jsou vymezeny geometrickým plánem vyhotoveným na základ
územní studie pro výstavbu rodinných dom .
Plocha Z2 - plocha, na které je realizována výstavba rodinného domu.
Plocha Z3 - plocha pro výstavbu rodinných dom ležící z cca 70 % uvnit zastav ného území.
áste
zatížena b emenem ochranného pásma el. vedení VN 22 kV.
Plocha Z4 - u ena pro výstavbu rodinných dom . Je vymezena t lesem silnice, hranicí zastav ného
území a místní komunikací k výrobním plochám obce. Dobrá napojitelnost plochy na technickou a
dopravní infrastrukturu.
Plocha Z5 - navržena pro výstavbu rodinných dom v pom rn svažitém území pod silnicí. Plocha
navazuje na nedávno dokon ený rodinný d m. P ijatelná napojitelnost plochy na technickou a
dopravní infrastrukturu.
Plocha Z6 - plocha smíšená obytná se specifickým využitím. Jedná se o za ízení pro chov koní, kde
cca 90 % plochy bude sloužit jako pastva p ípadn zele soukromá (hospodá ského významu).
Maximáln 5 % plochy lze využít k zastav ní a dalších max. 5 % plochy m že být zpevn no.
Z celkové vým ry 2,53 ha bude svým zp sobem zem lsky nadále využíváno 2,28 ha. Výb r
místa je dán p írodními, klimatickými podmínkami, dobrou dopravní obslužností i vlastnickými
vztahy k pozemk m.
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Plocha Z7 - plocha umož ující rozší ení hospodá ského potenciálu v obci. Plocha delší stranou
navazuje na stávající plochu shodného zp sobu využití (plochy výroby a skladování, drobná a
emeslná výroba), ze které m že být také obsluhována dopravní a technickou infrastrukturou.
Plocha K1 - úprava vyúst ní polní cesty na místní komunikaci. Úpravou dojde ke zjednodušení
obsluhy polností v této ásti k.ú. a ke zvýšení bezpe nosti stávajícího sjezdu polní cesty na místní
komunikaci v zastav ném území.
Plocha K2 - obnova rybníka pod sídlem. Územní obce je chudé na p ítomnost rybník . Krom
velkého vodohospodá ského významu má vodní plocha význam i ekologický a estetický.
Plocha K3 - výstavba nového rybníka. Shodné d vody umístn ní viz plocha K2.
Plocha K4 - zalesn ní protáhlého pozemku navazujícího na agrární mez a plochu K3. P i uplatn ní
vhodné výsadby bude vhodný ekostabilizující prvek krajiny.
Plocha K5 - zalesn ní strmého pro zem lskou techniku t žce p ístupného svahu výrazn
protáhlého tvaru.
Plocha K6 - plocha k zalesn ní vhodn dopl ující prostor mezi stávajícím lesem a zastavitelnou
plochou Z6.
Plocha K7 – K11 - jde o plochy ur ené k zalesn ní, které vesm s využívají ZPF nejnižší t ídy
ochrany - tj. t . 5. Zalesn ní ploch K9 – K11 je v ízení.
Plocha K12 - ur ena pro hospodá skou zahradu - zele soukromá a vyhrazená. ÚP p edpokládá
založení hospodá ské zahrady. Zele zahrady bude zprost edkovávat i „m kký“ p echod
urbanizovaného území do volné krajiny - ochrana krajinného rázu.
Plocha K13 - ur ena k zalesn ní. Území na levé stran svažitého pr lehu navazující na selský les.
Pot eba ploch pro bydlení
Viz kapitola C. 6.2.
Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných
ploch
Viz. kap. C. 7.
11.2. Zábor PUPFL
ešením ÚP nedochází k záboru PUPFL. Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa zasahují plochy
(krom ploch ur ených k zalesn ní).
Z6 – v tší ást plochy. Velikost plochy a nízký koeficient zastav ní umož ují realizovat pozemní
objekty (mimo oplocení) ve vzdálenosti nad 50 m od hranice lesa. Zp sob využití vzdálenosti 50 m
od okraje lesa lze dohodnout s p íslušným orgánem SSL v rámci vyhotovení podrobn jší
dokumentace areálu.
K2 – jedná se o obnovu rybníka.
K3 – jedná se o výstavbu nového rybníka, kdy profil pro hráz malé vodní nádrže se nachází cca
40 m od hranice lesa.
Na základ požadavk zadání ÚP dochází k pom rn velkým zales ovacímu procesu. Jde o
plochy K4 – K11 a plochu K13. Vým ry ploch viz. tab. C 11.1.
12. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní

STUDIO P |

64

Územní plán Tišnovská Nová Ves

STUDIO P |

65

Územní plán Tišnovská Nová Ves

13. Vyhodnocení p ipomínek
13.1. Vyhodnocení p ipomínek sousedních obcí
Sousední obce neuplatnily do spole ného jednání žádné p ipomínky
13.2. Vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu územního plánu dle §50 stavebního zákona
Ve stanoveném termínu byly uplatn ny následující p ipomínky:
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D. Grafická ást od vodn ní:
Výkres
název
Koordina ní výkres
Širší vztahy
edpokládaný zábor p dního fondu
Koordina ní výkres - vý ez

íslo
O1
O2
O3
O4

po et list

poznámka

1
1
1
1

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

Pou ení:
Proti územnímu plánu Tišnovská Nová Ves, 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
edpis ).

………………………………

…………………………………

Mgr. Petra Jakešová

Krézek Vladimír

starostka obce

místostarosta obce

Opat ení obecné povahy – Územní plán Tišnovská Nová Ves bylo vydáno Zastupitelstvem obce
Tišnovská Nová Ves na svém zasedání ze dne ........................ usnesením . ........................
Opat ení obecné povahy – Územní plán Tišnovská Nová Ves nabylo ú innosti dne
…………................
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ÍLOHY

1. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF

íloha 1

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF
název obce: Tišnovská Nová Ves

íslo lokality

Katastrální
území

zp sob využití plochy

celkový
zábor
ZPF
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná
da

zahrady

0,07

Z1

TiNV

pl. bydlení v rod. domech - venkovské

0,19

0,12

Z2

TiNV

pl. bydlení v rod. domech - venkovské

0,12

0,12

Z3

TiNV

pl. bydlení v rod. domech - venkovské

0,52

0,06

Z4

TiNV

pl. bydlení v rod. domech - venkovské

0,46

0,46

TiNV

pl. bydlení v rod. domech - venkovské

1,50

1,47

2,79

2,23

2,49

2,49

2,49

2,49

0,98

0,98

Z5
Plochy bydlení celkem

Z6
TiNV
pl. smíšené obytné se specifickým využitím
Plochy smíšené obytné se specifickým využitím celkem
pl. výroby a skladování drobná a emeslná
Z7
TiNV
výroba
Plochy výroby a skladování drobná a emeslná výroba celkem
K1

TiNV

elová cesta

elová cesta
K2*

TiNV

pl. vodní a vodohospodá ské

0,98

0,98

0,09

0,09

0,09

0,09

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

zábor ZPF podle t íd ochrany
(ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do p dy
(ha)

0,19
0,02

0,46

0,10

0,09

0,53
0,46
0,03

0,53

0,00

0,03

1,50
0,00

2,70

0,10

0,00

2,02
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,02

0,00

0,45
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,47

0,86

0,47

0,86

0,53

0,00

0,45

0,00

;

0,08

0,01

0,00

0,08

0,01

0,00

0,53

0,00
0,03

0,00

0,00

0,03

0,21

K3
TiNV
pl. vodní a vodohospodá ské
Plochy vodní a vodohospodá ské celkem

0,21
0,21

0,00

0,00

0,00

0,21

0,21
0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,21

K4

TiNV

pl. lesní

0,16

0,16

0,13

K5

TiNV

pl. lesní

1,37

1,37

K6

TiNV

pl. lesní

0,87

0,87

K7

TiNV

pl. lesní

0,59

0,59

0,59

K8

TiNV

pl. lesní

0,67

0,67

0,67

K9

TiNV

pl. lesní

0,63

0,06

1,37
0,26

0,57

0,61

0,63

0,00

íslo lokality

Katastrální
území

zp sob využití plochy

celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

K10

TiNV

pl. lesní

1,70

1,70

K11

TiNV

pl. lesní

1,78

1,76

TiNV

pl. lesní

0,60

K13
Plochy lesní celkem

Zábor ZPF celkem

k.ú. Tišnovská Nová Ves

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

zábor ZPF podle t íd ochrany
(ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do p dy
(ha)

1,70

0,00

0,00

0,02

1,78

0,60

0,60

0,40

8,08

0,40

8,37

5,65

0,22

0,22

0,22

0,22

0,00

0,00

0,00

15,15

11,66

0,53

0,00

2,96

K12**
TiNV
pl. zelen - soukromá a vyhrazená
Plochy zelen - soukromá a vyhrazená celkem

TiNV

zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

2,72

0,00

0,03

0,26

0,00

0,03

0,19

0,00

0,03

0,19

0,00

0,00

0,05

0,00

3,29

2,58

0,00

9,29

1,43

0,05

*)

plocha K2 se nachází na parcele v kultu e ostatní plocha, není tak vyhodnocována

**)

u plochy K12 se bude jednat o zm nu kultury z orná p da na zahrada

