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Obec Újezd u Tišnova
Zastupitelstvo obce Újezd u Tišnova
Újezd u Tišnova 28, 594 55 Dolní Lou ky

_________________________________________________________________
.j...............

V Újezdu u Tišnova............... 2009

Územní plán
Újezd u Tišnova
Zastupitelstvo obce Újezd u Tišnova, p íslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), za použití ustanovení
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, § 13 a p ílohy . 7
vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci
a zp sobu evidence územn plánovací innosti

vydává

Územní plán Újezd u Tišnova
formou opat ení obecné povahy
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A. Textová ást:
1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 15. 6. 2008.
Zastav né území je graficky vyzna eno ve výkresech:
N1 - výkres základního len ní území
N2 - hlavní výkres
O1 - koordina ní výkres
O3 - výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území
2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Dosáhnout vyváženého vztahu územních podmínek pro p íznivé životní prost edí,
pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel.
Chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území v etn urbanistického,
architektonického i archeologického d dictví.
Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajistit ochranu
nezastav ného území.
ešit obnovu kulturních, sociálních a hospodá ských pom
území ve struktu e osídlení.
Obec Újezd u Tišnova je tvo ena jedním katastrálním územím. Územní rozvoj je ešen
v jádrovém sídle, osídlení o místní ásti Chytálky je územn stabilizováno.
2.2. Hlavní cíle rozvoje
Územním opat ením podpo it nastartovaný mírný nár st po tu obyvatel v obci.
ešit koncepci využití území, jeho organizaci se zabezpe ením souladu p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot v podmínkách udržitelného rozvoje.
Ur it zásady prostorového uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využívání a limit využití území obce.
ipravit podmínky pro navrácení širokého spektra života do vesnice.
ešit systém obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou, zejména na úseku zásobování pitnou vodou a odvád ní a išt ní odpadních vod.
Vymezit nezbytné plochy ve ejného zájmu, resp. ve ejn prosp šných staveb i ve ejn
prosp šných opat ení.
Uchovat i stanovit p írodn blízké ekosystémy, vymezit územní systém ekologické stability.
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot
Územní plán (ÚP) akceptuje p irozenou morfologii krajiny s uplatn ním p írodních dominant zelených horizont , posiluje pronikání krajinné zelen do sídla.
ÚP akceptuje p vodní p dorys zastav ní s hodnotnou jádrovou ástí sídla s kostelem sv.
Jiljí (kulturní památka rejst . . 22431/7-4506). Nové zastav ní nep ekra uje stávající p evládající hladinu zastav ní. Není uvažováno s dalším pronikáním rekrea ních pobytových
aktivit do volné krajiny.
Nové zastav ní logicky navazuje na stávající urbanistickou strukturu sídla. Nová výstavba
že být soudobého výrazu, bude však ctít prostorové a provozní vazby na okolní zastav ní v etn pr hled na kostel.
i zemních pracích je nutno akceptovat platná opat ení týkajících se archeologických výzkum a nález , nebo území katastru obce lze považovat za území archeologického zájmu.
Není p edpoklad, aby negativní vlivy z provozu pozemní dopravy narušovaly obytné prost edí sídla i ob anské vybavení nad p ípustnou míru. innosti soukrom hospoda ících
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zem lc p ípadn jiných výrobních aktivit jsou limitovány hranicí vlastních pozemk
podnikajícího subjektu.
írodní hodnoty jsou chrán ny a rozvíjeny p edevším za azením hodnotných ploch
do ploch smíšeného nezastav ného území.
3. Urbanistická koncepce v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb, ostatních ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen
3.1. Urbanistická koncepce
Navazuje na stávající plošné a prostorové i provozní uspo ádání sídla, na specifika venkovského prost edí a spole enství s pot ebou uchování jejich integrity a základních ekologických proces .
Urbanistická koncepce udržuje a rozvíjí identitu obce, akceptuje historicky vzniklou kvalitu
obce a nástroji, kterými disponuje ÚP, se snaží alespo potla it, když ne zcela odstranit,
disproporce vzniklé vývojem a využíváním území.
Nové rozvojové (zastavitelné) plochy sm ují p edevším do ploch bydlení v rodinných domech a ploch smíšených obytných.
Volné plochy (neurbanizované území) budou využívány pro zem lskou innost a lesní
hospodá ství. Není uvažováno s rozvojem ploch rodinné rekreace ve volné krajin , nebo
zde jsou preferovány pohybové složky rekreace.
Území obce se dopl uje o chyb jící prvky územního systému ekologické stability.
Dopravní obsluha obce je na dobré úrovni. Neuspokojivá je ovšem situace na úseku odvání a išt ní odpadních vod - viz kap. 4.2
3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území
Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý územní
plán, tj. pro návrh i od vodn ní ÚP. Na území obce se nenachází plochy vhodné k op tovnému využití znehodnoceného území i jeho obnov .
Ozna ení
ploch
zastavitelné
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

plochy
estavby

evažující ú el plochy a kód plochy
ostatní

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

charakteristika
bydlení v rodinných domech
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
bydlení v rodinných domech
výroby drobné
smíšené obytné
bydlení v rodinných domech
pl. zem lské - zahrady a sady
vodní a vodohospodá ské
cyklostezka
elová komunikace
tech. infrastruktury - zásobování vodou
elová komunikace
lesní

kód
BR
SO
SO
SO
BR
VD
SO
BR
ZZ
VH
ZL
TIv
L
L

vým ra
plochy
(ha)
0,72
0,77
0,16
0,48
0,51
0,07
0,14
0,40
0,33
0,16
0,07
0,01
0,06
0,32
0,29

Podmínky využití ploch
Plocha . 1
- dopravní obsluhu ešit z ve ejných prostranství navazujících na sí místních komunikací
v obci
- respektovat polní cestu a ochranné pásmo vzdušného el. vedení VN 22 kV. Využití ásti
ochranného pásma se p ipouští p i optimalizaci návrhu zastav ní použitím pro zahrady.
Musí být dosaženo souladu s podmínkami provozovatele za ízení.
- systém zastav ní plochy se neur uje, doporu uje se otev ený. Není ur en ani tvar stavebních parcel.
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- preferuje se obdélníkový p dorys domu se sedlovou st echou o sklonu cca 40°
Plocha . 2
- ešit vhodné dopravní napojení na silnici II. t ídy nejlépe jen jedním sjezdem
- akceptovat záplavové území vodního toku Bobr vka a hranici lokálního biocentra LBC
Lou ka
- k silnici II. t ídy orientovat nebytové prostory
- systém zastav ní se neur uje, inspiraci hledat v p vodních zem lských usedlostech
Plocha . 3
- dopravní obsluhu ešit napojením na stávající plochy zastav ného území
- respektovat záplavové území vodního toku Bobr vka a hranici lok. biocentra LBC Lou ka
Plocha . 4
- dopravní obsluhu uvažovat z ve ejného prostranství, ev. p es p ilehlou zahradu. Minimalizovat po et sjezd ze silnice II. t ídy
- systém zastav ní bude hledat inspiraci v p vodních zem lských usedlostech. K silnici
orientovat nebytové prostory
- respektovat záplavové území a lok. biocentra LBC Lou ka
- ešit problematiku dálkového kabelu protínající jihovýchodní okraj plochy
Plocha . 5
- dopravní obsluha bude z ve ejného prostranství, p ípadn místní komunikace
- respektovat hranici lokálního biokoridoru a záplavové území
- systém zastav ní m že být otev ený, lépe sev ený
Plocha . 6
- rozší ení výrobní plochy soukromého zem lce je podmín no neohrožením jakosti podzemních a povrchových vod
- respektovat hranici lok. biocentra LBC Lou ka
Plocha . 7
- dopravní obsluhu ešit z ve ejného prostranství
ítko nových objekt nep ekro í m ítko bývalých zem lských usedlostí
- respektovat lokální biokoridor ÚSES
Plocha . 8
- dopravní obsluha bude z místní komunikace k rekrea ním chatám
- vzhledem k terénním podmínkám stavbu ešit atypickými objekty
- respektovat podmínky provozovatele el. vedení VN 22 kV v ochranném pásmu
Plocha . 9
- preferovat výsadbu vysokokmenných ovocných strom , extenzivní zahrádka ení
Plocha . 10
- v rámci revitalizace vodního toku ešit výstavbu dvou malých vodních nádrží
- vhodn utvá et sklon b eh pro rozvoj litorálního pásma
Plocha . 11
- ešit cyklostezku s kvalitním povrchem, která bude provedena i na dnes ú elové komunikaci
Plocha . 12
- ešit propojení dvou ú elových cest v nekratším míst v kvalit stávajících cest
Plocha . 13
- využití plochy je dáno technickým za ízením - vodojem
Plocha . 14
- ízení nové lesní cesty (ú elové komunikace) max. ší ky 4 m sloužící obsluze lesa
Plocha . 15
- zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu geobiocenu a stanovištní podmínky
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Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kapitole 6.2.
i realizaci zám , které jsou zdrojem emisí hluku, je nutno v rámci územního ízení prokázat dodržení limitních hladin hluku na nejbližší venkovní chrán ný prostor.
3.3. Systém sídelní zelen
Zele ve ejná
- Významným zp sobem dotvá í prost edí obce. Je reprezentována zejména plochami zelen
u obecního ú adu. Ve ejná zele doprovází i ostatní ve ejná prostranství a komunika ní sí
v sídle.
- Ve ejná zele bude sou ástí nových zastavitelných ploch zvlášt pro bydlení v rodinných
domech.
- Kompozice ve ejné zelen mimo jiné musí spl ovat podmínku jednoduché údržby. Výb r
evin je nutno volit tak, aby se uplat ovaly celoro , tedy nejen ve vegeta ním období.
- Ve ejná zele bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami a nízkou dopl kovou (ke ovou) zelení. Plochy možno doplnit vodními prvky, mobiliá em obce,
šími stezkami apod.
Zele vyhrazená
- Nadále bude reprezentována zejména zelení zahrad, která v obraze obce plní nezastupitelnou úlohu. Z tohoto d vodu ÚP stanovuje koeficient zastav ní ploch s rozdílným zp sobem využívání zajiš ující existenci zelen na plochách stavových i plánovaných.
- V zahradách uplat ovat obecn platný požadavek na omezení výsadby nízkých forem
strom s uplatn ním strom vysokokmenných.
- Komponovanou zele je t eba ešit na h bitov . Tento druh zelen bude zelení vyhrazenou
s omezeným p ístupem.
Obecné požadavky
- Vysokokmennými dlouhov kými d evinami doplnit vhodná místa v obci.
- Zele sídelní pokud možno propojovat do v tších celk , podporovat pronikání krajinných
vegeta ních formací do sídelního prost edí.
- Používat autochtonních druh d evin, omezit, lépe vylou it používání exotických druh
evin.
4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek pro její
umis ování, nakládání s odpady
4.1. Dopravní infrastruktura
Územním plánem nedochází ke zm
v napojení obce na dopravní systém. Trasy silnic
jsou územn stabilizovány.
Silnice procházející zastav ným územím zabezpe uje a i nadále bude zabezpe ovat p ímou
obsluhu p ilehlých nemovitostí. Minimalizovat po ty sjezd z této silnice.
Z d vod bezpe nosti ú astník silni ního provozu a utvá ení estetiky prost edí budou
u pr jezdního úseku silnice uplatn ny prvky dopravního zklidn ní.
Pro dopravu v klidu se ur uje požadavek, aby každý nov vybudovaný byt na nové zastavitelné ploše m l alespo jedno garážové i odstavné stání pro osobní automobil (na svém
pozemku).
Neuvažuje se obecn výstavba hromadných, skupinových i adových garáží, p ípustné je
izování t chto staveb na výrobních plochách, event. p i ucelené koncepci návrhu obytné
skupiny RD.
Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než
3,5 t na ve ejných prostranstvích v obytných zónách.
Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Autobusové zastávky
vyhovují, jejich dostupnost pro obyvatele obce je dobrá. V dosažitelné vzdálenosti je železni ní zastávka Dolní Lou ky.
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ÚP pln akceptuje dvoukolejnou elektrifikovanou železni ní tra (kategorie celostátní dráha) v etn p íslušného ochranného pásma. ÚP nevylu uje modernizaci této železni ní trati.
ÚP dopl uje sí komunikací pro pot eby hospodá ské dopravy návrhem propojení dvou
stávajících cest v údolní niv Bobr vky a novou lesní cestou ve svahu jižn od železni ní
dráhy.
ÚP navrhuje cyklostezku p i silnici k železni ní zastávce íkonín a respektuje zna ené
cyklostezky. Na úseku turistických stezek nedochází ke zm nám.
Na území obce není uvažováno s výstavbou dopravních za ízení ( SPHM, motorest, aj.).
Vodní a letecká doprava nemá na území obce své zájmy.
4.2. Technická infrastruktura
Respektovat napojení obce na Vírský oblastní vodovod s návrhem vodojemu Újezd 2 x 25
m3. Zásobení místní ásti Chytálky pitnou vodou bude individuální.
Nadále bude uvažováno s územní ochranou sou asných zdroj podzemních vod.
ešit výstavbu oddílné kanalizace, kdy splaškové vody budou kanaliza ním sb ra em odvány na istírnu odpadních vod Dolní Lou ky. Osam lá stavení a m. . Chytálky budou vybaveny jímkami na vyvážení s pravidelným odvozem obsahu k likvidaci v n které z blízkých
OV.
Trasy el. vedení VN 22 kV v etn plošného rozmíst ní trafostanic jsou považovány za vyhovující i pro výhled. U TS 22/0,4 kV je možné zvýšení transforma ního výkonu.
Respektovat podzemní kabel el. vedení 6 kV zabezpe ující provoz žel. trati.
Další plynofikaci sídla ešit STL rozvody zemního plynu. Neuvažovat s plynofikací m. .
Chytálky ani odlehlých stavení.
Koncepce ÚP sleduje vyšší podíl domácnosti využívajících k vytáp ní zemní plyn v odlehlejších místních ástech jiných ekologi jších paliv. Obec nemá p edpoklady pro zásobování
teplem z centrálního zdroje.
Respektovat radioreléový paprsek procházející nad severozápadním cípem k. ú., drážní zemní
kabel D zabezpe ující provoz železni ní trati a trasu dálkového kabelu D. Lou ky – Újezd
u Tišnova - Ž ár nad Sázavou.
Není uvažováno s výstavbou el. vedení VVN, VTL a VVTL plynovod , produktovod ani
ropovod . Krom malých vodních elektráren na stávajících vodních dílech nelze uvažovat
s výstavbou jiných výroben el. energie.
Jiná elektronická sd lovací za ízení se na území nenachází. Jejich z izování ÚP nebrání
za p edpokladu, že jejich výstavbou nedojde k omezení rozvojových zám
obce.
4.3. Ob anské vybavení ve ejné
Stávající ob anské vybavení ÚP považuje za vyhovující i pro výhled s požadavkem pr žné údržby. Zvýšenou pozornost v novat úpravám h bitova ve vztahu k piet místa.
4.4. Ob anské vybavení ostatní
Vyskytuje se v obci v minimálním, ale dosta ujícím rozsahu. Není uvažováno se zm nami.
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 (toto ustanovení možno p im en
uplatnit i pro ve ejnou ob . vybavenost).
4.5. Ve ejná prostranství
Ve ejná prostranství, a již stávající i navrhovaná úzce souvisí s plochami sídelní ve ejné
zelen , která se na jejich utvá ení bude významn podílet.
Nejvýznamn jším ve ejným prostranstvím nadále z stává prostor u obecního ú adu a h bitova. D ležitými ve ejnými prostranstvími jsou plochy uli ních prostor . Tyto prostory
jsou pln respektovány. Nelze zde p ipustit nevhodné úpravy ani nevhodné dostavby p ilehlých objekt . Není uvažováno s plošným zmenšováním t chto ve ejných ploch.
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Z ve ejných prostranství stávajících i nových budou obsluhovány nové zastavitelné plochy
sloužící zejména bydlení.
4.6. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
ÚP neuvažuje se z izováním skládek na území obce ani jiných za ízení na likvidaci odpad .
Neuvažovat s oživením rekultivované skládky zvané „Na Loukách“.
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 povodmi, rekreace, dobývání nerost
5.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití
Návrhem ÚP nedochází ke snížení p írodních charakteristik dot eného krajinného prostoru.
írodní, kulturní i historické hodnoty jsou akceptovány.
ÚP požaduje zachovat resp. doplnit ekologicky cennou p echodovou zónu p i vodote ích,
kolem lesa i vegetace rostoucí mimo les tvo enou travinatými a ke ovými liniovými spoleenstvy - ekotony, které zárove zvyšují reten ní a retarda ní potenciál krajiny.
Je respektována pot eba mimoproduk ního využívání krajiny, dále nelze p ipustit orbu až
k samé hran vodních tok (Bobr vka).
V lesních porostech se požaduje zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením zpevujících a meliora ních d evin. Neuvažovat s plošným odlesn ním.
Vhodným uspo ádáním zelen r zných funkcí bude ešen p echod urbanizovaného území
do neurbanizovaného tak, aby tato hranice nebyla ostrá.
Smíšené plochy nezastav ného území p írodní se vymezují na pozemcích p irozených a p írod blízkých ekosystém , dále sem náleží pozemky p irozených a p írod blízkých spoleenstev zjišt né z mapování biotop . Do ploch smíšených nezastav ného území pak spadají
plochy rozptýlené zelen vzniklé p evážn náletem na kultu e ostatní plocha.
5.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému
a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability.
Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le je možno
za p esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou, p ípadn stavbu související
s ochranou ŽP).
Na území obce nejsou zastoupeny regionální ani nadregionální prvky ÚSES. Severn od ešeného území však prochází trasa regionálního biokoridoru RBK 1399.
Sí prvk místního systému ÚSES je vymezena v grafické ásti ÚP, navrhovaná opat ení
pro dosažení cílového stavu jsou uvedena v následující tabulce.
Prvek MÚSES
LBK 1

LBK 2

LBK 3
LBK 4

Na vr hova ná opat ení
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina) a skupin typ
geobiocen , zachovat vodní režim, b ehové porosty a travinobylinné pásy, které není vhodné
hnojit ani vápnit a je vhodné je využívat pouze extenzivn .
Zachovat vodní režim, b ehové porosty a travinobylinné pásy, které není vhodné hnojit ani
vápnit a je vhodné je využívat pouze extenzivn . V místech, kde není b ehový porost
dostate
zapojený a je to vhodné, tento dosázet autochtonními d evinami.
Zachovat vodní režim, b ehové porosty a travinobylinné pásy, které není vhodné hnojit ani
vápnit a je vhodné je využívat pouze extenzivn . V místech, kde není b ehový porost
dostate
zapojený a je to vhodné, tento dosázet autochtonními d evinami.
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina), stanovištních
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podmínek a skupin typ geobiocen , zachovat vodní režim.

LBK 5

LBK 6

LBK 7

LBK 8

LBK 9

LBK 10
LBK 11

LBK 12

LBK 13

LBK 14

LBK 15

LBK 16

LBK 17

LBK 18

LBC Mezi
proudy
LBC Luhy

LBC Za
Újezdem

Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina), stanovištních
podmínek a skupin typ geobiocen , zachovat vodní režim.
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina), stanovištních
podmínek a skupin typ geobiocen , zachovat vodní režim, b ehové porosty a travinobylinné
pásy, které není vhodné hnojit ani vápnit a je vhodné je využívat pouze extenzivn . ešit
bezprost ední blízkost zastav ného území.
Zachovat vodní režim, b ehové porosty a travinobylinné pásy, které není vhodné hnojit ani
vápnit a je vhodné je využívat pouze extenzivn . V místech, kde není b ehový porost
dostate
zapojený a je to vhodné, tento dosázet autochtonními d evinami.
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina), stanovištních
podmínek a skupin typ geobiocen .
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina), stanovištních
podmínek a skupin typ geobiocen .
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina), stanovištních
podmínek a skupin typ geobiocen .
Zachovat travinná a k ovinná spole enstva. Možnost dosázení vhodnými autochtonními
evinami. Louky využívat extenzivn , nehnojit a nevápnit.
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina) a skupin typ
geobiocen , zachovat vodní režim. Možnost dosázení vhodnými autochtonními d evinami.
Louky využívat extenzivn , nehnojit a nevápnit.
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina) a skupin typ
geobiocen , zachovat vodní režim. Možnost dosázení vhodnými autochtonními d evinami.
Louky využívat extenzivn , nehnojit a nevápnit.
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina), stanovištních
podmínek a skupin typ geobiocen .
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina) a skupin typ
geobiocen , zachovat vodní režim. Možnost dosázení vhodnými autochtonními d evinami.
Louky využívat extenzivn , nehnojit a nevápnit.
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina) a skupin typ
geobiocen , zachovat vodní režim, b ehové porosty a travinobylinné pásy, které není vhodné
hnojit ani vápnit a je vhodné je využívat pouze extenzivn .
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina), stanovištních
podmínek a skupin typ geobiocen .
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina), stanovištních
podmínek a skupin typ geobiocen . ešit pr chod biokoridoru souborem rekrea ních
objekt .
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina) a skupin typ
geobiocen .
Zachovat vodní režim, b ehové porosty a travinobylinné pásy, které není vhodné hnojit ani
vápnit a je vhodné je využívat pouze extenzivn . V místech, kde není b ehový porost
dostate
zapojený a je to vhodné, tento dosázet autochtonními d evinami.
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina) a skupin typ
geobiocen , zachovat vodní režim. Vhodné je dosázení b ehového porostu autochtonními
evinami tam, kde je nezapojený i tam, kde úpln chybí. Louky využívat extenzivn ,
nehnojit a nevápnit.
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Zachovat vodní režim, b ehové porosty a travinobylinné pásy, které není vhodné hnojit ani
vápnit a je vhodné je využívat pouze extenzivn . V místech, kde není b ehový porost
dostate
zapojený a je to vhodné, tento dosázet autochtonními d evinami.
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina) a skupin typ
LBC Pod Dubicem geobiocen , zachovat vodní režim. Vhodné je dosázení b ehového porostu autochtonními
evinami tam, kde je nezapojený i tam, kde úpln chybí. Louky využívat extenzivn ,
nehnojit a nevápnit.
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
LBC Na Babách (biková a nebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina) a skupin typ
geobiocen .
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
LBC Obecník (biková a nebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina) a skupin typ
geobiocen . Louky využívat pouze extenzivn .
Postupnými p stebními zásahy zm nit lesní spole enstvo dle potenciální p irozené vegetace
(biková anebo jedlová doubrava, ernýšová dubohab ina, biková bu ina) a skupin typ
LBC Vrchy
geobiocen . Louky využívat pouze extenzivn .
LBC Lou ka

Up esn ní druhové skladby spole enstva ÚSES a hranic prvk ÚSES bude p edm tem
podrobn jší dokumentace - projektu ÚSES.
Interak ní prvky dopl ují sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen v krajin .
5.3. Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je zajišt na p edevším polními a lesními cestami. ÚP dopl uje sí ú elových cest v údolní niv Bobr vky a v lesním masivu nad železni ní tratí.
Sí ú elových komunikací m že být optimalizována v rámci komplexních pozemkových
úprav a lesních hospodá ských plán .
Bariéru biologické prostupnosti tvo í silnice II. t ídy, zejména pak t leso železni ní trati.
ehové porosty Bobr vky a Libochovky budou nadále p irozenou d ležitou migra ní trasou.
5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
Trvalému výskytu rýhové eroze v prostoru mezi lokálním biokoridorem . 15 a vodním tokem Libochovka brání ÚP návrhem zatravn ní orné p dy.
U ostatních pozemk (zvl. orné p dy), které nesou znaky potencionálního ohrožení vodní
erozí lze vysta it s organiza ními a agrotechnickými opat eními. Zakázány jsou úpravy zelského p dního fondu, které ve svém d sledku zp sobují rychlejší povrchový odtok
vody a snižují schopnost vsaku vody.
Erodovatelnost p dy v trem lze charakterizovat jako erodovatelnost p irozenou.
Záplavové území stanovené vodohospodá ským orgánem je vyzna eno v grafické ásti.
V záplavovém území se neumis uje žádná stavba.
Stavební pozemky budou vymezovány tak, aby docházelo k maximálnímu množství zdržení deš ových vod v míst spadu srážky.
5.5. Podmínky pro rekreaci
Dostupnost rekrea ního území pro obyvatele obce je velmi dobrá. Sportovní aktivity budou
nadále provád ny na sportovišti, které se nachází na k. ú. Horní Lou ky avšak
v docházkové vzdálenosti z Újezdu u Tišnova.
Ke cvi ení v dob nep íznivých klimatických podmínek je možno využívat víceú elového
sálu v objektu obecního ú adu.
Na území obce není vymezena vodní plocha s rekrea ní funkcí ani tzv. koupací oblast. Nadále využívat možností rekreace u vod v D. Lou kách.
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ÚP neuvažuje s dalším rozvojem pobytové rekreace ani zahrádkových osad ve volné kraji. Díl í možnosti tzv. druhého bydlení lze ešit uvnit zastav ného území v objektech nevhodných k trvalému bydlení i jiným innostem.
ÚP nevylu uje z izování r zných atraktivit rekrea ní funkce i na jiných k tomu p íhodných
plochách rozdílného využívání, pokud budou dodrženy podmínky využívání t chto ploch.
Rekreací pohybovou se zabývá kapitola 4.1. Dopravní infrastruktura.
5.6. Dobývání nerost
Na území obce není evidován žádný dobývací prostor, nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost nebo jejich prognózní zdroj ani chrán ná ložisková území. Nejsou zde vytypována žádná souvislá ložiska pro místní ú ely (písek, stavební kámen apod.).
Na k.ú. Újezd u Tišnova nejsou evidována žádná aktivní sesuvná území.
Na území obce se nenachází žádná poddolovaná území ani stará d lní i pr zkumná díla.
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení v kvalitním
prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom a pozemky související
s ur ujícím využíváním plochy. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky rod. dom , pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury související
s obsluhou plochy, integrovaná za ízení nep esahující význam daného
místa území a nenarušující jeho obytnou pohodu
podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení,
za ízení sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro zájmovou
innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu budov. Chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitelská innost, p ípadn rodinná rekreace ve stávajících domech. Podmín p ípustné innosti musí být bez negativních dopad na sousední pozemky
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru.
Plochy rekreace rodinné (RR) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb individuální pobytové
rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb
pro rodinnou rekreaci, obklopených soukromou zelení a pozemky související dopravní
a technické infrastruktury. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb rodinné rekreace, poz. soukromé a jiné zelen , pozemky
pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního charakteru sloužící
dané ploše. Pat í sem i plocha soukromn používaného h išt povoleného rozhodnutím M Ú V. Bíteš .j. výst. 1198/01u ze dne 12. 9. 2002.
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují ur ující režim
plochy a již p ímo anebo druhotn .
Pozn.: Do t chto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zast. území sídla, které jsou trvale i do asn využívány k rekreaci ve stáv. objektech - tzv. "chalupá ská" rekreace.
Plochy ob anského vybavení (O) - slouží pro umis ování ob anského vybavení zejména
místního významu. Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za ízení ob .
vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejná prostranství.
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu (a), pozemky
pro za ízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej, ubytování
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a stravování (d), kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport, pozemky pro vzd lávání a výchovu, pozemky zdravotnictví a sociálních služeb, nevýrobní služby, pozemky h bitov (n)
pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu ob . vybavení. Druhy ob .
vybavení lze vzájemn zam nit, nutno však akceptovat neslu itelnost
kterých druh ob . vybavenosti i jejich vlivy na okolí
podm. p ípustné: bydlení, pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru ur ující nápln plochy vhodné, služby p ípadn emesla nesnižující kvalitu prost edí vymezené plochy ani pietu místa
nep ípustné:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo anebo druhotn a které narušují estetickou a kulturní hodnotu místa.
Plochy ve ejných prostranství (VP) - jsou ur eny obecnímu užívání bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru. Zahrnují pozemky jednotlivých druh ve . prostranství a pozemky dopravní a tech. infrastruktury. Významn spoluvytvá í obraz sídla. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromažovací ú ely
podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš , ploch
pro ambulantní prodejní aktivity, parkovací stání, erpací místa pro požární techniku p ípadn jiné dopravní plochy vzhledem ke specifi nosti
plochy
nep ípustné:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování parkoviš pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb
a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto
prostor .
Plochy smíšené obytné (SO) - jsou ur eny pro víceú elové využití, v p ípad obce zahrnují
edevším p vodní historické zastav ní, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. Zp soby využití:
ípustné:
stavby pro bydlení a ob anskou vybavenost odpovídající velikosti vymezeného pozemku a objemu budovy, pozemky soukromé i jiné zelen
podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými
vlivy na životní prost edí, p ípadn i rekreace ve stávajících k tomu
vhodných objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu ur ující plochy, nemají negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né
na p epravu zboží. Vše se d je v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch
pozemk a objemu budov
nep ípustné:
veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn . Nap .
stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti náro né
na p epravu zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod.
Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - jsou ur eny umis ováním staveb a za ízení
souvisejících s nekolejovou pozemní dopravou. Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení pozemních komunikací, stavby a za ízení pro dopravu
v klidu a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících pozem, doprovodná a izola ní zele
podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu, místní komunikace III. t ídy
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s ur ující náplní a funkcí plochy.
Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD) - jsou ur eny pro umis ování staveb a za ízení
souvisejících s kolejovou železni ní dopravou. Zp soby využití:
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ípustné:

stavby a za ízení zabezpe ující provoz železni ní dopravní soustavy
etn p íslušejících pozemk
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, nesouvisející s ur ujícím zp sobem využití.
Plochy technické infrastruktury (TI) - jsou ur eny k umis ování staveb, za ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou (v), išt ní odpadních vod, zásobování i výroby el. energií (e), zemním plynem, elektronických komunikací a teplem.
Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu technického vybavení. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn
zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo
související s ur ující náplní plochy
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s ur ující náplní plochy.
Plochy výroby drobné (VD) - ur eny pro umis ování provozoven s výrobní náplní na bázi
malosériové a skladovací prostory p im ené velikosti plochy s nízkými rušivými vlivy
na životní prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby netovárního charakteru, skladové objekty výrobních
služeb i zem lského charakteru. Negativní vlivy nesmí p ekro it hranici plochy
nep ípustné:
stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí
primární ur ení plochy rušiv . Aktivity ohrožující jakost podzemních
a povrchových vod, skladování nebezpe ných látek.
Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - jsou ur eny k vodohospodá ským ú el m
s výjime ným estetickým významem pro utvá ení krajinného rázu území a významem ekologickým. Zp soby využití:
ípustné:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území,
údržbou i rybá stvím
nep ípustné:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní režim v území.
Plochy zem lské - orná p da (ZO) - jsou ur eny pro zem lskou produkci vesm s na
pozemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12°. Obecn jde
o pozemky nízké ekologické hodnoty. Zp soby využití:
ípustné:
stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P ípustná je zm na kultury v trvale travní porost, výsadba rozptýlené zelepodm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby,
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury,
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn užitkové zahrady
a sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF
a k narušení krajinného rázu
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu.
Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - jsou ur eny pro zem lskou produkci
vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén dobrou dostupností.
Významnou ekologickou hodnotu mají travinobylinná spole enstva p i okrajích lesa, rozptýlené zelen p i vodote ích a rybnících. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba
rozptýlené zelen
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby,
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury,
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn užitkové zahrady
a sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF
a k narušení krajinného rázu
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nep ípustné:

umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování
vým ry ttp na území obce.
Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) - ur eny pro zem lskou produkci zahradních
plodin, ovocných strom p ípadn ke . Zp soby využití:
ípustné:
innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, p stování ovocných strom a ke
podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn za ízení související s ur ujícím využitím plochy
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost
s ur ujícím využitím plochy.
Plochy lesní (L) - jde o pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa.
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu
írody, krajiny a ŽP, p ípadn pozemky dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost
s ur ujícím využitím plochy.
Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (SP) - jsou ur eny pro zajišt ní podmínek
ochrany p írody v nezastavitelném území p edevším na pozemcích ZPF (z), pozemcích
PUPFL (l), vodních ploch a druhu pozemku - ostatní plocha (o).
Pozn.: malá písmena - druh pozemku. Zp soby využití:
ípustné:
innosti s prioritou ochrany p írody
podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
zmenšování rozsahu plochy, innosti, služby, které by svými p íznivými
i druhotnými d sledky narušovaly ur ující (dominantní) funkci plochy.
Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - jsou ur eny pro vyjád ení specifického charakteru nezastav ného území. Zp sob využití:
ípustné:
pozemky ZPF, PUPFL, pozemky vodních ploch, pozemky ostatních
ploch (kód 14, p íl. vyhl. . 190/1996 Sb.) a pozemky p irozených a p írod blízkých ekosystém . innosti, kterými lze p isp t ke zvýšení ekologické stability plochy
podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
innosti, které by svými p ímými i druhotnými d sledky narušovaly krajinný ráz a ekologickou hodnotu plochy.
6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Akceptovat prostorové a p dorysné uspo ádání sídla s hodnotnou jádrovou ástí sídla
a dominantou kostela.
Využití zastav ného území, zastavitelných ploch i zm ny stavby nebo za ízení je možné
i respektování m ítka stávajícího zastav ní za dodržení stávající p evládající hladiny zastav ní.
Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby byly zajišt ny podmínky pro spojitý a harmonický rozvoj území obce.
U stavových ploch se nep edpokládá výrazná zm na koeficientu zastav ní ploch.
Koeficient zastav ní výrobních ploch bude init cca 0,5, zpevn né plochy mohou tvo it
dalších 30 % plochy. Zbývajících min. 20 % je ur eno pro zele .
Zastav ní ploch smíšených obytných bude korespondovat svým výrazem, m ítkem i koeficientem zastav ní pozemku se svojí p edlohou, tj. selským stavením.
Nové pozemky pro bydlení sm ující do volné krajiny budou mít koeficient zastav ní do
0,30. Stavby zvl. v ucelených obytných skupinách (souborech) budou soudobého architektonického výrazu, nicmén je t eba vycházet z tradice venkovského domu.
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U ploch pro bydlení orientovaných do volné krajiny umožnit výsadbu alespo jedné ady
vzr stných strom na parcele RD sm ující do neurbanizovaného území.
Nedopustit kultiva ní a technicistní po iny, které by mohly být p inou nevratných zm n
zvlášt v ekologicky velmi významných partiích niv vodních tok - pob ežních ekoton
Bobr vky a Libochovky.
Respektovat panorama obce s p írodními dominantami a zelenými horizonty p ilehlých
svah .
Na území obce se nep edpokládá umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, faktor pohody, apod.) výrazn p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy
na lov ka. Nep ipouští se povrchová úprava staveb t pytivá i svítivá.
V urbanizovaném území se stavby pro reklamu neumis ují.
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO), staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1. VPS dopravní a technické infrastruktury
V – D1 úprava autobusové zastávky
V – T1 výstavba vodojemu s p ístupem
7.2. VPO územní systém ekologické stability
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
7.3. Ve ejn prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
7.4. Plochy pro asanaci
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
Pozn.: Na VPS a VPO uvedené v kap. 7.1 a 7.2 se vztahuje i p edkupní právo dle § 101 stavebního
zákona.

8. Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
R1 – územní rezerva výhledové lokality chrán né jako území speciálních zájm ve smyslu
§ 28a zákona . 254/2001 Sb. (vodní zákon) na vodním toku Libochovka
Využití plochy územní rezervy bude prov eno zvl. z t chto d vod :
- opodstatn nosti výstavby tohoto vodního díla (Plán hlavních povodí)
- st etu investice s p írodní a estetickou hodnotou krajinného rázu ve vztahu k výhodnosti
a reálnosti výstavby vodního díla (ZÚR kraje).
10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií
(ÚS) podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení
po izovatelem a vložení dat o této ÚS do evidence územn plánovací innosti
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
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11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu v rozsahu dle
ílohy . 9
Nejsou tímto územním plánem vymezovány. Jejich vymezení by pro koncepci územního
plánu nebylo ú elné.
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Jedná se o území s jednoduchou problematikou nevyžadující z územního hlediska postup
výstavby usm ovat ešením územního plánu.
U ploch je nutno z hlediska urbanistické koncepce napojení na dopravní a technické sít
a i z hlediska ochrany ZPF postupovat v ucelených fázích ( ástech) od zastav ného území
do volné krajiny.
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Nejsou tímto územním plánem vymezovány.
14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona
Nejsou tímto územním plánem vymezovány.
15. Údaje o po tu list ÚP a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
Textová ást v . titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti sestává ze 17 lis.
Po et výkres grafické p ílohy územního plánu – 6.

B. Výkresová ást

íslo
N1
N2
N3
N4
N5
N6

Výkres
název
Výkres základního len ní území
Hlavní výkres
Ve ejn prosp šné stavby, opat ení a asanace
Schéma – Dopravní ešení
Schéma – Zásobování vodou, kanalizace
Schéma – 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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ÚP Újezd u Tišnova - OD VODN NÍ
OBSAH :
C. TEXTOVÁ ÁST OD VODN NÍ
1. Postup p i po ízení ÚP
2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území v . souladu s územn plánovací dokumentací vydanou krajem
2.1. Soulad s PUR a ÚPD vydanou krajem
2.2. Obec v systému osídlení
2.3. Širší vztahy na úseku dopravní infrastruktury
2.4. Širší vztahy na úseku technické infrastruktury
2.5. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zvlášt s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a na ochranu nezastav ného území
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních p edpis - soulad se stanovisky dot ených orgán podle
zvláštních p edpis , pop . s výsledkem ešení rozpor
5.1. Obecn platné p edpisy
5.2. Stanoviska dot ených orgán a ostatních organizací
5.3. Limity využití území
5.4. Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS, požadavky CO
5.5. Posouzení ŽP z hlediska negativních ú ink hluku z dopravy
6. Údaje o spln ní zadání, v p ípad zpracování konceptu též údaje o spln ní souborného stanoviska (pokypro zpracování návrhu ÚP)
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
7.1. Zd vodn ní ešení
7.2. Vybraná varianta
7.3. Plochy s jiným zp sobem využití
7.4. Využití zastav ného území, pot eba vymezení zastavitelných ploch
7.5. Vymezení pojm
8. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení
vliv na životní prost edí
9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na p dní fond
9.1. Dot ení ZPF
9.2. Dot ení PUPFL
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
11. Vyhodnocení p ipomínek

D. GRAFICKÁ ÁST OD VODNÉNÍ (samostatn
O1 - Koordina ní výkres
O2 - Širší vztahy
O3 - Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu

azené výkresy)
1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000
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C. Textová ást od vodn ní:
1.

Postup p i po ízení ÚP

O po ízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Újezd u Tišnova dne 12. 8. 2004
z vlastního podn tu. Zadání územního plánu schválilo ZO Újezd u Tišnova dne 10. 1. 2005. Poizování v tu dobu zajiš oval v p enesené p sobnosti Obecní ú ad Újezd u Tišnova, nad ízeným
orgánem územního plánování byl Krajský ú ad kraje Vyso ina OÚPS . V d sledku úprav hranic
kraje se nad ízeným orgánem ÚP stává Krajský ú ad Jihomoravského kraje OÚPS a obec
Újezd u Tišnova požádala o po izování územního plánu M stský ú ad Tišnov OÚPS . Koncept
územního plánu obce Újezd u Tišnova byl projednán dne 20. 4. 2006 na M stském ú adu Tišnov
a tentýž den v odpoledních hodinách s ve ejností na Obecním ú ad v Újezdu u Tišnova. Zpracování a projednávání územního plánu probíhalo dne zák. . 50/1976 Sb. ve zn ní platném k 31.
12. 2006 a p íslušných vyhlášek.
Vzhledem k problematice spojené s lokalitou hájené akumulace vod na vodním toku Libochovka bylo možné návrh pokyn pro zpracování návrhu ÚP dokon it až v kv tnu 2008. Návrh
pokyn pro zpracování návrhu ÚP byl vyhotoven na základ výsledk projednání konceptu ÚPO
Újezd u Tišnova po izovatelem územního plánu tj. M stský ú ad Tišnov, odborem ÚPS odd lením ú adu územního plánování s ur eným zastupitelstvem, starostou obce Ing. Josefem Pohankou v souladu s ustanovením § 49 zák. . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon).
Návrh územního plánu Újezd u Tišnova je vyhotoven v intencích zákona . 183/2006,
o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní, vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn
analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací
innosti, zejména s p ílohou . 7 této vyhlášky a vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Návrh ÚP byl následn projednáván dle § 50 stavebního zákona. Po izovatel projednal návrh
ÚP s dot enými orgány, krajským ú adem, obcí Újezd u Tišnova, sousedními obcemi, dot enými
organizacemi a správci (majiteli) sítí na spole ném projednání dne 17. 9. 2008. Stanoviska a p ipomínky bylo možno v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 uplatnit do 30 dn ode dne jednání.
Žádný z dot ených orgán nedoložil závažné d vody o prodloužení této lh ty, a tak bylo projednání po uplynutí zákonné lh ty ukon eno. Po ukon ení projednávání požádal po izovatel
v souladu s § 51 nového stavebního zákona OÚPS KÚ JMK o posouzení návrhu ÚP a ten dne
8.12.2008 pod .j. S-JMK 151577/2008/OÚPS vydal „ Stanovisko krajského ú adu k návrhu
územního plánu (dále jen ÚP) Újezd u Tišnova“, aby bylo zahájeno ízení o vydání ÚP Újezd
u Tišnova ve smyslu § 52 - § 54 stavebního zákona.
Dále po izovatel v souladu s § 52 a § 22 stavebního zákona ve spojení s § 172 zákona
. 500/2004 Sb. (dále jen správní ád) oznámil zahájení ízení o územním plánu Újezd u Tišnova
a stanovil, že ve ejné projednání návrhu ÚP se bude konat dne 27. 5. 2009 na Obecním ú ad
v Újezd u Tišnova. Návrh ÚP byl po doru ení ve ejné vyhlášky, kterou bylo oznámeno zahájení
ízení o ÚP, vystaven k ve ejnému nahlédnutí po dobu 30 dn u po izovatele (OÚPS M Ú Tišnov) a v obci Újezd u Tišnova (OÚ Újezd u Tišnova). Návrh ÚP byl po stejnou dobu zve ejn n
na webových stránkách m sta Tišnova. P i projednávání nebyly uplatn ny žádné p ipomínky
a námitky. Po izovatel v souladu s § 53 stavebního zákona ve spolupráci s ur eným zastupitelem
(starostou obce Újezd u Tišnova) a v souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního ádu vyhodnotil výsledky projednávání a následn dopracoval textovou ást od vodn ní návrhu ÚP v souladu
s p ílohou . 7 k vyhlášce . 500/2006 Sb.
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2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území v . souladu
s územn plánovací dokumentací vydanou krajem
2.1. Soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem
Protože Újezd u Tišnova je sou ástí obce s rozší enou p sobností Tišnov, je dle PÚR R
sou ástí rozvojové oblasti Brno (OB3). Jedná se však o okrajové území oblasti bez významné
koncentrace obyvatelstva a ekonomických inností, tudíž z PÚR R pro k. ú. Újezd u Tišnova
nevyplývají žádné zvláštní požadavky. Obec Újezd u Tišnova se nachází mimo specifické oblasti
i mimo koridory a plochy technické infrastruktury. Z koridor a ploch dopravy je na území obce
vymezen koridor konven ní železni ní dopravy C – EG 1. Jde o železni ní tra . 250 Havlí v
Brod - Brno. ÚP koridor této trati pln respektuje.
Správní území obce Újezd u Tišnova není sou ástí žádného území ešeného platným územním plánem velkého územního celku. Pro území Jihomoravského kraje nejsou dosud zásady
územního rozvoje vydány (ZÚR). Zadání ZÚR bylo zastupitelstvem kraje schváleno 13. 9. 2007.
2.2. Obec v systému osídlení
Obec Újezd u Tišnova spadá do obvodu obce s rozší enou p sobností Tišnov, která je zárove sídlem nejbližších orgán státní správy a tzv. vyšší ob anské vybavenosti. Matri ní ú ad
a poštovní ú ad je v D. Lou kách, správa sociálního zabezpe ení se nachází v Brn .
Základní škola 1. a 2. stupn , základní zdravotnické služby, farní ú ad i mate ská škola jsou
v D. Lou kách. Mate skou školu navšt vují d ti i ve Skryjích. Nemocnice je v Tišnov
ev. v Brn . Do t chto m st zárove sm uje hlavní vyjíž ka za prací.
Nadmístní význam má v Újezdu u Tišnova h bitov, který slouží jako místo posledního odpo inku i obyvatel m íkonína a ásti obyvatel Tišnovské Nové Vsi.
Sousedními obcemi jsou Dolní Lou ky, Horní Lou ky, Tišnovská Nová Ves, Ž árec, íkonín, Ku imské Jest abí.
V územním plánu není uvažováno se zm nou v zapojení obce Újezd u Tišnova do struktury
osídlení.
2.3. Širší vztahy na úseku dopravní infrastruktury
Katastrálním územím v územn stabilizovaných trasách procházejí silnice:
- sil. II/389
Moravec – Ž árec - Tišnov
- sil. III/3897
Újezd u Tišnova – Tišnovská Nová Ves
Problematika na úseku železni ní dopravy je dostate
objasn na v bodu 2.1. tohoto od vodn ní územního plánu.
Letecká ani vodní doprava nemá na území obce Újezd u Tišnova své zájmy.
2.4. Širší vztahy na úseku technické infrastruktury
Územní plán respektuje stávající sít (STL plynovodní p ívodní ad, el. sí VN radioreléový
spoj) i budovaný vodovodní ad VOV. Upozor uje na st et mezi rozvojovou plochou . 4 a dálkovým telekomunika ním kabelem. Akceptuje koncep ní ešení odkanalizování obce na OV
Dolní Lou ky.
2.5. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém
Koncepce zm n území v krajin neovliv uje katastrální území sousedních obcí a nevyvolávají zm ny na t chto územích. P i návrhu ÚSES je zabezpe ena návaznost místních systém
na sousední území. Regionální a nadregionální ÚSES se na k. ú. Újezd u Tišnova nenachází.
Na k. ú. Újezd u Tišnova není vymezena pta í oblast dle sm rnice Rady . 79/409/EHS,
o ochran voln žijících pták ani evropsky významná lokalita dle sm rnice Rady . 92/43/EHS,
o ochran p írodních stanoviš , voln žijících živo ich a plan rostoucích rostlin.

20

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování zvl. s požadavky na ochranu
architektonických urbanistických hodnot v území a na ochranu nezastav ného území
Územní plán p ipravuje podmínky pro mírný nár st po tu obyvatel v sídle. Nové plochy
pro bydlení a smíšené obytné jsou vymezeny mimo p ípadný dosah negativních vliv na životní
prost edí. Je navržena systémová likvidace splaškových vod.
Zastavitelné plochy p irozen dopl ují zastav né území. Každá plocha s rozdílným zp sobem využívání má definované funkce a limity využívání tak, aby byla zabezpe ena ochrana veejného zdraví, zachována identita obce, rozvíjena estetická a ekologická kvalita území obce.
Je respektována kulturní památka (kostel sv. Jiljí), územní plán upozor uje na jedine nost
sídla a ur uje principy pro zachování jeho identity. Zárove je upozorn no na zákonná opat ení
týkající se zásah do terénu (archeologické nálezy a výzkumy).
Územní plán neuvažuje s dalším pronikáním rekrea ních struktur (chaty, zahrádká ské kolonie apod.) do neurbanizovaného území. Sou asnou rekrea ní výstavbu považuje za stabilizovanou.
Návrh územního plánu vytvá í p edpoklady k zabezpe ení udržitelného rozvoje území.
Koncepce územního plánu sleduje vyvážený vztah mezi ochranou p írodních hodnot, ochranou
kulturního, architektonického, urbanistického i archeologického d dictví a ochranou civiliza ních hodnot.
Lokalita chrán ná pro území speciálních zájm ve smyslu § 28a zákona . 254/2001 Sb.
(vodní zákon) na vodním toku Libochovka je vymezena na území obce jako územní rezerva.
V ploše rezervy není uvažováno s územním rozvojem majícím charakter nevratných zm n
v území.
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis
O po ízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Újezd u Tišnova dne 12. 8. 2004
z vlastního podn tu. Návrh zadání byl zpracován a projednán v souladu s ust. § 20 zákona
. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s ust. § 11 a p ílohou . 1 vyhlášky . 135/2001 Sb., o územn plánovacích podkladech
a územn plánovací dokumentaci, ve zn ní pozd jších p edpis . Po izování v tu dobu zajiš oval
v p enesené p sobnosti Obecní ú ad Újezd u Tišnova, nad ízeným orgánem územního plánování
byl Krajský ú ad kraje Vyso ina OÚPS .
Zadání územního plánu schválilo ZO Újezd u Tišnova dne 10. 1. 2005. V d sledku úprav
hranic kraje se nad ízeným orgánem ÚP stává Krajský ú ad Jihomoravského kraje OÚPS
a obec Újezd u Tišnova požádala o pokra ování v po izování územního plánu své obce M stský
ad Tišnov, odbor regionálního rozvoje a stavebního ádu ve smyslu § 14 odstavec 1 zákona
. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis .
Koncept byl zpracován a projednán dne 20. 4. 2006 v souladu s ust. § 21 zákona . 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis , a ve smyslu vyhlášky
. 135/2001 Sb., o územn plánovacích podkladech a územn plánovací dokumentaci, ve zn ní
pozd jších p edpis .
Vzhledem k problematice spojené s lokalitou chrán nou pro území speciálních zájm
ve smyslu § 28a zákona . 254/2001 (vodní zákon) na vodním toku Libochovka bylo možné
návrh pokyn pro zpracování návrhu ÚP Újezd u Tišnova dokon it až v kv tnu 2008.
Od 1. 1. 2007 za al platit nový stavební zákon (zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ádu) v etn jeho nových vyhlášek (pro ú ely územního plánování p edevším vyhl.
. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu
evidence územn plánovací innosti, a vyhl. . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území).
Návrh pokyn pro zpracování návrhu ÚP byl vyhotoven na základ výsledk projednání konceptu ÚP Újezd u Tišnova po izovatelem územního plánu tj. M stský ú ad Tišnov, odborem
ÚPS odd lením ú adu územního plánování s ur eným zastupitelem, starostou obce Ing. Jose21

fem Pohankou v souladu s ustanovením § 49 zák. . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon).
Návrh ÚP byl zpracován již v souladu s tímto novým stavebním zákonem a jeho výše
uvedenými provád cími p edpisy. Následn byl návrh ÚP projednán, vyhodnocen a upraven
v souladu se stavebním zákonem . 183/2006 Sb., s vyhláškou . 500/2006 Sb. a její p ílohou
. 7 a v souladu se zákonem . 500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní.
Územní plán ur uje limity pro diferencované využívání území a rozvoj všech funk ních složek území p i zachování maximální volnosti v rozhodování v území. Územní plán koordinuje
využívání území pro pokud možno vyvážené zohled ování zájm a pot eb ( asto protich dných)
územních samospráv, státní správy, ve ejného a soukromého sektoru.
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis - soulad se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , pop . s výsledkem ešení rozpor
5.1. Obecn platné p edpisy
edložený ÚP je v souladu s obecnými normami a p edpisy (zákony, vyhlášky, na ízení
vlády, apod.), které vstupují do územn plánovací dokumentace z jiných obor .
Návrhem ÚP není ohrožena bezpe nost ani obranyschopnost státu. Na úseku požadavk civilní ochrany je nutno se ídit aktuáln platnými vyhláškami a sm rnicemi a postupovat podle
Krizového plánu Jihomoravského kraje. V zastavitelných územích respektovat požadavky pro
protipožární zásah - p ístupové komunikace, nástupní plochy zásobování požární vodou. Vodojem D. Lou ky 2 x 100 m3 bude vytvá et dostate nou zásobu požární vody. Nové rozvodné ady
budou osazeny požárními hydranty.
Vyhodnocení vliv na životní prost edí nebylo požadováno. Významný vliv na evropsky
významné lokality a pta í oblasti byl vylou en orgánem ochrany p írody a krajiny krajského
adu.
5.2. Stanoviska dot ených orgán a ostatních orgán
Spole né jednání o návrhu územního plánu
Souhlas s projednávaným návrhem ÚP Újezd u Tišnova vyslovil ve svém koordinovaném
stanovisku Odbor územního plánování a stavebního ádu Jihomoravského kraje (odbor životního
prost edí, odbor kultury a památkové pé e i odbor dopravy). Odbor dopravy JMK však požaduje
upravit kategorii sil. III/3897 z kategorie uvažované v ÚP S 7,5/60 (50) na kategorii S 6,5. Odbor
ŽP M Ú Tišnov upozor uje na vytypované VKP k registraci. VUSS Brno požaduje zohlednit
zájmy MO R (OP radioloka ního za ízení a projednání staveb nad 30 m výšky).
Ostatní dot ené orgány vyslovily s návrhem ÚP souhlas. Všechny požadavky dot ených orgán , požadavky a doporu ení po izovatele byly v opraveném návrhu ÚP respektovány. V mí e,
která p ísluší územnímu plánu, byly respektovány i požadavky ostatních orgán (NPÚ Brno,
Povodí Moravy Brno, DS R Brno).
Ve ejné projednání návrhu územního plánu
Stanoviska dot ených orgán k návrhu územního plánu byla souhlasná. Projednaný návrh
ÚP je tedy v souladu se stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , která
byla v rámci projednávání návrhu ÚP uplatn na ve stanovených lh tách v souladu s platnými
právními p edpisy. P i ve ejném projednání návrhu ÚP neuplatnil své stanovisko žádný
z dot ených orgán .
5.3. Limity využití území
Znalost omezení zm n v území z vlastností území i vyplývajících z právních p edpis nebo
stanovených na základ zvláštních právních p edpis má d ležitý význam pro kvalitní ízení
rozvoje území.
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Níže uvedené limity využití území považujeme za „vstupní“ údaje, které jsou platné v dob
zpracování ÚP. V ásti b se jedná o podmínky plynoucí z ešení ÚP mající též vliv na zabezpeení udržitelného rozvoje.
a) Vstupní údaje (podmínky)
hranice územních jednotek
- katastrální území Újezd u Tišnova = území obce Újezd u Tišnova
- území obce Újezd u Tišnova = území ešené územním plánem
ochrana technické a dopravní infrastruktury
- silnice II. a III. t ídy
15 m od osy na ob strany mimo ZÚ
- rozhledové trojúhelníky
dle konkrétního p ípadu
- železni ní tra
60 m od osy krajní koleje
- nadzemní vedení VN 22 kV
7 m od krajního vodi e na ob strany (zák. .
458/2000 Sb., zák. . 222/1994 Sb.)
10 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení
. 80/57 Sb.)
- stožárové TS 22/0,4 kVA
viz nadzemní vedení VN 22 kV
- zemní kabel telekomunika ní
1,5 m na ob strany
- radioreléová trasa
druhá Fresnelova zóna
- STL plynovod
1 m v zástavb (na ob strany od p dorysu),
4 m ve volné krajin (na ob strany od p dorysu)
- kanaliza ní stoka do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce na ob strany
nad pr m. 500 mm
2,5 m od vn jšího líce na ob strany
- vodovodní ad
do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce na ob strany
nad pr m. 500 mm v . 2,5 m od vn jšího líce na ob strany
- u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok nad pr
r 200 mm s úrovní dna ve hloubce
tší než 2,5 m od upraveného terénu se vzdálenosti od vn jšího líce zvyšuje o 1 m
ochrana podzemních a povrchových vod
- OP vodárenského zdroje Brno-SvratkaPisárky
- OP vodojemu
- OP I. a II. stupn vodního zdroje
- záplavové území Bobr vky
- provozní pásmo pro úpravu tah

rozh. JmKNV .j. Vod. 1581/1990-235233/1-Ho
ze dne 19. 9. 1990
5 m od objektu
viz. grafická ást
rozh. JMK 154428/2007 ze dne 30. 5. 2008
vodní tok Bobr vka 8 m od b ehové hrany
ostatní toky 6 m od b ehové hrany

ochrana kulturních hodnot
- kulturní památky
- archeologické nálezy
- ochranné pásmo h bitova

filiální kostel sv. Jiljí
§22 a §23 zák. . 20/1987 Sb. v platném zn ní
100 m od obvodu h bitova

ochrana p írodních hodnot a ŽP
- významný krajinný prvek
- ochranné pásmo lesa

§ 3 odst. b) zák. . 114/92 Sb., po novelizaci
50 m od okraje PUPFL

b) Ur ené ešením územního plánu
ochrana p írodních hodnot
- lokální ÚSES

- ochrana krajinného rázu

obecn nezastavitelné plochy (podmín
lze p ipustit stavby technické i dopravní infrastruktury
- liniové, nerovnob žné s tokem, stavby vodohospodá ské a stavby ŽP)
ur ená koncepcí ÚP
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- ochrana ZPF a PUPFL
ochrana podzemních a povrchových vod
- vodní plochy a toky

ochrana kulturních hodnot
- identita sídla

vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL je obsahem
ÚP
do 10 m od b ehové hrany zákaz výstavby objekt
(podmín
lze p ipustit stavby technické a dopr.
infrastruktury liniové, stavbu vodohospodá skou,
ípadn stavbu pro ŽP)

- výška zástavby

respektovat charakter, p dorys a strukturu stávajícího prostoru sídla v etn hodnotných staveb
utvá ejících prostor jádra sídla
nep ekro it p evládající hladinu zastav ní

hygiena prost edí
- plochy smíšené obytné
- plochy výroby drobné

OP po hranicích vlastního pozemku
OP po hranicích vlastního pozemku

5.4. Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS, požadavky CO
a) Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS
Na území obce se nenachází majetkové ani pozemkové zájmy A R. Respektovány jsou parametry p íslušné kategorie komunikací v etn ochranných pásem stávajícího i plánovaného
dopravního systému. Na celém katastrálním území obce se nachází ochranné pásmo radioloka ního za ízení, proto pro územní a stavební innost v ešeném území platí, že p edem musí být
s VUSS projednána výstavba nebytových objekt , objekt a staveb vyšších jak 30 m, staveb vyza ujících elektromagnetickou energii, dálková vedení VN a VVN, návrhy na zm ny využití
území, dobývací prostory, z izování vodních d l, S PHM, dálková kabelová vedení, nové trasy
silnic v etn p eložek.
ešením územního plánu nejsou dot eny nemovitosti v majetku R - MV ani optické a sd lovací sít ve správ Policie R.
Po napojení sídla na Vírský oblastní vodovod a dobudování místní vodovodní sít se zabudováními požárními hydranty bude zajišt n dostatek požární vody. ídícím vodojemem bude
VDJ Dolní Lou ky o kapacit 2 x 100 m3.
Hasi ská zbrojnice – jedná se o prefabrikovanou garáž v blízkosti více ú elové stavby obecního ú adu. Jde o vyhovující za ízení i pro výhled.
b) Návrh ešení požadavk CO
Rozsah a obsah
Je dán požadavky §20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a orgánu zajiš ujícího systém a organizaci
civilní ochrany - Hasi ským záchranným sborem Jihomoravského kraje. Jsou ešeny následující
pot eby:
ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
zóny havarijního plánování
ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná
území obce
záchranných, likvida ních a obnovovacích prací pro odstran ní nebo snížení škodlivých
ink kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události
ochrany p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
nouzové zásobení obyvatelstva vodou a elektrickou energií
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Návrhy opat ení
Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Území obce není ohroženo pr lomovou vlnou. Na území obce je vyhlášeno záplavové území
pro vodní tok Bobr vka rozhodnutím KÚ Jihomoravského kraje ze dne 30. 5. 2008 pod . j.
JMK 154428/2007. Ve vodoprávním rozhodnutí jsou upraveny innosti a režimy t chto území.
Záplavové území neovliv uje zástavbu obce. Nachází se v n m pouze 1 skladová hala (cca 19 x
13 m) soukromého zem lce povolená M stským ú adem Velká Bíteš dne 30. 9. 2002
rozhodnutím . 1448/2640/02 U se zám rem na rozší ení o další stavbu menší velikosti.
Pro tok Libochovka a Kozlí potok nebyla záplavová území vodohospodá ským orgánem
stanovena.
Zóny havarijního plánování
Tyto zóny stanovuje krajský ú ad odbor životního prost edí, eviduje a zabezpe uje je HZS
JmK v Brn s ešením komplexních opat ení v . evakuace s ohledem na zák. . 353/99 Sb. a
vyhl. . 383/99 Sb., podle které se stanovují zóny ohrožení.
Zájmové území obce není sou ástí zón havarijního plánování, podle informací specialisty
HZS JmK není katastrální území obce potenciáln zasažitelné haváriemi zdroj nebezpe ných i
zdraví ohrožujících látek.
Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
Ukrytí obyvatelstva je ešeno s ohledem na potencionální zdroje ohrožení. Vyhláška .
380/2002 Sb. stanoví zp sob a rozsah kolektivní ochrany.
Stálé úkryty se v katastru obce nevyskytují. Z d vodu pozastavení výstavby stálých úkryt bude
hlavní t žišt ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech.
Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochran obyvatelstva p ed ú inky sv telného a tepelného
zá ení, pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým ú ink m zbraní
hromadného ni ení v p ípad nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v dob vále ného
stavu v místech, kde nelze k ochran obyvatelstva využít stálých úkryt . IÚ se navrhují v
souladu s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpe ení ukrytí obyvatelstva, jemuž
nelze poskytnout stálé úkryty.
IÚ se budují v mírové dob k ochran obyvatelstva v kterékoliv budov i objektu (sklepy i v
pat e) individuáln podle konkrétní situace v p edem vybraných, optimáln vyhovujících
prostorech, ve vhodných ástech dom , byt , provozních a výrobních objekt . Tyto prostory
budou upravovány p ed ú inky mimo ádných událostí s využitím vlastních materiálních a
finan ních zdroj fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich
zam stnanc .
Protiradia ní úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ),
využitelný za t ech krizových stav : - nouzového stavu
- stavu ohrožení státu
- vále ného stavu
ehled stávajících PR -BS je evidován samosprávou obce na obecním ú ad v Újezdu u
Tišnova. Požadovaná kapacita je p ibližn 1m2 na osobu. Lze doporu it, aby nov budované
podsklepené objekty byly v zájmu majitel dom ešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám,
kladeným na improvizované úkryty. Dob hová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá
izochrom 15 minut.
Evakuace obyvatelstva a jeho ukrytí
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory bývalé školy. Pro nouzové
ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy - havárií nezasažené obytné domy i
ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci OÚ); - prostory spole enského sálu se
zázemím obecního ú adu
Organiza ní zajišt ní spolu s p íslušnou evidencí objekt vhodných pro evakuaci
obyvatelstva a jeho ubytování v konkrétn nastalé situaci je v kompetenci samosprávy obce.
Tato problematika p esahuje možnosti, kterými disponuje ešení územního plánu obce.
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Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Problematika je ešena v §17 vyhlášky . 380/2002 Sb. Materiál byl z území obce stažen. Po
prov ení jeho funk nosti bude nepot ebný materiál likvidován a prost edky civilní ochrany
erozd leny. Dle sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad .
Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být áste
využity vhodné prostory
bývalé školy.
Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná území
obce
Na území obce nejsou takovéto látky skladovány. Rovn ž územní plán obce s umis ováním
nebezpe ných látek na území obce neuvažuje, neuvažuje ani s jejich úložišti. P ípadné využití
chto látek ve výrobních technologiích (problematika p ekra uje rámec možností, kterými
disponuje ešení ÚP) je nezbytné ešit dle aktuálních stanovisek dot ených orgán státní správy
i územním a stavebním ízení. Pro p ípadné havarijní úložišt t chto látek je výb r úložišt
eba provést dle povahy nebezpe ných látek tak, aby nebyla zasažena obytná zóna obce, objekty
ob anského vybavení v etn vodních zdroj . Nutno zohlednit p írodní podmínky zvl. geologické
a meteorologické. Organiza ní zabezpe ení nutno ešit na úrovni samosprávy obce, problematika
ekra uje rámec možností ešení ÚP.
Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink
kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události
Tyto práce zajiš uje a organizuje obecní ú ad v sou innosti se sborem dobrovolných hasi .
ípravu ur ených pracovník obce p i ešení úkol ochrany obyvatelstva p i mimo ádných
událostech organizuje Obecní ú ad Újezd u Tišnova za spolupráce s Hasi ským záchranným
sborem Jihomoravského kraje. P i vzniku mimo ádné události nadmístního významu tj.
mimo ádné události, která je nad rámec možností a kompetencí obce budou pot ebná opat ení
zajiš ována z úrovn Jihomoravského kraje.
Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
Na území obce nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v ešení územního
plánu obce Újezd u Tišnova neuvažuje.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
V sou asné dob se realizuje napojení obce na vodovod s p ipojením na Vírský oblastní
vodovod p es ídící vodojem D. Lou ky 2 x 100 m3. Pro nouzové zásobování vodou navrhujeme
udržovat v provozu a vyhovující hygien drobné obecní zdroje vody, které je nutno i p es
stávající zne išt ní po úprav využít v p ípad mimo ádných situací. Pro nouzové zásobování
obce pitnou vodou lze využít dovozu pitné vody cisternami ze zdroj v P edklášte í, p ípadn
dovozem vody balené. Celková pot eba pitné vody iní 1,7 m3/den. Zásobování obce el. energií
je z primárního venkovního vedení VN 22 kV . 33. Hlavní napájecí el. vedení VN je
kruhovatelné, jednotlivé TS jsou na paprscích. El. vedení VN má vysokou provozní jistotu
mající p edpoklady pro nouzové zásobování obce el. energií. Dodávku el. energie je též možno
nouzov zajistit diesel. agregáty).
Organiza ní zabezpe ení nouzového zásobování obce vodou a el. energií p esahuje možnosti
ÚP.
Požadavky na dopravní sí
Dopravní sí v zastav ném a zastavitelném území zaru uje (krom cca 45 m dlouhého
úzkého hrdla (ší e cca 6 m v historickém zastav ní) nezavalitelnost tras pro pr jezd hlavními
sm ry. Ší ka silnice a hlavních místních komunikací pro pr jezdní sm ry spl uje minimální
požadavek (v1 + v2)/2 + 6 m, kdy v1 + v2 = pr
rná výška budov po hlavní ímsu v metrech na
každé stran ulice. P i jednostranné zástavb se p ipo ítávají místo šesti 3 m. Místo zúženého
profilu bude v p ípad nutnosti možno objet po nov navrženém koridoru pro p ší východn od
zmín né dopravní bariéry.
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5.5. Posouzení životního prost edí z hlediska negativních ú ink hluku z dopravy
Zdrojem hluku v Újezd u Tišnova jsou:
- silnice II/389
- tra D . 250
Podklady pro stanovení p edpokládaných hladin hluku a ochranných hlukových pásem:
1) Údaje ze s ítání silni ní dopravy z roku 2005.
2) Koeficienty r stu výhledových po
vozidel (2005 – 2040) dle SD R odd. dopravního
inženýrství.
3) Intenzity dopravy na trati D . 250 p es Újezd do Tišnova.
4) Hluk v životním prost edí. Novela metodiky pro výpo et hluku silni ní dopravy z roku 2005.
5) Hluk z dopravy (metodické pokyny pro výpo et p edpokládaných hladin hluku z dopravy)
6) Hygienické p edpisy svazek 37 z roku 1977. Na ízení vlády ze dne 15. b ezna 2006 (sbírka
zákon . 148/2006), o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.
Stanovení p ípustných hladin hluku dle na . vl. ze dne 21. 1. 2004, kterým se m ní na . vl. .
502/2000 Sb.:
Základní hladina hluku ve venkovním prostoru ..................................................50 dB(A)
- hluk z dopravy na pozemních komunikacích
s výjimkou ú elových komunikací a drah………………….……….....+ 5 dB(A)
- hluk v okolí hlavních pozemních komunikací
a v ochranném pásmu drah................................................................... + 10 dB(A)
- stará zát ž z pozemních komunikací a z dráž. dopravy........................ + 20 dB(A)
- korekce na denní dobu - den (silnice i drážní doprava) ...................... + 0 dB(A)
- noc (provoz ze silnic) ...........................….. - 10 dB(A)
- noc (provoz z trat D) ………………..… - 5 dB(A)
ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu
podél ve ejných komunikací, a denní dob..................................................................55 dB(A)
ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu
podél hlavních komunikací, trati D a denní dobu....................................................60 dB(A)
ípustná hladina hluku pro bydlení podél hlavních komunikací, trati D,
kde p sobí stará zát ž z pozemní dopravy a denní dobu............................................70 dB(A)
ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu
podél ve ejných pozemních komunikací a no ní dobu..............................................45 dB(A)
ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu
podél hlavních komunikací a pro no ní dobu.............................................................50 dB(A)
ípustná hladina hluku pro bydlení podél trati D,
kde p sobí stará zát ž a no ní dobu.................................................................... ......65 dB(A)
edpokládané výhledové intenzity dopravy od úsek silnice II/389 (pr tah Újezdem
u Tišnova) jsou patrné z p iložené tabulky . 1.
Vlastní stanovení p edpokládaných hladin hluku a hlukových ochranných pásem je pak
zakotveno v p iložené tabulce . 2., ze které plyne, že nebude docházet k negativnímu
ovliv ování životního prost edí obyvatelstva v obci z provozu vyvolaného pozemní dopravou
na silnici II/389.

27

INTENZITY DOPRAVY - úsek silnic v obci Újezd u Tišnova
Tab. 1
OZNA ENÍ SILNICE
(ÚSEK SILNICE IŽOVATKY)

ÍSLO
ÚSEKU

1

OA
NA

POPIS ÚSEKU

SILNICE II/389
ÚSEK 6-3910

ÚDAJE S ÍTÁNÍ DOPRAVY Z ROKU 2005

PO ET DOPRAVNÍCH
PROST EDK za 24 hod.
ŽKÁ
VOZ.

189

OSOB.
AUTA

974

MOTOCYKLY

INTENZITA
DOPRAVY
za 24 hod.

13

1176

EDPOKLÁDANÁ INTENZITA DOPRAVY
V ROCE 2010
PO ET DOPRAVNÍCH
PROST DK za 24 hod.
ŽKÁ
VOZ.

195

OSOB.
AUTA

1120

MOTOCYKLY

13

INTENZITA
DOPRAVY
za 24 hod.

1328

EDPOKLÁDANÁ INTENZITA DOPRAVY
V ROCE 2020
PO ET DOPRAVNÍCH
PROST DK za 24 hod.
ŽKÁ
VOZ.

200

OSOB.
AUTA

1256

MOTOCYKLY

13

INTENZITA
DOPRAVY
za 24 hod.

1469

SKUTE NÝ PO ET
VOZIDEL (KTERÉ
PROJEDOU PO
KOMUNIKACI)
od 7.00
hod.- do
23.00 hod.

SKUTE NÝ PO ET
VOZIDEL (KTERÝ
PROJEDE ZA
PR
RNOU hod.)

od 23.00
hod.- do
7.00 hod.

DENNÍ

NO NÍ

1363

106

85

13

OA

1181

88

74

11

NA

182

18

11

2

PROCENTNÍ
PODÍL
ŽKÝCH
VOZIDEL
SOU .
STAV

VÝHLED

-

13,6

- osobní automobily a motocykly
- nákladní automobily
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STANOVENÍ OCHRANNÝCH HLUKOVÝCH PÁSEM OD KOMUNIKACÍ dle metodických pokyn pro navrhování obcí z hlediska ochrany
obyvatelstva p ed nadm rným hlukem z pozemní dopravy - Obec Újezd u Tišnova

Tab. 2

2

0,00212130 80,2

OA

74

0,00075450 74,1

DEN

11

hl.
asf.

676347,62

1,13

1

764272,81

48,7

50

-

2%

hl.
asf.

0,00223600 80,2

4010646,5

1,13

1

4532030,55

56,5

60

-

Vysv tlivky:
F1 - FAKTOR VLIVU RYCHLOSTI A PODÍLU NÁKLADNÍCH AUTOMOBIL
F2 - FAKTOR VLIVU PODÉLNÉHO SKLONU NIVELETY
F3 - FAKTOR VLIVU POVRCHU VOZOVKY

A AUTOBUS

X - PO ET REDUKOVANÝCH VOZIDEL
Y - POMOCNÁ VELI INA
Y = 10.logX – 10,1

4

1

2

3

Hluk z pozemní
dopravy na ve ejných
komunikacích

Hluk v okolí hlavních
pozemních komunikací
a v ochranném pásmu
dráhy

K1 - VLIV P ILEHLÉ SOUVISLÉ ZÁSTAVBY
K2 - VLIV SPOLUP S. V TŠÍHO PO TU ZDROJ
K3 - VLIV ZELEN

4
Stará hluková zát ž z
pozemních komunikací
a z drážní dopravy

3

Hluk z provozoven,
hluk od vozidel na
neve ejných komunikacích, hluk od
stavebních stroj

F3

2

Stará hluková zát ž z
pozemních komunikací
a z drážní dopravy

F2

1

Hluk v okolí hlavních
pozemních komunikací
a v ochranném pásmu
dráhy

F1

K1 K2 K3

CHRÁN NÉ VENKOVNÍ PROSTORY
OSTATNÍCH STAVEB A CHRÁN NÉ
OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTORY

OCHRANNÉ HLUKOVÉ
PÁSMO v m
dle Sm rnice pro ekvivalentní hladiny hluku

Hluk z pozemní
dopravy na ve ejných
komunikacích

Koeficienty

Korekce

Hluk z provozoven,
hluk od vozidel na
neve ejných komunikacích, hluk od
stavebních stroj

Výpo et hodnoty "X"

Korigovaná Lekv (dB)

Y v dB

NA

NA

X = F1*F2*F3

SILNICE
II/389
ROK 2020

Druh povrchové úpravy vozovky

1

2%

0,00082086 74,1

NOC

ÍPUSTNÉ HLADINY
HLUKU
DLE NA ÍZENÍ VLÁDY
ZE DNE 21.LEDNA 2004

Podélný sklon nivelety

11

FVOA; FVNA

LOA; LNA

Druh vozidla
OA

Skute ný po et vozidel, které
projedou profilem za hod.

Denní doba

Popis úseku komunikace

íslo úseku komunikace

Ozna ení silnice

HLUKU
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Stanovení (posouzení) negativních ú ink hluku z dopravy po trati
Lou ky:

D . 250 p es Dolní

Zdrojem hluku v obci je tra D . 250:
- po et vlakových souprav (denní doba) ………..… 70
- po et vlakových souprav (no ní doba) ………..… 23
- po et samostatných lokomotiv (denní doba) ….... 18
- po et samostatných lokomotiv (no ní doba) ….... 8
- pr
rný po et voz v souprav ……………..…. 20
- pr
rná návrhová rychlost na trati …………….. 60 km/hod
- trakce …………………………………………..… elektrická
m(noc) ………………………………………...…… 2,9 souprav a 1,0 lokomotiva
m(den) ……………………………………………... 4,4 soupravy a 1,1 lokomotiva
F4 (vliv trakce) …………………………………….. 0,65
F5(vliv rychlosti) …………………………………... 1,0
F6(pr
rný po et vagón ) ……………………….. 1,25
samostatné lokomotivy ……………………………. 0,54
X(noc) = 140 . F4 . F5 . F6 . m = 140 . [(0,65 . 1,0 . 1,25 . 2,9) + (0,65 . 1,0 . 0,54 . 1,0)] = 380,0
Y(noc) = 65,8 dB(A)
ípustné hladiny hluku ……………………………. 55 dB(A) a 65 dB(A)
PHO pro navrhované obytné plochy …………………….………….. 58 m
PHO pro stávající obytné plochy, na které p sobí "stará zát ž" ……. 18 m
X(den) = 140 . F4 . F5 . F6 . m = 140 . [(0,65 . 1,0 . 1,25 . 4,4) + (0,65 . 1,0 . 0,54 . 1,1)] = 554,6
Y(den) = 67,5 dB(A)
ípustné hladiny hluku ……………………………. 60 dB(A) a 70 dB(A)
PHO pro navrhované obytné plochy ……..…………………………. 40 m
PHO pro stávající obytné plochy, na které p sobí "stará zát ž" ……. 0 m
IZOFONA 50 dB(A) pro no ní dobu prochází od osy trat ve vzdálenosti 106 m.
IZOFONA 55 dB(A) pro no ní dobu prochází od osy trat ve vzdálenosti 58 m.
IZOFONA 60 dB(A) pro denní dobu prochází od osy trat ve vzdálenosti 40 m.
Tra D je vedena v odsunuté poloze od obce a tak v žádném p ípad nebude ovliv ovat
životní úrove obyvatel.
Záv r:
Vzhledem k situování trati D, která je vedena v odsunuté poloze od obce Újezd u Tišnova,
nebude ani v roce 2020 docházet k negativnímu ovliv ování životního prost edí obyvatelstva
v obci.
6. Údaje o spln ní zadání, v p ípad zpracování konceptu též údaje o spln ní souborného stanoviska (spln ní pokyn pro zpracování návrhu ÚP)
Zadání bylo vypracováno v souladu se zák. . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s ustanovením §11 vyhlášky
. 135/2001 Sb., o územn plánovacích podkladech a územn plánovací dokumentaci.
K zadání bylo vydáno stanovisko nad ízeného orgánu územního plánování (Krajského ú adu
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kraje Vyso ina, odboru územního plánování a stavebního ádu) s doporu ením, aby návrh
zadání byl p edložen zastupitelstvu obce ke schválení. Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem
obce Újezd u Tišnova dne 10. 1. 2005 a stalo se tak závazným podkladem pro zpracování
konceptu územního plánu.
Koncept územního plánu obce byl zpracován v souladu se zákonem . 50/1976 Sb.
a v souladu s vyhláškou . 135/2001 Sb., o územn plánovacích podkladech a územn plánovací dokumentaci. Koncepce ešení vycházela z projednaného a schváleného zadání
a požadavky v n m stanovené byly konceptem ešení spln ny. Koncept ÚPO byl projednán
s DOSS, dot enými organizacemi, vlastníky a správci sítí, sousedními obcemi, vlastníky pozemk a staveb, jejichž práva byla konceptem ešení dot ena, a s ve ejností (v souladu s p íslušnými právními p edpisy platnými v té dob ).
Vzhledem k problematice spojené s lokalitou chrán nou pro území speciálních zájm ve
smyslu § 28a zákona . 254/2001 Sb., (vodní zákon) na vodním toku Libochovka bylo stanovisko KÚ JmK , odboru ÚPS ke konceptu územního plánu Újezd u Tišnova vydáno dne 4.
6. 2007 pod .j. S-JMK 61230/2007/OÚPS v tom zn ní, že je nutné p i po izování ÚP postupovat ve smyslu § 188 odst. 3 stavebního zákona. Po izovatel v návrhu pokyn pro zpracování návrhu územního plánu uvede požadavky na obsah návrhu ÚP v souladu se stavebním
zákonem a vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentací a zp sobu evidence územn plánovací innosti, zejména s p ílohou . 7 této vyhlášky.
Návrh pokyn pro zpracování návrhu ÚP Újezd u Tišnova byl dokon en v kv tnu 2008.
Návrh územního plánu Újezd u Tišnova (textová a grafická ást) a od vodn ní územního plánu (textová a grafická ást) jsou zpracovány v souladu se zákonem . 183/2006
Sb., vyhláškou . 500/2006 Sb. a její p ílohou . 7, vyhláškou . 501/2006 Sb. a zákonem .
500/2004 Sb., správním ádem.
ešení vychází z pokyn pro zpracování návrhu ÚP a požadavky v n m stanovené byly projednaným návrhem územního plánu spln ny.
Záv rem lze tedy konstatovat, že územní plán byl vypracován a po procesu projednávání vydán jak v souladu se zadáním, tak v souladu s pokyny pro zpracování návrhu ÚP.
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
7.1. Zd vodn ní ešení
Plochy se zm nou v území
Ke zm nám v území dochází p edevším v souvislosti s pot ebami zajišt ní ploch pro bydlení (kód BR) a ploch smíšených obytných (kód SO). Ke zm
funkce dále dochází ve prosp ch ploch zahrad (kód ZZ), vodních ploch (kód VH) a ploch les (kód L). Uvažováno je
dále se zatravn ním n kterých ploch orné p dy.
Plochy bydlení v rodinných domech (BR). P edpokládá se výstavba jednobytových do.
ozna ení
ploch
1
5
8

vým ra (ha)
plochy
plochy BR
0,72
0,72
0,51
0,51
0,40

po et byt
(odhad)
5
3

v ZÚ

poznámka

malá ást
ano

využití omezeno vodovodním p ivad em

0,40

3

ne

1,63

11
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atypický zp sob zastav ní, respektovat
OP el. vedení

Plochy smíšené obytné (SO)
ozna ení
ploch
2
3
4
7

vým ra (ha)
plochy
plochy SO
0,77
0,77
0,16
0,16
0,48
0,48
0,14
0,14
1,55

po et byt
(odhad)
3
0
2
1
6

v ZÚ
ne
ne
ano
ne

poznámka

dochází ke st etu s dálk. kabelem

Retrospektivní p ehled po tu obyvatel a byt v obci
rok

1970

1980

1991

2001

výhled

obyvatel
byt
obyv./byt

182
41
4,44

148
37
4,00

109
37
2,95

116
38
3,05

130
50
2,6

UP vytvá í plochy pro 11 byt v rodinných domech a 6 byt na plochách smíšených obytných. Je však t eba uvažovat s reálným odpadem cca 5 byt .
Plochy technické infrastruktury (TI)
Vymezena je plocha pro výstavbu vodojemu s p ístupovou komunikací.
Plochy výroby drobné a skladování (VD).
Pro rozší ení stávajícího objektu sklad je vymezena plocha . 6 o velikosti 0,07 ha.
Plochy vodní a vodohospodá ské (VH).
Pod lokálním biocentrem Obecník jsou v rámci revitaliza ních úprav toku vymezeny dv
vodní plochy o celkové rozloze 0,16 ha.
Plochy zem lské – zahrady a sady
V souladu s pokyny pro zpracování návrhu ÚP byla severn od objektu obecního ú adu
vymezena plocha pro zahradu. P edpokládá se užitková zahrada o celkové vým e 0,33
ha.
Trvale travní porosty (ZL).
Jsou navrženy na orné p
ohrožené vodní erozí a jako podpora zlepšení ekologické stability.
Ve ejná infrastruktura
Dostupnost ob anské vybavenosti na místní úrovni je vzhledem k velikosti obce p im ená. Územní plán na území obce neumis uje žádné nové za ízení ob anské vybavenosti.
V dopravní infrastruktu e nejsou problémy, Plán rozvoje vodovod a kanalizací na území
Jihomoravského kraje eší zásadním sm rem otázku zásobení obce pitnou vodou a odkanalizování sídla. ÚP tento podklad akceptuje. Nové inženýrské sít budou vedeny pod ve ejnými
plochami (nap . zelené pásy p i komunikacích), u stávajících pozemk zatížených b emenem
sítí tech. infrastruktury vytvo it. Systém nakládání s odpady je na dobré úrovni se znatelným
trendem postupného poklesu produkce odpad s dobrou mírou separace.
Stávající ve ejná prostranství jsou akceptována, nedochází ke zmenšování jejich plošné
vým ry, naopak ÚP vytvá í podmínky pro vznik nových prostranství ve ejného charakteru.
Uspo ádání krajinného prostoru
Krajinný prostor je v ÚP pojímán v souvislostech historického vývoje krajiny, daných
írodních podmínek a podmínek spole enských. ÚP respektuje p ítomné znaky mající p edevším rozm r p írodní, kulturní a historický. Znaky pozitivní jsou chrán ny, znaky negativní
jsou ešením ÚP vylou eny anebo potla eny. Nové zásahy je v mnoha p ípadech hodnotit
jako pozitivní, zbývající jako neutrální.
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D ležitým aspektem ešení ÚP je zachování stávajících a vytvá ení nových ve ejných
prostranství v sídle s podporou pror stání p írodního prost edí do prost edí urbanizovaného.
Nepostradatelný význam pro území má vodní tok Bobr vka, kde jsou návrhem ÚSES
zajišt ny podmínky dopln ní nivních spole enstev a b ehových doprovodných porost .
Nástroji územního plánu se zamezuje nebezpe nému jevu dosud se na území obce vyskytujícímu, kterým je p em na trvalých travních porost p i vodních tocích (zvl. Bobr vky)
na ornou p du až k samé b ehové hran toku.
V souladu s požadavky lesních hospodá ských plán je t eba v lesích zajistit alespo minimální podíl meliora ních a zpev ujících d evin sm ujících k uvád ní koncepce ÚSES
v život.
Územní plán zamezuje dalšímu rozši ování zastav ných území rekrea ními plochami.
Ve zcela ojedin lých a zd vodnitelných p ípadech lze ve volné krajin p ipustit výstavbu objekt pro zem lskou prvovýrobu, p ípadn lesní výrobu i objekt zabezpe ující ochranu
životní prost edí.
Územní systém ekologické stability
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP MMR a ŽP R, K ÚP VÚC
kraje Vyso ina Generelu lokálního územního systému ekologické stability Horní Lou ky.
Újezd
u Tišnova, íkonín, Tišnovská Nová Ves, Skryje, Jilmoví, Ž árec, Lubné (Ing. Martin Beneš,
Tišnov, 1999) a generelu pro území okresu Ž ár nad Sázavou (Ageris, Brno 2002).
V ešeném území se nachází pouze ÚSES místního (lokálního) systému. Poznáme dv základní v tve lokálního územního systému ekologické stability a to v tve mezofilní hydrické
ady a v tve hydrofilní. Základním kamenem MÚSES m žeme ozna it lokální biocentrum LBC
Mezi proudy (antropicky mírn podmín né, reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní,
konektivní, kontaktní), odkud vychází LBK 1 (p írodní, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní
a mok adní, travinný a k ovinný, souvislý, modální), který se ešeného území dotýká pouze
okrajov a zastupuje hydrofilní adu ekologicky významných spole enstev doprovázejících
vodní tok ky Lou ky (Bobr vky). LBK 1 vchází do LBC Luhy (p írodní, reprezentativní,
heterogenní, kombinované, k ovinné, travinné, mok adní a vodní, konektivní, kontaktní), odkud
mí í dále LBK 2 (p írodní, heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní, travinný a k ovinný,
souvislý, modální) do LBC Lou ka (p írodní, reprezentativní, heterogenní, kombinované, k ovinné, travinné, mok adní a vodní, konektivní, kontaktní), jež t sn sousedí se sou asn zastaným územím obce. Odtud mí í dále po toku ky Lou ky LBK 3 (p írodní, heterogenní,
kombinovaný, vodní a mok adní, travinný a k ovinný, souvislý, modální) do sousedního k.ú.
Další hydrofilní linie je tvo ena biokoridory doprovázejícími tok Kozlího potoka. Linie za íná
LBK 4 (p írodní, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a mok adní, k ovinný, souvislý, kontrastní), který vstupuje do LBC Na Babách (antropicky mírn podmín né, reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, konektivní, kontaktní), odkud vystupuje LBK 5 (p írodní, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a mok adní, k ovinný, souvislý, modální) do LBC Za Újezdem (p írodní, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní, k ovinné, travinné, mok adní
a vodní, konektivní, kontaktní). Zde byla pozm na trasa biokoridoru LBK 6 (p írodní, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a mok adní, travinný a k ovinný, souvislý, modální), protože p vodn procházel po betonovými bloky tvo eném koryt . Nová trasa kopíruje p irozený
vodní tok Kozlího potoka, který v míst , kde je vymezeno LBC Lou ka, vtéká do ky Lou ky.
LBK 7 (p írodní, heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní, k ovinný, souvislý, modální) další hydrofilní v tev v území probíhá v jižní ásti ešeného území podél toku ky Libochovky, vychází z LBC Pod Dubicem (p írodní, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní,
ovinné, travinné, mok adní a vodní, konektivní, kontaktní) a mí í na východ do sousedního
k.ú.
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Mezofilní v tve jsou tvo eny p edevším lesními spole enstvy a zastupují p edevším
spole enstva bu in. LBC Na Babách je základním kamenem t í mezofilních lokálních
biokoridor . LBK 8 (antropogenn mírn podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní,
souvislý, modální) mí í na severozápad, LBK 9 (antropogenn mírn podmín ný, homogenní,
jednoduchý, lesní, souvislý, modální) na jihozápad a LBK 10 (antropogenn mírn
podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální) na jih do sousedních k.ú. LBK
10 vchází do LBC Obecník (antropicky mírn podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, lesní, travinné, konektivní, kontaktní), které se svojí rozlohou áste
rozkládá na ešeném území. Odtud mí í východním sm rem LBK 11 (antropogenn mírn
podmín ný, heterogenní, kombinovaný, travinný a k ovinný, souvislý, modáln kontrastní)
do LBC Za Újezdem. Z LBC Obecník vychází ješt jižním sm rem LBK 12 (antropogenn
mírn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní a travinný, souvislý, modální) do LBC
Vrchy (antropicky mírn podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní,
travinné, konektivní, kontaktní), odkud mí í dále na jih LBK 13 (antropogenn mírn
podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, k ovinný a travinný, souvislý, modální)
do sousedního k.ú., aby se posléze na ešené území vrátil jako LBK 14 (antropogenn mírn
podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální). LBK 14 vchází do LBC
Pod Dubicem, odkud mí í LBK 15 (antropogenn mírn podmín ný, heterogenní,
kombinovaný, lesní a travinný, souvislý, modální) východním sm rem do sousedního k.ú.
LBK 16 (p írodní, heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní, k ovinný, souvislý,
modální) mí í z LBC Pod Dubicem kopírujíc sm r biokoridoru LBK 14, avšak tvo í
hydrofilní linii podél toku Libochovky, na k.ú. se nachází pouze svou velmi malou ástí. LBK
17 (antropogenn mírn podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální) vchází
na ešené území od severu do LBC Mezi proudy, odkud vychází další mezofilní linie LBK 18
(antropogenn podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální) do LBC
Za Újezdem.
Vodní hospodá ství, povodí
Celé území obce se nachází v povodí eky Moravy - Svratky, u jejího pravostranného
ítoku ky Bobr vky (Lou ky) v . km 7,000, který spravuje Povodí Moravy, s.p. Brno,
eva ská 11 prost ednictví svého pracovišt v Byst ici n. P. Samota Chytálky pak leží p i
ce Libochovce (pravostranný p ítok Bobr vky) . km 3,800, kterou spravují Lesy R,
oblastní správa tok Brno. Vlastní obcí protéká "Kozlí" potok, který je áste
upraven na
evedení velké vody a je ve správ Les R. íslo hydrologického po adí v katastru obce je
4-15-01-97,98, samoty Chytálky 4-15-01-107. Pro
ku Bobr vku je rozhodnutím KÚ
Jihomoravského kraje ze dne 30. 5. 2008 pod . j. JMK 154428/2007 stanoveno záplavové
území v etn aktivní zóny. Záplavové území neovliv uje zástavbu obce. Nachází se v n m
pouze 1 skladová hala (cca 19 x 13 m) soukromého zem lce povolená M stským ú adem
Velká Bíteš dne 30. 9. 2002 rozhodnutím . 1448/2640/02 U se zám rem na rozší ení o další
stavbu menší velikosti.
Územní plán akceptuje požadavek na zachování manipula ních pruh podél tok
pro jejich údržbu. U toku Bobr vka se jedná o 8 m od b ehové hrany, u ostatních tok pak 6
m od b ehové hrany.
Rybníky p ípadn vodní nádrže nejsou na ešeném území evidovány. V souladu
s požadavky revitalizace malých vodních tok ÚP navrhuje pod lokálním biocentrem Obecník
dva malé rybní ky.
V ešeném území je i nadále evidována lokalita chrán ná pro území speciálních zájm
ve smyslu § 28a zákona . 254/2001 Sb., (vodní zákon) na vodním toku Libochovka (dle
sm rného vodohospodá ského plánu - území plánované vodní nádrže "Ku imské Jest abí"
s kategorií územního hájení - "C"), kde v zátop t chto nádrží lze povolovat
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všechny drobné stavby bez omezení
dále všechny další investice, u kterých se prokáže, že dodatková investice
vodního hospodá ství je z hlediska celospole enského p ijatelná.
Parametry nádrže:
Kóta dna ……………………..
305,00 m n.m.
Stálé nadržení …………..
315,00 m n.m.
Zásobní prostor ………… 357,30 m n.m.
Celkový ovladatelný prostor 357,30 m n.m.
Zatopená plocha celkem ……….. 175,0 ha
Objem nádrže …………………… 42,70 mil. m3
Kóta koruny hráze 360,00 m n. m., délka v korun 215 m, max. výška 55 m. Pro ochranu lokality je využit institut územní rezervy dle zák. 183/2006 Sb. v platném zn ní.
Vodní erozí dot ené území (svahy orné p dy za osadou Chytálky budou zatravn ny),
v jiných potencionáln ohrožených územích lez ochranu území ešit organiza ními a agrotechnickými opat eními.
Odvodn ní pozemk je vyzna eno v grafické ásti od vodn ní ÚP.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového uspo ádání
Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy
s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn no
v grafické ásti ÚP barevnou plochou, šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak
stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu
využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad i podmín
p ípustného využití.
P ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín
p ípustné využití zna í
využití plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku. Nep ípustné využití
znamená zakázaný zp sob využívání i využití. V kategorii nep ípustného využívání jsou
uvedeny jen ty innosti, které by mohly vést k polemice, zda ta i ona innost je na ploše
možná. Nejsou zde tedy uvedeny všechny innosti stojící v jasném protikladu s ur ující funkcí plochy.
Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí. Tuto hranici je nutno považovat za hranici p im enou podrobnosti zpracování ÚP, m ítku mapového
podkladu a technickému provedení mapového podkladu a návrhu ÚP. Hranici je možno
úm rn zp es ovat v rámci zpracování regula ního plánu eventueln v rámci procesu územního rozhodování. Tímto však nesmí být narušena urbanistická koncepce rozvoje území obce.
Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy s rozdílným zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, odst. 3,
zák. . 183/2006 Sb.) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru.
Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje území obce. Pro
zachování a obnovu hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového uspo ádání,
které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou v len ny do procesu rozhodování v území. Podmínky prostorového uspo ádání v etn podmínek ochrany krajinného
rázu jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP omezen s ohledem
na rozlišovací schopnosti grafiky.
7.2. Vybraná varianta
Návrh územního plánu je ešen invariantn . Zpracování variant nebylo v zadání ÚPO požadováno. Koncept ÚPO byl zpracován v souladu s požadavky zák. . 50/1976 platného k 31.
12. 2006.
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7.3. Plochy s jiným zp sobem využití
Územní plán Újezd u Tišnova neužívá jiných ploch s rozdílným využitím, než které jsou obsahem hlavy II vyhl. . 501/2006.
Pro zp esn ní charakteru využívání ploch ÚP používá u n kterých ploch podrobn jší lení (viz §3 odst. 4 vyhl. . 501/2006 Sb.) Jde zejména o plochy ob anského vybavení, technické infrastruktury, plochy zem lské i plochy smíšené nezastav ného území.
7.4. Využití zastav ného území, pot eba vymezení zastavitelných ploch
Zastav né území je využíváno zejména plochami s rozdílným zp sobem využití za azených do ploch bydlení v rodinných domech, ploch smíšených obytných, ploch rodinné rekreace, ploch ve ejných prostranství i zahrad. Stavebn technický stav objekt je r znorodý
od staveb s pravidelnou údržbou, až po objekty zanedbané nicmén nevhodnými k asanaci
a náhrad za objekty nové. Tyto objekty vyžadují celkovou modernizaci se stavebními úpravami.
V souladu s oprávn ným požadavkem na zachování venkovského charakteru obce, osobitosti osídlení není žádoucí výrazné zahuš ování stávajícího území. Za nep ípustné se pak považuje zmenšování ve ejných prostranství.
7.5. Vymezení pojm
Základní pojmy
Jsou ur eny zákonem . 183/2006 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. . 183/2006 Sb., odst. 1, písm. f) jinak
i krajina volná
území stabilizované - území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i plochy bez výrazných zm n
území aktivní - území i plochy navržené k rozvoji - rozvojové (zastavitelné plochy) i plochy
vymezené ke zm
stávající zástavby, k obnov nebo op tovnému využití znehodnoceného
území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití
význam nadmístní - innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn požadavky výrazn p evyšující potenciál území obce
koeficient zastav ní pozemku - pom r mezi sou tem vým r zastav ných ploch na pozemku
a celkovou vým rou pozemku
stavební ára - udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizality, aj.) ur í
podrobn jší UPD i územní studie
podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlaží, ú elov
využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti.
malé prostory obchodu a služeb - stavby pro obchod, služby s celkovou provozní plochou
do 200 m2
menší ubytovací a stravovací za ízení - za ízení pro p echodné ubytování s max. 15 l žky
a s tím spojenými službami, odbytové místo s max. 35 místy u stolu. Za ízení mohou p sobit
i odd len .
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hospodá ské zví ectvo - skot, prasata, ovce, kozy
drobné hospodá ské zví ectvo - králíci, dr bež, apod.
drobná p stitelská innost - p stování plodin a produkt samozásobitelského charakteru
zem lská malovýroba - podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak
na živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv )
drobná výrobní innost - innosti nemající charakter výroby tovární, spíše blížící se výrob
emeslnické bez negativních ú ink na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.)
stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy - sklady do 200 m2 skladovací plochy
stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP - skladované látky neohrožují ŽP na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda
innosti náro né na p epravu zboží - sklady, výrobní i jiná za ízení event. služby vyžadující
denní obsluhu vozidly skupiny 2, podskupiny N1 a N2
ípustná míra - míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle
zvláštních p edpis a vyhlášek (nap . Na . vlády . 148/2006)
8. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vliv na životní prost edí
Na území obce Újezd u Tišnova ani v jeho blízkosti se nenachází evropsky významná lokalita i pta í oblast a z hlediska zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost edí a o zm
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , provedl doený orgán odbor ŽP KÚ kraje Vyso ina zjiš ovacího ízení a na jeho základ neuplatnil
požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vliv na životní prost edí. Ke konceptu
ÚP obce Újezd u Tišnova (zpracovanému a projednávanému dle zákona . 50/1996 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis a vyhlášky . 135/2001
Sb., o územn plánovacích podkladech a územn plánovací dokumentaci) se v rámci projednávání p íslušný dot ený orgán odbor ŽP KÚ JMK z hlediska zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny, a ani z hlediska zákona . 100/2001 Sb. ve svém stanovisku nevyjád il.
9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na p dní fond
9.1 Dot ení ZPF
Vyhodnocení p edpokládaného odn tí ZPF v návrhu územního plánu Újezd u Tišnova je
zpracováno dle zákona . 344/1992 Sb., "O ochran zem lského p dního fondu" ve zn ní
pozd jších zm n a provád cí vyhlášky .13/1994 Sb.
Grafické znázorn ní dot ení ZPF je p ehlednou formou provedeno ve výkresové ásti od vodn ní ÚP. Ve výkrese jsou uvedeny základní údaje o pozemcích, zúrod ující opat ení, hranice zastav ného území a hranice zastavitelného území.
Údaje o druzích pozemk na k.ú. Újezd u Tišnova:
druh pozemku

vým ra (ha)

% zastoupení
ze ZPF
z rozlohy k.ú.

orná p da
chmelnice
vinice
zahrady
ovocné sady

10,49
0,00
0,00
6,93
1,29

61,68
0,00
0,00
4,25
0,80

27,92
0,00
0,00
1,93
0,36

trvalé travní porosty

54,21

33,27

15,06
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druh pozemku

vým ra (ha)

zem lská p da celkem
lesní pozemky
vodní plochy
zastav né plochy
ostatní plochy
nezem lská p da celkem

162,93
153,93
3,96
3,20
35,89
196,98

rozloha katastru celkem

359,91

% zastoupení
ze ZPF
z rozlohy k.ú.
100%
45,27
42,77
1,10
0,89
9,97
54,73
100 %

Souhrnná bilance zabíraných ploch (ha):
Lokalita

v ZÚ
0,05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

mimo ZÚ
0,67
0,77
0,16

0,07
0,14
0,4
0,33
0,16
0,07
0,01
0,06
0,32
0,29

celkem
0,72
0,77
0,16
0,48
0,51
0,07
0,14
0,4
0,33
0,16
0,07
0,01
0,06
0,32
0,29

3,45

4,49

0,48
0,51

1,06

Celkem

Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ (ha):
Lokalita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Celkem

52951
0,72
0,04

52954

0,02

54077

54078

55600

55800

56841

PUPFL

nebonit.plochy

0,73
0,16
0,32
0,38
0,07

0,14
0,13
0,06

0,08
0,4

0,32

0,01
0,16
0,07
0,01
0,06
0,32
0,29

0,78

0,32

0,39

0,29

1,68

0,01

0,63

0,32

0,09

celkem
0,72
0,77
0,16
0,48
0,51
0,07
0,14
0,4
0,33
0,16
0,07
0,01
0,06
0,32
0,29
4,49

Klimatický region
Katastrální území obce leží v klimatickém regionu mírn teplém, mírn vlhkém (MT2) se
sumou teplot nad + 10 °C 2200-2500, s pr
rnou ro ní teplotou 7-8 °C a pr
rným
ro ním úhrnem srážek 550-650 (700) mm.
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Hlavní p dní jednotky (HPJ)
ešením ÚPO jsou dot eny HPJ 29, 40, 56, 58 a 68.
Rozbor ploch dle metodického pokynu MŽP R .j. 00LP1067/96 ze dne 1. 10. 1996:
BPEJ
52951
52954
54077
54078
55600
55800
56841

ída ochrany
IV
V
V
V
I
I
V

plocha pro rozvoj (ha)
0,78
0,32
0,39
0,29
1,66
0,01
0,63

Celkem zábor ZPF

4,1

PUPFL

0,32

Ostatní nebonitované plochy

0,09

Celkem

4,49

Plochy (lokality) pro provedení zm n v území - od vodn ní
Plocha . 1
Je ur ena pro výstavbu rodinných dom . Lokalita navazuje na zastav né území (ZÚ) a obslužnou komunikaci pokra ující k železni ní trati. Sm rem k železni ní trati je lokalita omezena
ochranným pásmem el. vedení VN 22 kV. Lokalitu protíná budovaný vodovodní p ivad
do vodojemu Újezd u Tišnova.
Plocha . 2
Je ur ena pro plochy smíšené obytné (nap . vhodné formy živnostenského podnikání). Lokalita p ímo navazuje na ZÚ a je sm rem k vodnímu toku omezena lokálním biocentrem a biokoridorem. Lokalita využívá území pro zem lskou výrobu podmín
vhodnou, nebo její
plné obhospoda ování je ovlivn no p írodními hodnotami území a svahem sm ujícím k silnici.
Lokalita je omezen p ístupná pro zem lskou techniku.
Lokalita . 3
Je ur ena pro rozší ení stávajícího živnostenského provozu. Ze t í stran je obklopena ZÚ
ze strany tvrté pak lokálním biocentrem LBC Lou ka. Územní rozvoj této plochy je limitován
edevším zájmy ochrany p írody a vodohospodá skými zájmy.
Lokalita . 4
Je ur ena pro rozvoj ploch funkce smíšené obytné v ZÚ. Navržena je maximální velikost
plochy vhodné pro zastav ní. Zv tšení záboru zahrad by ve svém d sledku vedlo k narušení
zapojení sídla do krajinného prost edí, nebo by se výrazn zvýšil index zastav ní na úkor ploch
zelen . Lokalita je limitována záplavovým územím toku Bobr vka a lokálním biokoridorem
ÚSES.
Lokalita . 5
Mezi Kozlím potokem a vodním náhonem se v ZÚ nachází rozsáhlá plocha zahrad, kterou
ÚP navrhuje zm nit na plochy pro bydlení v rod. domech. Zahrady v sou asné dob ztrácejí
svoji hospodá skou funkci, jejich další využití pro stávající funkci je velmi sporadické.
Lokalita . 6
V návaznosti na nedávno postavenou skladovací halu ÚP respektuje zám r podnikajícího
subjektu na rozší ení plochy, tj. dokon ení skladového areálu. Sou ástí plochy je i návrh doplní zelen sm rem k vodnímu toku.
Lokalita . 7
Je vymezena pro rozvoj ploch funkce smíšené obytné v bezprost ední vazb na ZÚ.
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Lokalita . 8
Ve strmém svahu p i místní komunikaci na ploše vymezené ze t í stran ZÚ je uvažováno
s výstavbou atypicky ešených rodinných dom se zahradou v ochranném pásmu el. vedení VN
22 kV.
Lokalita . 9
V souladu s pokyny pro vyhotovení návrhu ÚP je plocha vymezena pro založení zahrady.
ÚP p edpokládá užitkovou zahradu ev. sad. Plocha vhodn dopl uje okrajovou ást sídla, bude
mít p íznivý vliv na zapojení stávajícího okraje sídla do krajinného prost edí. Jde v zásad
o zm nu kultury ZPF.
Lokalita . 10
V rámci revitalizace bezejmenného toku se p edpokládá z ízení dvou malých vodních
ploch.
Lokalita . 11
Jde o výstavbu cyklostezky spojující obec a široké rekrea ní zázemí s hodn využívanou železni ní stanicí íkonín. Významný je p ínos investice z hlediska bezpe nosti.
Lokalita . 12
Ú elová (polní) cesta v nejkratším míst propojující dv polní cesty na pravém b ehu toku
Bobr vka. Výrazn zlepší prostupnost krajiny.
Lokalita . 13
Je vy len na pro výstavbu vodojemu a p ístupové cesty k n mu. Stavba je sou ástí koncepce zásobení obce pitnou vodou, jejímž investorem je VOV - sdružení m st a obcí a svazk obcí.
Na stavbu je vydáno úz. rozhodnutí M Ú V. Bíteš .j. 2680/3928/04V ze dne 21. 12. 2004,
v sou asné dob je ve stavb .
Lokalita . 14
Jedná se o dopln ní ú elové (polní a lesní cesty) zp ístup ující místní ást Chytálky z jádrového sídla Újezd u Tišnova. Niveleta komunikace je ur ena svažitými terénními podmínkami.
Jedná se o plochy PUPFL.
Lokalita . 15
Jde o zalesn ní pozemku ttp, který je ze dvou stran ohrani ený stávajících lesem a ze t etí
strany železni ní tratí. Na ploše je realizováno spojení ú elové cesty (lokalita . 14) se stávající
sítí polních cest.
Struktura záboru ZPF (ha)
Lokalita

íslo parcely vým ra celé parcely (ha) druh pozemku
40/1

4,52

orná p da

36

0,18

zahrada

437

1,11

ttp

440/2

0,39

orná p da

440/6

0,12

orná p da

442/1

1,41

ttp

3

437

1,11

ttp

4

13/1

0,23

zahrada

13/2

0,07

zahrada

13/3

0,07

zahrada

13/4

0,08

zahrada

13/5

0,08

zahrada

1

2
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Lokalita

íslo parcely vým ra celé parcely (ha) druh pozemku
17/1

0,14

zahrada

419/1

0,15

zahrada

419/3

0,15

zahrada

419/2

0,15

zahrada

94

0

zast.pl.

11/1

0,13

zahrada

6

412

1,29

orná p da

7

313/1

0,58

ttp

6/4

0,25

ostatní plocha

136/2

0,25

ttp

136/3

0,01

ttp

136/4

0,02

ttp

138/1

0,06

orná p da

138/3

0,06

orná p da

142/1

1,13

ttp

142/2

0,15

ttp

143/2

0,01

ostatní plocha

170

4,21

ttp

147

0,07

ttp

117/6

0,58

ttp

109/1

0,38

ttp

12

331/1

1,05

ttp

13

81/17

0,03

ttp

71/1

2,57

ttp

71/2

0,04

ttp

466/1

0,79

lesní pozemek

466/2

0,58

lesní pozemek

469

0,97

lesní pozemek

475/6

0,33

lesní pozemek

475/5

0,76

lesní pozemek

475/4

0,44

lesní pozemek

475/3

0,43

lesní pozemek

475/2

1,62

lesní pozemek

475/1

1,1

lesní pozemek

485/1

3,17

ttp

5

8

9

10

11

14

15

Investice do p dy
Vzhledem k lenitosti terénu i pom rn nízkému podílu vým ry ZPF na celkové rozloze obce bylo krom opat ení vedoucích ke zlepšení hospodá ského využití ZPF provedeno místní
odvodn ní v lokalit zvané Obecník.
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Areály a stavby zem lské výroby
V dob kolektivizace zem lství nebylo na území obce založeno žádné st edisko zem lské výroby. Na ZPF hospoda í 5 SHR a pak firma Zemas Mostišt .
Uspo ádání ZPF
Na k.ú. Újezd u Tišnova nejsou ve smyslu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech vyhlášeny žádné pozemkové úpravy.
Eroze p dy
i p ívalových deštích docházelo ke znehodnocování p dy na svazích pod železni ní tratí
sm rem k zastav nému území obce. Tyto erozn ohrožené svahy (sklon nad 10°) byly již zatravn ny, ímž zrychlená eroze byla potla ena. Zatravn n byl též svah pod t emi chatami pod
lokálním biokoridorem . 15. P i terénních šet eních byly na orné p
pod tímto zatravn ním
zjišt ny projevy tzv. eroze rýžková, vzniklá soust ováním plošného odtoku. ÚP zde navrhuje
zatravn ní až k toku Libochovky, což mimo ochranný efekt bude mít i pozitivní krajiná ský
efekt.
Erodovatelnost p dy v trem se projevuje jako eroze p irozená.
Dopravní pom ry
ešení ÚP respektuje sou asnou sí
polních cest. Pro zlepšení p ístupu
obhospoda ovatelných polností navrhuje v údolní niv eky Bobr vky dopln ní cestní sít .
Nové úseky lesní cesty a rekonstrukce stávajících úsek jsou navrženy nad železni ní tratí ve
sm ru
na Chytálky.
Variantní ešení
Sídlo Újezd u Tišnova se nachází v údolní niv Bobr vky. Jedná se o sídelní útvar
výrazn lineárního tvaru, kde je výstavba orientována kolem silnice II. t ídy (zatížení hlukem
z dopravy). Zastav ní je z jihozápadní strany limitováno strmým svahem, ve kterém je
za íznuta železni ní tra a z druhé strany (SV) pak záplavovým územím toku Bobr vka.
írodní podmínky významn omezují možnosti rozvoje sídla a neskýtají jiné z hlediska
ochrany ZPF výhodn jší možnosti ešení.
Zd vodn ní vhodnosti navrženého ešení
Dot ení ZPF je dáno p edevším požadavky na bytovou výstavbu (RD) a na plochy
smíšené obytné, které jsou situovány p edevším p i sil. II. t ídy, nebo umož ují vhodným
uspo ádáním provozu elit negativním vliv m z dopravy po této silnici a umož ují
potenciální rozvoj ekonomického potenciálu obce.
Na záboru ZPF se významn podílí plochy, které jsou sou ástí ZÚ (lok. . 4 a 5). Další
plochy (krom ú elových cest, vodních ploch) vždy navazují na ZÚ a nebrání dalšímu
obhospoda ování ZPF. Významným omezujícím initelem v území je existence prvk
lokálního systému ÚSES dotýkající se urbanizované severovýchodní strany sídla. Práv mezi
mito prvky LÚSES a urbanizovaným územím (které je nedostupné pro zem lskou
techniku) dochází k nejv tšímu dot ení ZPF za azených do I. t . ochrany. Lokalita . 12
na ZPF I. t . ochrany pak eší propojení polních cest v nejkratším míst .
Ostatní lokality se nachází na p dách, které jsou za azeny do nízkých a nejnižších t íd
ochrany ZPF.
Záv r
Navržené ešení územního plánu plní požadavky schváleného zadání územního plánu
a pokyn pro zpracování návrhu územního plánu. Celkové ešení zvl. plochy zastavitelného
území sledují opat ení vedoucí k maximální ochran ZPF p i ešení oprávn ných rozvojových
pot eb obce. Nutno p ipomenout, že ÚP je prvním dokumentem, který eší rozvoj obce
ve všech jejich souvislostech s ohledem na zajišt ní požadavku udržitelného rozvoje.
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9.2. Dot ení PUPFL
K p ímému dot ení PUPFL (záboru) dochází z ízením lesní p ístupové cesty (max. ší e 4
m), která nese ozna ení . 14 (bližší údaje viz. tabulky ZPF).
V ochranném pásmu lesa se p edpokládá realizace dvou malých vodních nádrží (plocha
. 10) a ásti cyklostezky p ibližující železni ní stanici íkonín (plocha . 11). Ob investice
neomezují p ístup k lesu ani hospodá skou innost v lese.
V souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu bylo navrženo zalesn ní na
ploše . 15.
Pokud se týká chat na lesních pozemcích, jsou dle aktuálních údaj
ÚZK vedeny
v druhu pozemku les, zp sob využití – rekrea ní objekt. ÚP tyto stavby proto za azuje
do zastav ného území.
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
Námitky p i ve ejném projednání návrhu ÚP Újezd u Tišnova nebyly uplatn ny.
11. Vyhodnocení p ipomínek
K projednávanému návrhu ÚP Újezd u Tišnova nebyly uplatn ny žádné p ipomínky.

D. Grafická ást od vodn ní:

íslo
01
02
03

Výkres
název
Koordina ní výkres
Výkres širších vztah
Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu

po et list

poznámka

1
1
1

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

Pou ení
Proti územnímu plánu Újezd u Tišnova, který je vydán formou opat ení obecné povahy,
nelze podat opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb. správní ád
v platném zn ní).

.............................................................
Ing. Pohanka Josef
starosta

........................................................
Ing. Sklená Ivan
místostarosta

Opat ení obecné povahy – územní plán Újezd u Tišnova bylo vydáno
obce Újezd u Tišnova dne ……… 2009 usnesením .…........

Opat ení obecné povahy – územní plán
dne................2009.
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