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1. Vymezení zastav ného území 
 Zastav né území bylo vymezeno k 20. 1. 2011. 
 Zastav né území je vyzna eno ve výkresech územního plánu 

 výkres N1 – Základní len ní území 
 výkres N2 – Hlavní výkres 

 Zastav né území je dále vyzna eno ve výkresech od vodn ní územního plánu 
 výkres O1 – Koordina ní výkres 
 výkres O3 – P edpokládaný zábor p dního fondu 

 
2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území 
2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce 

 Územní plán p ipravuje podmínky pro harmonický rozvoj obce z hlediska 
hospodá ského, sociálního i p írodního. 

 Ve ve ejném zájmu jsou chrán ny a rozvíjeny p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty 
území v etn  urbanistického, architektonického i archeologického d dictví. 

 Stanoveny jsou podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajišt ní 
ochrany nezastav ného území. 

2.2. Hlavní cíle rozvoje. 
 Obec Blažkov rozvíjet jako dv  od sebe odd lená sídla s p ímými sociálními a ekonomic-

kými vztahy. 
 Zajistit podmínky pro stabilizaci sídelního a demografického potenciálu v obci. 
 Novými aktivitami nenarušit venkovskou urbanistickou strukturu sídel. 
 Mimo problematiku bydlení se zam it na rozvoj ploch pro sportovní aktivity a ploch ve-

ejných prostranství, tedy na plochy umož ující mimo jiné regeneraci a obnovu duševních 
a fyzických sil.  

 Stanovit zásady prostorového uspo ádání sídla, uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem 
využití s uplatn ním stávajících hodnot kompozic obou sídel. 

 Zabezpe it podmínky pro stabilizaci sportovních ploch na území sídel. 
 Vymezit nezbytné plochy ve ejného zájmu resp. ve ejn  prosp šných staveb i ve ejn  

prosp šných opat ení. 
 Prov it pot eby na úseku ve ejné infrastruktury zvlášt  se zam ením na efektivní zp sob 

odvád ní vod z urbanizovaného území. 
 Zabezpe it podmínky pro funkci územních systém  ekologické stability a zlepšení obyt-

nosti krajiny. 

2.3. Ochrana a rozvoj hodnot 
Zajiš uje se ur ením zásadních pravidel upravujících aktivity, innosti a d je na celém 
území obce. 

 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty 
- respektovat hodnoty území dané legislativní ochranou 
- akceptovat návesní typ obou sídel se soust ed ným zastav ním kolem návsi v Blažkov  

trojúhelníkové podoby, v Dolní Rozsí ce neúplné okrouhlice 
- stabilizovat centra sídel jako míst spole enských kontakt  obyvatel podporující 

soudržnost obyvatel, vytvo it podmínky pro jeho úpravu se zachováním možnosti 
rozvoje ve ejné sídelní zelen  se zapojením autobusové zastávky 

- opat eními územního plánu zachovat celistvost a proporcionalitu objekt  obklopující 
náves respektovat opat ení usm ující zvyšování hladiny zastav ní 

- v limitech využití území neopomenout zákonné požadavky týkající se archeologických 
zájm  

- evangelickou modlitebnu, h bitov, d m se zvoni kou v Blažkov  a zvoni ku na návsi 
v Dolní Rozsí ce respektovat jako d ležité stavby místního významu 
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- respektovat stavby drobné architektury na území obce, jde p edevším o stavby 
sakrálního charakteru 

 írodní hodnoty 
- respektovat hodnoty území dané legislativní ochranou  
- akceptovat krajinný reliéf daný mírn lenitým územím s protáhlou linií vyvýšenin (nad 

530 m n. m.) probíhající východním okrajem ešeného území ve sm ru sever – jih 
s osamocenou p írodní dominantou krajiny nezalesn ným kopcem K iby 

- v zem lsky využívané krajin  vyzna ující se velkým m ítkem a absencí rozptýlené 
zelen  opat eními územního plánu umožnit diferencování krajiny na plošn  menší celky 

- prost edí kolem vodního toku Bobr vky a p ítok  považovat za jedine ný ekologický 
fenomén území 

- respektovat stávající vodní nádrže a prov it možnost výstavby nových i obnovy 
zrušených malých vodních nádrží. U t chto vodních nádrží založit cenné biotopy 
mok adních spole enstev 

- ekologi jší zp sob hospoda ení (jemn jší s p echodem od smrkového hospodá ství 
alespo  ke smíšenému) je t eba uplatnit v lese, na zem lské p  je t eba ešit 
ochranu proti ší ení ruderálních zvl. nitrofilních druh  a náletových d evin 

- respektovat územní systém ekologické stability na regionální a lokální úrovni. Vylou it 
zm ny hydrických pom  

 
3. Urbanistická koncepce v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb, 

ostatních ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen  
3.1.  Urbanistická koncepce 

 Urbanistická koncepce vychází z priorit uvedených v zadání územního plánu. Je dána 
edevším dosaženým stupn m rozvoje, stávající organizací ploch rozdílného zp sobu 

využití, prostorové skladby i geografické polohy obce.  
 Urbanistická koncepce udržuje a rozvíjí identitu obce, akceptuje historicky vzniklou 

kvalitu obce a nástroji, kterými disponuje ÚP, se snaží alespo  potla it, když ne zcela 
odstranit, disproporce vzniklé vývojem a využíváním území. 

 ÚP rozvíjí urbanistickou strukturu sídel se zohledn ním zásadních vztah  na volnou 
krajinu p i akceptování krajinného rázu. 

 Zastavitelné plochy jsou vymezovány v mí e pouze nezbytné, vždy navazující na 
zastav né území p ípadn  na p ilehlou zastavitelnou plochu (krom  ploch pro technologie 
související s likvidací splaškových vod). 

 ÚP podporuje polyfunk ní využívání ploch s rozdílným zp sobem využití. 
 Urbanistická koncepce ÚP nep edpokládá výrazné „zahuš ování“ zastav ného území, 

nebo  p i výrazném zvýšení koeficientu zastav ní by došlo k nevratným negativním 
dopad m na urbanistiku obce i krajinné prost edí. 

 Nezastav né území bude využíváno pro ú ely zem lského hospoda ení, lesnictví 
a rekrea ní pohybové aktivity, p ípadn  i rybá ství. Ve volné krajin  nebudou zakládána 
nová sídla ani samoty. Územní plán nerozvíjí pobytové formy rekreace ve volné krajin . 

3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby, plochy zm n v krajin  a ostatní plochy se zm nou 
v území 

 Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý 
územní plán. 

Ozna ení 
plochy 

plochy evažující ú el plochy a kód plochy 
k.ú. 

zastavitelné estavby zm n v krajin  charakteristika kód 

Z1 x   ob anské vybavení – ve ejná infrastruktura OV Blažkov 
Z2 x   ve ejné prostranství – ve ejná zele  ZV Blažkov 
Z3 x   bydlení v rodinných domech - venkovské BV Blažkov 

Z4 x   ob anské vybavení – t lovýchovná a sportovní 
za ízení OS Blažkov 
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Ozna ení 
plochy 

plochy evažující ú el plochy a kód plochy 
k.ú. 

zastavitelné estavby zm n v krajin  charakteristika kód 

Z5 x   ve ejné prostranství – ve ejná zele  ZV Blažkov 
Z6 x   tech. infrastruktura – išt ní a odvád ní odp. vod TI1 Blažkov 
Z7 x   tech. infrastruktura – išt ní a odvád ní odp. vod TI1 Dolní Rozsí ka 
Z8 x   bydlení v rodinných domech - venkovské BV Dolní Rozsí ka 
Z9 x   bydlení v rodinných domech - venkovské BV Dolní Rozsí ka 
Z10 x   ve ejné prostranství PV Dolní Rozsí ka 
Z11 x   bydlení v rodinných domech - venkovské BV Dolní Rozsí ka 
K1   x vodní a vodohospodá ské W Blažkov 
K2   x vodní a vodohospodá ské W Dolní Rozsí ka 
K3   x lesní NL Blažkov 

 Podmínky využití ploch  
Plocha Z1 

 dopravní a technickou infrastrukturou bude plocha obsluhována z p ilehlé plochy 
ve ejné ob anské vybavenosti nebo ve ejného prostranství, podmín né p ípustná je 
obsluha z plochy t lovýchovného a sportovního za ízení 

 vn jší výraz stavby musí nést znaky kvalitní architektury, protože se jedná o plochu p i 
ležitém vstupu do sídla 

 i využití plochy zohlednit blízkost hasi ské zbrojnice a navazující plochy pro sport 
 umožnit výstavbu vzr stných strom  p i hranici plochy s volnou krajinou 

Plocha Z2 
 ve ejná zele  bude ešena ve vhodné kompozici s plochou stávajícího h bitova 
a ve ejnou zelení p ed h bitovem, které dominuje alej osmi lip 

Plocha Z3 
 dopravní a technickou infrastrukturou bude plocha obsluhována z p ilehlého ve ejného 
prostranství 

 respektovat umíst ní stávající trafostanice, ochranné pásmo trafostanice v etn  
ochranného pásma el. VN p ípojky využít dle pokyn  správce za ízení 

 preferovat volný zp sob zastav ní. Velikost ani tvar stavebních pozemk  se neur uje. 
Zastav ním plochy nesmí dojít k znemožn ní nebo ke ztížení p ípadného využití 
navazující rezervní plochy 

 na východním okraji plochy umožnit výsadbu vzr stných strom  
 vzhledem k p ímým vazbám na plochu rezervní R ešit územní studií  

Plocha Z4 
 ešit sportovišt  pro víceú elové využití 
 ochranu p ed úlety mí ešit vhodným oplocením dopln ným ochrannou zelení 
 plocha je dopravn  dob e p ístupná z místních komunikací 

Plocha Z5 
 i návrhu zelen  zohlednit blízkost evangelické modlitebny – zachovat pr hled ze 
silnice 

 akceptovat požadavky na bezpe nost silni ní dopravy, tj. ponechat rozhledové 
trojúhelníky u k ižovatky silnic 

Plocha Z6 
 vytvo it podmínky pro ešení požadavk  na úseku likvidace splaškových vod ze sídla 
Blažkov 

 dopravní obsluha plochy bude z p ilehlé ú elové komunikace 
 zárove ešit dopravní obsluhu p ilehlého sadu – zahrady 
 negativní ú inky z provozu technologie nesmí p ekro it vymezené ochranné pásmo 

Plocha Z7 
 vytvo it podmínky pro ešení požadavk  na úseku likvidace splaškových vod ze sídla 
Dolní Rozsí ka 
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 dopravní obsluhu za ízení ešit výstavbou nové p ístupové komunikace odpojující se ze 
stávající ú elové komunikace 

 negativní ú inky z provozu technologie nesmí p ekro it vymezené ochranné pásmo 
Plocha Z8 

 dopravní a technickou infrastrukturou bude plocha obsluhována z p ilehlého ve ejného 
prostranství s místní komunikací 

 respektovat mohutný exemplá  lípy 
Plocha Z9 

 dopravní a technickou infrastrukturou bude plocha obsluhována z ve ejného 
prostranství s již vybudovanou místní komunikací 

 preferovat výstavbu samostatn  stojících rodinných dom  ev. dvojdom  
 akceptovat pevnou stavební áru rovnob žnou s osou místní komunikace 

Plocha Z10 
 dopravní napojení ešit jedním sjezdem na silnici III/3853 
 ešit umíst ní víceú elového h išt  a dalších za ízení pro volno asové aktivity. Vhodné 
místo pro setkávání obyvatel sídla – obce 

 i koncepci plochy akceptovat el. vedení VN 22 kV v . ochranného pásmo 
 doprovodná zele  bude koncipována i jako zele  ochranná od silnice a zele  zmír ující 
nežádoucí pohledový ú inek adových dom  ve sm ru p íjezdu od Strážku 

Plocha Z11 
 dopravní a technickou infrastrukturou bude plocha obsluhována z p ilehlé ú elové 
komunikace, která bude upravena na parametry komunikace místní 

 zele  zahrad sm ovat do volné krajiny 
Plocha K1, K2 

 malé vodní nádrže realizovat ve vhodných profilech  
 dopravní obsluha plochy K1 bude ze stávající ú elové komunikace, plochy K2 pak 
z plánované p ístupové cesty k zastavitelné ploše Z7 

 vhodn  utvá et sklon b eh  pro rozvoj litorálních spole enstev 
 produk ní význam vodních ploch bude omezený 

Plocha K3 
 zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu geobiocénu a stanovištní podmínky 
 zachovat možnost kontroly za ízení po d lní innosti 

 U zastavitelných ploch (kde je nutná obsluha inženýrskými sít mi) se p edpokládá 
napojení t chto ploch na technickou infrastrukturu obce prodloužením inženýrských sítí.  

 Povinností investora stavby je v rámci podrobn jší dokumentace stavby prokázat 
na základ  hlukového posouzení zám  staveb dodržení limitních hladin hluku, což musí 
být doloženo v navazujících ešeních. 

 Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 6.2. 
3.3. Návrh systému sídelní zelen  

 Zele  soukromá a vyhrazená 
 zele  soukromých zahrad 

Významn  se podílí na vzhledu obce. V p edzahrádkách resp. zahradách sm ujících 
do ve ejného prostoru ve vyšší mí e využívat úpravy vesnici blízké s pokud možno 
vylou ením cizokrajných d evin a prvk  nevhodn  p ebíraných z m stské zástavby. 
V zahradách užitkových uplat ovat výsadbu vysokokmenných ovocných strom . Zele  
užitkových zahrad sm ovat do volné krajiny tak, aby byl zajišt n plynulý p echod 
zastav ného území do p írodní krajiny. 
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 zele  p i ob anském vybavení a na výrobních plochách 
Provést rekonstrukci zelen  u evangelické modlitebny. Nejlépe ešit v souvislosti 

s úpravou plochy Z5. Zele  vizuáln  propojit s ve ejnou zelení na návsi sídla Blažkov. 
Plochu kolem budovy obecního ú adu doplnit výsadbu vhodných d evin dle p edem 

ipraveného sadovnického zám ru. V rámci pot ebné modernizace výrobních a 
skladovacích zem lských areál ešit vnitroareálovou zele  a dále ochrannou zele  
plnící úlohu kulisy zlepšující pohled na ob  sídla. 

 Zele  na ve ejných prostranstvích 
 zele  na ve ejných prostranstvích 
Nadále bude tvo it d ležitý kompozi ní prvek ve ejných prostranství. Významnou roli 

sehraje zele  p i obnov  návsi v Blažkov , kde by m lo dojít k vytvo ení p ehledné 
kompozice prostoru s trávníkovou plochou dopln nou kvalitními domácími listnatými 

evinami.  
Preferenci jednoduché p ehledné kompozice s ucelenou trávníkovou plochou vyžaduje 

úprava návsi v Dolní Rozsí ce. Kompozici návsi krom  kapli ky budou nadále 
dominovat mohutné stromy s vysoce nasazenou korunou (jilm, jasan, javor). Ve ejná 
zele  na nov  vymezeném ve ejném prostranství vzhledem k jeho poslání vyžaduje 
odborné ešení již v rámci projektu. Ve ejná zele  musí spl ovat obecnou podmínku 
jednoduché a pohodlné údržby. Z tohoto d vodu je t eba omezit kv tinové úpravy na 
minimum. 
 zele  h bitova 
Zele  h bitova je zvláštním p ípadem vyhrazené zelen  s omezeným p ístupem. Zele  
bitova nedosahuje kvalit zelen  p ed vstupem na h bitov. Nep edpokládají se zásadní 

zm ny. 
 Zele  soukromá a vyhrazená 

Vedle funkce hygienické musí tvo it i clonu potla ující nep íliš esteticky p sobící areály 
zem lské výroby v obou sídlech. Zele  ochranná m že být použita i jako doprovod 
za ízení omezující nap . úlety mí  z h iš . 

 Obecné požadavky 
Plochy zahrad tvo í v obci jak samostatn  vymezené plochy, tak i významnou ást ploch 

rozdílného zp sobu využívání: plochy bydlení a plochy smíšené obytné. Zele  
vnitroareálová, izola ní bude nezbytnou sou ástí ploch výrobních. 

i návrhu a realizaci zelen  preferovat používání autochtonních druh  d evin. 
 

4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn  dalšího ob anského vybavení a další 
technické vybavenosti v etn  podmínek pro její umis ování, nakládání s odpady 

4.1. Dopravní infrastruktura 
 Systém napojení obce na silni ní sí  z stává beze zm ny. Trasa silnice jsou územn  sta-

bilizovány s pot ebou úprav bodových závad.  
 Respektovat skute nost, že sil. III/3853 je sou ástí Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina. 
 ešit nové ší kové uspo ádání p ístupové komunikace v úseku Blažkov – Šikl v mlýn. 

Upravit dopravní propojení obou sídel. 
 Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov  

vybudovaný byt m l na p íslušející parcele min. dv  garážová i odstavná stání pro osob-
ní automobil. 

 Neuvažovat s obecn  s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípust-
né je z izování t chto staveb na výrobních plochách.  

 Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti 
než 3,5 t na ve ejných prostranstvích a v obytných zónách. 

 Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Autobusové zastáv-
ky jsou situovány v docházkových vzdálenostech. 
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 i silnici III/3853 v zastav ném území Dolní Rozsí ka ešit segregaci p ší a motorové 
dopravy. 

 Územní plán nevylu uje možnost dalšího dopln ní sít  ú elových cest v rámci projektu 
komplexních pozemkových úprav, avšak s maximálním omezením napojení na silni ní 
sí . 

 Zna ené cykloturistické trasy budou nadále vedeny po silnici III. t ídy a ú elových ko-
munikacích.  

 Zájmy vodní ani železni ní dopravy nejsou návrhem územního plánu dot eny. Návrh ÚP 
nep edpokládá s výstavbou erpacích stanic pohonných hmot pro ve ejnost. 

 Ve stavebních i jiných innostech respektovat fakt, že území obce se nachází v koridoru 
vymezeném Armádou R pro létání v malých a p ízemních výškách. 

4.2.   Technická infrastruktura 
 Zp sob zásobení obce pitnou vodou považovat za vyhovující i pro daleký výhled. 
 Umožnit výstavbu splaškové kanalizace v obou sídlech. Splašky budou z Dolní Rozsí ky 

erpány do Blažkova a odtud do OV Zvole. Stávající stoky budou plnit funkci kanaliza-
ce deš ové. 

 Pro zachování odtokových pom  deš ové vody v maximální mí e uvád t do vsaku i 
zabezpe it jinak jejich zadržení na pozemku. 

 Nadále uvažovat s dvojcestným zásobováním sídel energiemi (zemní plyn + el. energie). 
 Zabezpe ení výhledových pot eb dodávky el. energie ešit pomocí stávajících trafostanic 

s jejich p ípadným p ezbrojením. Využít dostate né kapacity STL plynovodní sít . 
 Koncepce vytáp ní se zakládá na lokálních zdrojích. Neuvažovat s centrálním zp sobem 

vytáp ní sídla. 
 Na území obce neumis ovat výrobny el. energie mimo za ízení pro vlastní pot ebu v urba-

nizovaném území i rozvojových plochách umíst ných na st echách budov. Výstavbu t ch-
to za ízení však považovat za podmín  p ípustnou. 

 Nep edpokládat výstavbu stožár  mobilních operátor ,  el. vedení VVN a ZVN, VTL a 
VVTL plynovod  a produktovod .  

 ešením ÚP nedojde k dot ení dálkového kabelu. 
4.3. Ob anské vybavení 

 Stávající plochy ob anského vybavení považovat za územn  stabilizované. 
 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných 

íhodných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu 
s p ípustným, p ípadn  podmín  p ípustným využíváním dané plochy. 

 Široké spektrum využití pro pot eby ve ejné infrastruktury nabízí zastavitelná plocha za 
hasi skou zbrojnicí. 

4.4. Ve ejná prostranství 
 Stabilizovat stávající ve ejná prostranství. Nová ve . prostranství ešit jako nové 

samostatné plochy (pl. Z10) anebo jako pozemky na jiných plochách s rozdílným 
zp sobem využívání (zvl. u ploch bydlení v rodinných domech – pl. Z3 a Z11). 

 Revitalizovat ve ejná prostranství mající v organismu sídel zásadní význam: 
- návesní prostor sídla Blažkov 
- návesní prostor sídla Dolní Rozsí ka 

 Revitalizací centrálních ástí sídel p isp t ke zlepšení estetiky prost edí, jeho funk nosti a 
posílení identity sídel. 

 S úpravami ve ejných prostranství ešit i úpravy objekt  a prostor  bezprost edn  
iléhajících k ve ejným prostranstvím. 

 Ve ejná prostranství liniového tvaru p i silnicích i místních komunikacích ešit 
s pot ebou výsadby doprovodné zelen . 
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4.5.   Nakládání s odpady 
 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 Na území obce není evidována žádná skládka v aktivním stavu. Neumis ovat tyto i 

obdobné stavby na území obce. 
 
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny 

v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana 
ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost  

5.1. Koncepce uspo ádání krajiny 
 Údolí Bobr vky v etn  sníženin kolem p ítok ky Bobr vky považovat za nositele 

ekologických hodnot ešeného území. 
 Zvýšit podíl ploch s trvalou vegetací v esteticky a ekologicky chudém území. 
 Akceptovat památný strom p i severovýchodní hranici sídla Dolní Rozsí ka a další výskyt 

významných mohutných solitérních strom i skupin strom  na obou katastrech. 
 Obnovit i doplnit b ehové porosty kolem vodních ploch a tok , které v zem lsky 

intenzivn  obhospoda ované krajin  ztrácejí anebo již ztratily svoji kvalitu. 
 Revitalizovat doprovodnou zele  kolem dopravní komunika ní sít  v obci, zvl. silnice a 

elové cesty. 
 K tomu p íhodných místech oživit krajinu realizací malých vodních nádrží s vhodn  

utvá enými b ehy pro rozvoj litorálního pásma. 
 Zajistit uchování p írodních spole enstev v krajin  pomocí sít  biokoridor  a biocenter 

územního systému ekologické stability. 
 U staveb na plochách výroby preferovat jejich horizontální uspo ádání p ed uspo ádáním 

vertikálním.  
 Podmín  p ípustné stavby ve volné krajin  (zem lská výroba, stavby pro lesní 

hospodá skou innost, ev. stavby životního prost edí) nesmí být umis ovány v pohledov  
exponovaných plochách. 

 Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví a rekrea ním po-
hybovým aktivitám. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitována p í-
rodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. Kone né uspo ádání zem lských 
ploch bude p edm tem ešení komplexních pozemkových úprav. 

5.2.   Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému 

a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 
 Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické 

stability za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability. 
 Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le je možno 

za p esn  stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické 
infrastruktury, p ípadn  stavbu související s ochranou ŽP). 

 Interak ní prvky dopl ují sí  biokoridor  a biocenter s funkcí rozptýlené zelen  v krajin . 
 Navrhovaná opat ení: 

Název biokoridoru navrhovaná opat ení 

RBK 1396 Lesní spole enstva p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. 

RBK 1397 

Zachovat p irozený vodní režim toku a okolní p írod  blízká spole enstva, 
nep vodní d eviny postupn  nahradit d evinami autochtonními s p ihlédnutím ke 
stanovištním podmínkám dle STG. Lesní spole enstva p evést na druhov  i 

kov  r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a 
stanovištních podmínek dle STG. Okolní lu ní porosty využívat extenzivn , 
podrobit pravidelnému kosení.  

LBK 1 Lesní porosty p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. Lu ní porosty 
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Název biokoridoru navrhovaná opat ení 
využívat extenzivn , podrobit pravidelnému kosení. V míst  prostupu biokoridoru 
ornou p dou vytvo it pás zatravn ní. 

LBK 2 
L ní porosty využívat extenzivn , podrobit pravidelnému kosení. ehové 
porosty doplnit i postupn  nahradit nep vodní d eviny d evinami autochtonními 
s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG. 

LBK 3 V místech prostupu biokoridoru ornou p dou vytvo it pás zatravn ní s výsadbou 
rozptýlené zelen  odpovídající stanovištním podmínkám dle STG. 

LBK 4 

Zachovat p irozený vodní režim toku a okolní p írod  blízká spole enstva, 
nep vodní d eviny postupn  nahradit d evinami autochtonními s p ihlédnutím ke 
stanovištním podmínkám dle STG. Lu ní porosty využívat extenzivn , podrobit 
pravidelnému kosení.  

LBK 5 
Zachovat p irozený vodní režim toku. Okolní lesní porosty p evést na druhov  i 

kov  r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a 
stanovištních podmínek dle STG. 

LBK 6 Lesní spole enstva p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. 

LBK 7 

Zachovat vodní režim toku. V místech pot eby doplnit podél vodote e zele  
odpovídající stanovištním podmínkám dle STG. Lu ní porosty využívat 
extenzivn , podrobit pravidelnému kosení. Zamezit ruderalizaci a degradaci 
spole enstev. 

LBK 8 

V ásti nefunk ního biokoridoru vytvo it pás zatravn ní s výsadbou zelen  
odpovídající stanovištním podmínkám dle STG. Lu ní porosty využívat 
extenzivn , podrobit pravidelnému kosení. Lesní porosty p evést na druhov  a 

kov  r znorodá lesní spole enstva dle stanovištních podmínek dle STG. 

LBK 9 
Lesní porosty p evést na druhov  a v kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
stanovištních podmínek dle STG. V místech prostupu biokoridoru ornou p dou 
vytvo it pás zatravn ní.    

Název biocentra navrhovaná opat ení 

RBC 294 Ba ovec 

Zachovat p irozený vodní režim toku a okolní p írod  blízká spole enstva, 
nep vodní d eviny postupn  nahradit d evinami autochtonními s p ihlédnutím ke 
stanovištním podmínkám dle STG. Lesní spole enstva p evést na druhov  i 

kov  r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a 
stanovištních podmínek dle STG. 

LBC Okrouhli ky 
Lesní spole enstva p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. Zachovat 

irozený režim vodního toku. Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. 

LBC U Belátkova 
mlýna 

Zachovat p irozený vodní režim toku. Lesní porosty p evést na druhov  i v kov  
znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních 

podmínek dle STG. Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Zamezit 
ruderalizaci a degradaci spole enstev. 

LBC U Blažkova Lesní spole enstva p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. 

LBC Pod 
Kopaninami 

Zachovat p irozený vodní režim toku a okolní p írod  blízká spole enstva, 
nep vodní d eviny postupn  nahradit d evinami autochtonními s p ihlédnutím ke 
stanovištním podmínkám dle STG. Lesní spole enstva p evést na druhov  i 

kov  r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a 
stanovištních podmínek dle STG. Lu ní porosty využívat extenzivn , podrobit 
pravidelnému kosení. Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev. 

LBC Za p edními 
díly 

Lesní spole enstva p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. 

5.3. Prostupnost krajiny 
 Stávající prostupnost krajiny není ešením územního plánu omezována.  
 ípadné požadavky na další rozší ení sít  polních cest mohou být souhrnn ešeny 

v komplexních pozemkových úpravách.  
 Posílit biologickou propustnost území realizací systému ÚSES. 
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5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 
 Dlouhodobý výskyt vodní eroze na svazích kopce K iby bude zmírn n zatravn ním. 
 V místech potencionálního erozního ohrožení dodržovat p íslušná organiza ní 

a agrotechnická opat ení p i hospoda ení na zem lské p . 
 Nep ipustit úpravy pozemk  zem lské p dy zp sobující rychlejší odtok vody a 

snižující schopnost vsaku vody. 
 Stavební pozemky vymezovat s pot ebou vsaku i zdržení deš ových vod. 

5.5   Podmínky pro rekreaci 
 Území obce bude nadále poskytovat pr rné podmínky pro rekreaci pobytovou, dobré 

pro pohybovou zvl. cyklistiku. 
 Respektovat stávající systém cyklotras, zachovat dostupnost mod e zna ené turistické 

stezky procházející na pravém b ehu Bobr vky (cizí k.ú.). 
 Akceptovat trvalé za ízení hromadné rekreace v lesním masivu západn  od sídla Dolní 

Rozsí ka. 
 Podmínky pro koupání na území obce nejsou, nadále využívat p íležitosti v Šiklov  mlýn  

nebo Dolní Rožínce. 
 Pro rozvoj individuálních rekrea ních pobytových aktivit p ipustit využití stávajícího 

domovního fondu nevhodného pro trvalé bydlení resp. p vodního ur ení. 
 ešit pot eby krátkodobé rekreace obnovou ve ejných prostranství a z ízením nových 

ve ejných prostranství. Pln  využít možností, které skýtá funk ní nápl  této plochy na 
úseku pohybových aktivit. V sídle Blažkov je vymezen dostatek ploch pro sport a 

lovýchovu. 
 Neuvažovat se z izováním zahrádká ských ani chatových kolonií i osad ani v izolované 

poloze stojících chat. Pro RD vymezovat dostate  velké parcely umož ující relaxaci 
majitele v zeleni zahrad. 

5.6.   Dobývání nerost  
 Na území je evidován dobývací prostor Rožná (ev. . 10041) pro dobývání výhradního 

ložiska radioaktivních nerost , pop . ložisek jiných nerost  budou-li zjišt na. 
 Rozvojové aktivity územního plánu na území dobývacího prostoru nezasahují. Území 

dobývacího prostoru není zhodnocováno. 
 
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 - venkovské (BV) - Hlavní využití: zabezpe ení po-
eb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení 

v kvalitním prost edí. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , 

pozemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické in-
frastruktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení 

podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory 
pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím 
velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva 
i drobná p stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících 
domech. Vše za podmínky, že nedojde k narušení pohody bydlení a 
nedojde k negativním dopad m na kvalitu prost edí na sousedních ci-
zích pozemcích  

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu pro-
st edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou 
míru 
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 Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb individu-
ální pobytové rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , 
pozemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci a další 
rekrea ní aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy 

podm. p ípustné: pozemky související dopravní a technické infrastruktury, nesnižující 
kvalitu prost edí 

nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim 
využití plochy, a  již p ímo anebo druhotn  

 Plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb sou-
st ed né pobytové rekreace v kvalitním prost edí. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb hromadné rekreace (ubytování, stravování, odpo inek 
i vzd lávání, sport i jiné služby spojené s rekrea ními aktivitami), po-
zemky ve ejných prostranství, pozemky soukromé i jiné zelen  

podm. p ípustné: pozemky související dopravní a technické infrastruktury nesnižující 
kvalitu prost edí 

nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim 
využití plochy, a  již p ímo anebo druhotn  

 Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura (OV) – Hlavní využití: umis ování 
ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk  ve ejné infrastruktury. 
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky pro 
za ízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pozem-
ky pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociální 
služby. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, po-
zemky ve ejných prostranství, sídelní zele   

podm. p ípustné: bydlení, pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru hlavní ná-
pln  plochy vhodné, služby a innosti nesnižující kvalitu prost edí plo-
chy a které jsou slu itelné s hlavním využitím plochy 

nep ípustné: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již 
ímo anebo druhotn  a které narušují estetické a kulturní hodnoty 

místa 
 Plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení malá a st ední (OM) – Hlavní využití: 

umis ování ob anského vybavení sloužící p edevším pro komer ní aktivity nenarušující 
sousední plochy nad p ípustné normy. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro stavby a za ízení pro administrativu, obchodní prodej, 
ubytování, stravování, služby, pozemky ve ejného ob anského vybavení, 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejná 
prostranství a sídelní zele  

podm. p ípustné:  bydlení jen v p ípad , pokud bydlení nebude hlavním využitím plochy 
rušeno nad p ípustnou míru. Související za ízení pro sport a t lovýchovu 

nep ípustné: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, 
které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

 Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) – Hlavní využití: 
umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu 
a sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení 
a p íslušenství. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele  

podm. p ípustné:  stavby, za ízení a d je dopl ující hlavní využití plochy (nap . do asné 
ubytování, stravování, stavby pro údržbu sportovišt , pot ebná 
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související za ízení pro sportovce a diváky). Bydlení správce i majitele 
za ízení jen v p ípad , pokud bydlení nebude rušeno nad p ípustnou míru 

nep ípustné: aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim využití 
plochy a  již p ímo anebo druhotn  

 Plochy ob anského vybavení – h bitovy (OH) – Hlavní využití: místo posledního 
odpo inku zesnulých ob an . Zp soby využití: 

ípustné: umis ování hrob , rodinných hrobek, urnových polí ek, rozptylových 
ploch, h bitovní kaple, místnosti pro správce h bitova, ná adí a další 
objekty p íslušející k charakteru místa. Plochy zelen , drobné 
architektury 
a mobiliá  obce, související ve ejné prostranství 

podm. p ípustné:  pozemky související dopravní a technické infrastruktury  
nep ípustné: jakákoliv innost a aktivity narušující hlavní využití plochy, snižující 

citový a estetický dojem z pietního místa, a  již p ímo nebo druhotn  
 Plochy ve ejných prostranství (PV) - Hlavní využití: obecní užívání plochy bez ohledu 

na vlastnictví pozemk  mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci 
v urbanizovaném území. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky p ípadn  
cyklistické stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž-

ovací ú ely, sídelní zele , pozemky související dopravní infrastruktu-
ry a technické infrastruktury 

podm. p ípustné: další aktivity a za ízení p ispívající ke spole enským kontakt m a 
podporující sociální soudržnost (nap . tržišt , d tské h išt , prvky 
drobné architektury, mobiliá  obce, venkovní posezení 
s ob erstvením), vodní plochy, parkovací stání, erpací místa pro po-
žární techniku 

nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izo-
vání parkoviš  pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných sta-
veb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce 

chto prostor  tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo 
druhotn  

 Ve ejná prostranství - ve ejná zele  (ZV) - Hlavní využití: zpravidla významné plochy ze-
len  parkov  upravené a ve ejn  p ístupné. Zp soby využití: 

ípustné: udržovaná zele  s jednoduchou druhovou skladbou a zahradnickou 
úpravou. Ucelené plochy trávník , soust ed né plochy ke  a strom , 
vodní prvky, komunikace p ší, cyklostezky, prvky drobné architektury, 
mobiliá  obce 

podm. p ípustné: pozemky pro rekreaci, relaxaci, d tská h išt , pozemky související do-
pravní a technické infrastruktury 

nep ípustné: innosti a za ízení narušující kvalitu prost edí p ímo nebo druhotn , 
nap . parkovišt  

 Plochy  smíšené  obytné  –  venkovské  (SV) - Hlavní využití: víceú elové využití plochy, 
v p ípad  obce zahrnují p edevším p vodní vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím. 
Zp soby využití: 

ípustné: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících 
velikosti vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, 
pozemky sídelní 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 



Územní plán  BLAŽKOV 

 

STUDIO P |  15 
 

íhodných objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu plochy, 
nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na 

epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. innosti se d jí 
v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk  a m ítku 
daného prostoru 

nep ípustné: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují pro-
st edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo 
snižují kvalitu daného prost edí  

 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - Hlavní využití: umis ování staveb a za íze-
ní k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní do-
pravní infrastrukturou. Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení pozemních komunikací, stavby a za ízení pro dopra-
vu v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících po-
zemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, 
terénní úpravy, nutné asana ní zásahy 

podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového 
materiálu, místní komunikace III. t ídy, umis ování cyklotras a chod-
ník  pro p ší i záliv  hromadné dopravy na t lese silni ní komunika-
ce 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
a aktivity narušující hlavní využití 

 Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít  (TI) - Hlavní využití: umis ování sta-
veb, za ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou (1), išt ní a odvá-

ní odpadních vod (2), zásobování el. energií (3), zásobování zemním plynem, výroby el. 
energie, provozování elektronických komunikací a zásobování teplem. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  
zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p í-
mo související s ur ující náplní plochy, pozemky související dopravní 
infrastruktury, doprovodná izola ní zele  

nep ípustné: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
 Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD) – Hlavní využití: 

umis ování provozoven s výrobní náplní na bázi kusové i malosériové a innosti 
emeslnické v etn  skladování s odpovídajícími nároky na p epravu zboží, kdy negativní 

vliv z inností 
nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice areálu. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, související 
administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity neomezující hlavní využití plochy 
a nep ekra ující rámec využití plochy. Bydlení majitele i správce 
za ízení je možné, pokud bydlení nebude rušeno nad p ípustnou míru, 
fotovoltaické lánky na výrobních i administrativních objektech 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, 
innosti, které svým charakterem významn  zvyšují dopravní zát ž 

v území, výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí 
 Plochy výroby a skladování – zem lská výroby (VZ) – Hlavní využití: chov 

hospodá ských zví at, skladování i zpracování produkt  živo išné a rostlinné výroby, 
poskliz ové úpravy rostlin a zem lské služby. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, 
pozemky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické panely, 
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pozemky sídelní zelen . Z d vod  organoleptického zápachu možno 
tolerovat vymezená ochranná pásma mimo hranice areálu 

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity neomezující hlavní využití plochy 
a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování, 

sobení závodního léka e i bydlení majitele i správce za ízení je 
možné, pokud tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. 
V od vodn ných p ípadech i erpací stanice pohonných hmot  

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se 
silným dopadem na životní prost edí 

 Plochy skladování (VK) – Hlavní využití: umis ování staveb sklad  bez výrobní innosti. 
Zp soby využití: 

ípustné: umis ování staveb sklad  pro skladování komodit bez negativních vliv  
na životní prost edí p esahující hranice pozemku p íslušejícího 
skladového hospodá ství. Pozemky pro administrativu a sociální 
za ízení. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: fotovoltaické panely 
nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, 

výroba se silným dopadem na životní prost edí 
 Plochy zelen  – zele  soukromá a vyhrazená (ZS) - Hlavní využití: soukromá zele  - za-

hrádká ská innost na užitkových zahradách a sadech. Vyhrazená zele  p i stavbách ob-
anské vybavenosti (školy, domy sociální pé e, sportovišt  aj.) i p i stavbách výrobních 

(vnitroareálová zele ) neumož uje ve ejný p ístup. Vyhrazená zele  je v tomto ÚP sou-
ástí p íslušné plochy s rozdílným zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen  není p í-

pustnost i nep ípustnost blíže specifikována. Zp soby využití soukromé zelen : 
ípustné: innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních 

plodin, p stování ovocných strom  a ke  
podm. p ípustné: zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, oplocení, 

pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn  dopl ková za-
ízení a stavby související s hlavním využitím plochy 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost 
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo 
druhotn  

 Plochy vodní a vodohospodá ské (W) - Hlavní využití: zajišt ní podmínek pro nakládání 
s vodami. Zp sob využití: 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, 
rybá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumu-
laci deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodno-
tu území, doprovodná a krajinná zele  

podm. p ípustné: chov vodní dr beže a za ízení pro chov ryb bez významn  negativního 
dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické in-
frastruktury  

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a 
vodní režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  

 Plochy zem lské (NZ) - Hlavní využití: plochy na kultu e orné p dy (1) ur eny pro 
zem lskou produkci vesm s na pozemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. 
sklonu pozemku do 12° a plochy na kultu e trvalý travní porost (2) ur eny pro zem l-
skou produkci vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén  dobrou 
dostupností. Zp soby využití: 

ípustné: stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P í-
pustná je zm na kultury z orné p dy v trvale travní porost, výsadba 
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rozptýlené zelen . Pozemky luk a pastvin využívat ke spásání i kosení. 
Dopravní a technická infrastruktura, p ší stezky, cyklostezky, ú elové 
komunikace, protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující 
ekologickou a estetickou hodnotu území, opat ení zlepšující vodohos-
podá skou bilanci v povodí 

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby, 
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktu-
ry, pozemky plnící funkci lesa, p ípadn  užitkové zahrady 
a sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF 
a k narušení krajinného rázu 

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

 Plochy lesní (NL) - Hlavní využití: pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní 
funkce lesa. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace 
geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvy-
šujících ekologickou stabilitu lesa 

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 
írody, krajiny a ŽP, jen v nezbytn  nutných p ípadech stavby do-

pravní a technické infrastruktury, opat ení pro udržení vody v krajin  
nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování 

stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování 
ekologické hodnoty území 

 Plochy smíšené nezastav ného území (NSp) - Hlavní využití: zachování a obnovu ekolo-
gických a estetických hodnot v území dotvá ející krajinný ráz. Zp soby využití: 

ípustné: plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy, p irozenou i ízenou sukce-
sí vzniklé biotopy, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní 
ani estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na krajinný 
ráz 

podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných 
ípadech, ú elové komunikace, p ší stezky, cyklostezky 

nep ípustné: innosti snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo anebo 
druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  zásah  
stírající p ítomné znaky krajinného rázu 

  Plochy t žby nerost  - zastavitelné (TZ) – Hlavní využití: zahrnují zastav né pozemky 
s nadzemními stavbami po t žb  nerost . Zp soby využití: 

ípustné: stavby a objekty zajiš ující t žební provoz, sklady, skladovací plochy a 
jiná za ízení a stavby bezprost edn  související, související dopravní a 
technická infrastruktura, plochy zelen  

nep ípustné: rekreace, bydlení, ve ejná ob anská vybavenost a jiné aktivity 
omezující i rušící hlavní využití plochy 

6.2.   Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 
 Akceptovat ochranu hodnot území zp sobem uvedeném v kapitole 2.3. 
 Respektovat dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní obou sídel. 
 U ploch urbanizovaného území stavových nep edpokládat s významnými zm nami 

koeficientu zastav ní ploch (krom  plochy výroby drobné a emeslné, kde lze dosáhnout 
koeficientu zastav ní až 0,5 s tím, že zpevn né a manipula ní plochy mohou tvo it dalších 
max. 20 % plochy. Pro zele  musí z stat min. 30 % plochy. 

 Pro zastavitelné plochy - plochy bydlení v rodinných domech - venkovské se stanovuje 
koeficient zastav ní 0,2 - 0,3.  
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 i koncepci ploch se zm nou území vycházet ze zásad specifikovaných v kapitole 3.2. 
U ploch pro bydlení uvažovat s objekty o 1 nadzemním podlaží s možností využití 
podkroví v sedlové ev. polovalbové st eše. Nová zástavba bude soudobého výrazu 
erpajícího z tradi ní architektury vesnice. 

 Výstavbu nových objekt  pro bydlení ešit p ímým p ístupem z ve ejného prostranství. 
 Na území obce nep edpokládat umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, 

faktor pohody apod.) výrazn  p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo 
vlivy na lov ka. V urbanizovaném území stavby pro reklamu neumis ovat. 

 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrádek 
musí nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. Preferovat užití tradi ních 
druh  zelen  obvyklých v regionu. 
 

7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb (VPS), ve ejn  prosp šných opat ení (VPO), 
staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, 
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

7.1. Ve ejn  prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury 
etn  ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el. 

 Dopravní infrastruktura 
WD1 – koridor pro homogenizaci sil. tahu III/3853 ve volné krajin  na ší ku 80 m, 

v urbanizovaném území na ší ku uli ního prostoru (ozn. v ZÚR Kraje Vyso ina 
DK 35) 

WD2 – koridor pro obchvat Strážek (ozn. v ZÚR Kraje Vyso ina DK 35) 
 Technická infrastruktura 

Nebyly ÚP vymezeny. 
7.2.   Ve ejn  prosp šná opat ení (VPO) 

WU1  -  plocha regionálního biocentra ÚSES RBC 294 Ba ovec dle ZÚR Kraje 
Vyso ina (kód U 068) 

WU2  -  plocha regionálního biokoridoru ÚSES RBK 1396 Kalvárie – Ba ovec dle ZÚR 
Kraje Vyso ina (kód U 287) 

WU3  -  plocha regionálního biokoridoru ÚSES RBK 1397 Ba ovec – Havlov – Vrbka 
dle ZÚR Kraje Vyso ina (kód U 288) 

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

7.4.   Plochy pro asanaci 
Nebyly ÚP vymezeny. 

 
8. Vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných opat ení, 

pro které lze uplatnit p edkupní právo 
Nebyly ÚP vymezeny. 

 
9. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného 

budoucího využití v . podmínek pro jeho prov ení 
 Plocha územní rezervy je vymezena v k.ú. Blažkov pro eventuelní uspokojení pot eb 

obce na úseku bydlení v rodinných domech. 
 Podmínky využití: 

 vhodn  využít území v ochranném pásmu el. vedení VN 22 kV – souvisí 
s urbanistickým ešením zastavitelné plochy Z3 

 dopravní napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu bude 
z ve ejného prostranství na ploše Z3 
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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 

10.1.   Vý et ploch a podmínky využití 
 Prov ení zm n územní studií jako podmínku pro rozhodování v území je stanoveno pro 

plochu Z3. 
 Pot eba je daná p edevším požadovanými urbanistickými vazbami, požadovanou 

koncepcí dopravního a technického ešení. 
 Základní podmínky využití vychází z kap. 3.2. a kap. 6.2. 
 Územní studie se doporu uje vyhotovit na geodeticky zam eném podkladu. 

10.2.  Stanovení lh t 
 Územní studie bude vyhotovena nejpozd ji p ed vstupem konkrétního zám ru. 
 Vložení dat do evidence územn  plánovací innosti bude do p ti m síc  od schválení 

možnosti využití územní studie.  
 

11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu 
podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu 
v rozsahu dle p ílohy . 9 

Takovéto plochy ani koridory nebyly ÚP vymezeny. 
 
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 

Pro jednoduchost v koordinaci využívání ploch se zm nou v území i prostorovém 
uspo ádání není etapizace vyhotovena. 

 
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že 

vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 

Takovéto stavby nebyly ÚP vymezeny. 
 
14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1 

stavebního zákona 
Takovéto stavby nebyly ÚP vymezeny. 

 
15. Údaje o po tu list  ÚP a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti 

Text. ást v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 19 list . 
Výkresová ást sestává: 

Výkres 
po et list  poznámka 

íslo název 

N1 Základní len ní území 1 1 : 5 000 

N2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 

N3 Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení, asanace 1 1 : 5 000 



Územní plán  BLAŽKOV 

 

STUDIO P |  20 
 

 
ÚP Blažkov - OD VODN NÍ 

OBSAH 
 
TEXTOVÁ ÁST 
1.  Postup p i po izování územního plánu 
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací vydanou krajem, 

vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  
2.1. Soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem 
2.2. Obec v systému osídlení 
2.3. Širší dopravní vztahy 
2.4. Širší vztahy technické infrastruktury 
2.5. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém  

3. Vyhodnocení v souladu s cíly a úkoly územního plánování 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis  

4.1. Stavební zákon a provád cí vyhlášky 
4.2. Plochy s jiným zp sobem využití 

5. Vyhodnocení v souladu s požadavky zvláštních p edpis  - soulad se stanovisky dot ených orgán  podle 
zvláštních p edpis , pop . s výsledkem ešení rozpor  

5.1. Limity využití území 
5.2. Ochrana a bezpe nost státu, požární ochrana 
5.3. Návrh ešení požadavk  CO 
5.4. Zvláštní zájmy 
5.5. Stanoviska dot ených orgán  a ostatních organizací 
5.6. ešení rozpor  

6. Údaje o spln ní zadání 
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty 

7.1. Využití zastav ného území 
7.2. Plochy se zm nou v území 
7.3. Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení 
7.4. Ve ejná infrastruktura 
7.5. Koncepce uspo ádání krajiny 
7.6. Vodní plochy a toky, povodí 
7.7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
7.8. Podmínky prostorového uspo ádání 
7.9. Vybraná varianta  

8. Vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko 
k vyhodnocení vliv  na životní prost edí 

9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení ZPF a PUPFL 
9.1. Dot ení ZPF 
9.2. Dot ení PUPFL 

10.  Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 
11.  Vyhodnocení p ipomínek 
 
 
 
GRAFICKÁ ÁST   (samostatn azené výkresy) 
O1  Koordina ní výkres      1:     5 000 
O2  Širší vztahy       1: 100 000 
O3  P edpokládaný zábor p dního fondu    1:     5 000 
O4  Dopl ující výkres – dopravní ešení    1:     5 000 
O5  Dopl ující výkres – zásobování vodou, kanalizace  1:     5 000 
O6  Dopl ující výkres – energetika, elektronické komunikace  1:     5 000 
 

 



Územní plán  BLAŽKOV 

 

STUDIO P |  21 
 

1. Postup p i po izování územního plánu 
O po ízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Blažkov dne 11.08.2009 svým 

usnesením . 4. Zastupitelem obce pro spolupráci s po izovatelem byl ur en starosta obce. Po-
izovatelem územního plánu (ÚP) je M stský ú ad Byst ice nad Pernštejnem, odbor územního 

plánování a stavebního ádu. Projektantem územního plánu je firma Ing. arch. Jan Psota, STU-
DIO P, Ž ár nad Sázavou. 

Zadání ÚP Blažkov bylo vyhotoveno dle zák. . 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním ádu (stavební zákon) a p íslušných provád cích vyhlášek. Zadání územního plánu ob-
ce schválilo zastupitelstvo obce Blažkov 29.09.2010. V zadání nebylo požadováno ešení vari-
ant, byl zpracován p ímo návrh územního plánu, tj. bylo postupováno dle § 50 a následujících 
stavebního zákona . 183/2006 Sb. 

Byl vyhotoven v souladu s požadavky zák. . 183/2006 Sb. a p íslušných provád cích vy-
hlášek zvl. . 500/2006 Sb. a vyhl. . 501/2006. 

Spole né jednání o návrhu územního plánu  Blažkov se konalo dne 08.09.2011 v zasedací 
místnosti odboru územního plánování a stavebního ádu M Ú Byst ice nad Pernštejnem. Úpra-
va návrhu ÚP pro ve ejné projednání prob hla na základ  stanovisek dot ených orgán  
k návrhu ÚP. Upravený návrh ÚP Blažkov ve dvou výtiscích a na dvou elektronických nosi ích 
byl p edán po izovateli v m síci íjnu 2012. Ve ejné projednání návrhu územního plánu Blaž-
kov se konalo dne 12.12.2012 v zasedací místnosti obecního ú adu obce Blažkov.  
 
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací 

vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  
2.1. Soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem 

Z Politiky územního rozvoje eské republiky vydané vládou eské republiky usnesením . 
561 ze dne 17.05.2006 nevyplývají pro ešené území žádné požadavky.  

Na území obce Blažkov není v platných Zásadách územního rozvoje Kraje Vyso ina (ZÚR), 
které byly vydány 16.09.2008 a nabyly ú innosti 22.11.2008, ani v aktualizaci ZÚR .1 vydané 
dne 8.10.2012 (s nabytím ú innosti dne 23.10.2012) evidován žádný zám r nadmístního vý-
znamu.  
2.2. Obec v systému osídlení 

Území obce je tvo eno katastrálním územím Blažkov a katastrálním územím Dolní 
Rozsí ka. Sousedními obcemi jsou: Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Mirošov, Rožná, Strážek a 
Zvole. Obec je sou ástí mikroregionu Byst icko.  

Mate skou školu navšt vují d ti v sousedních Olešinkách nebo Dolní Rožínce. Obec Dolní 
Rožínka je místem základní školy, základní zdravotnické pé e, poštovního i matri ního ú adu. 
Nemocni ních služeb ob ané obce využívají v Novém M st  na Morav . Za vyšší ob anskou 
vybaveností dojíždí p evážn  do Byst ice nad Pernštejnem. V Byst ici nad Pernštejnem sídlí 
také finan ní, katastrální, stavební ú ad, ú ad práce a ú ad územního plánování. Ú ad správy 
soc. pojišt ní je pro obec Blažkov ve Ž áru nad Sázavou. 

Z nadmístních za ízení se v sídle Blažkov nachází evangelická modlitebna a evangelický 
bitov. Ob  za ízení slouží obyvatel m sídel Blažkov, Dolní Rozsí ky a Horní Rozsí ky. 

Obyvatelé katolického vyznání navšt vují kostel ve Zvoli, kde je i h bitov. 
Hlavními místy vyjíž ky za prací jsou Nové M sto na Morav , Dolní Rožínka, Byst ice nad 

Pernštejnem p ípadn  i Ž ár nad Sázavou. 
Zapojení obce do struktury osídlení je možno považovat za stabilizované, nebyly shledány 

požadavky na zm ny. 
2.3. Širší  dopravní vztahy  

Napojení obce na silni ní sí  zprost edkovávají silnice: 
II/385  Nové M sto na Morav  – Tišnov – eská 
III/3852 Zvole – Blažkov 
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III/3853 Rovné – Dolní Rožínka – Strážek (silnice je sou ástí Páte ní silni ní sít  Kraje 
Vyso ina) 

III/3858 Dolní Rožínka – Horní Rozsí ka  
III/36042 Dolní Bobrová – Mirošov – Dolní Rožínka 
Nejbližší železni ní stanicí je žel. stanice Rožná, pro obyvatele obce nemá velký význam. 

Územím prochází cyklotrasy . 5130 a . 5235, mod e zna ená turistická stezka prochází t sn  
vn ešeného území p i vodním toku Bobr vka. 
2.4. Širší vztahy technické infrastruktury 

Severní cíp obce protíná VTL plynovod, podél silnic II/385 a III/3853 vedou dálkové 
telekomunika ní kabely. El. energií jsou sídla zásobena ze vzdušného primárního vedení VN 
22 kV . 92. 

Zdrojem pitné vody z stává skupinový vodovod Vír – Byst ice nad Pernštejnem – Olší. 

2.5. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém  
Na území obce je vymezeno regionální biocentrum . 294 Ba ovec a po svazích údolí 

Bobr vky prochází regionální biokoridor . 1396 a . 1397. 
Na území obce se nenachází evropsky významná lokalita uvedená v národním seznamu 

evropsky významných lokalit dle na ízení vlády . 132/2005 Sb. a dle Sm rnice Rady 
Evropských spole enství 92/43/EHS o ochran  p írodních stanoviš , voln  žijících živo ich  
a plan  rostoucích rostlin („sm rnice o stanovištích“) jako sou ást tzv. soustavy Natura 2000, 
ani pta í oblast dle Sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran  voln  žijících pták  
(79/409/EHS) se na ešeném území nevyskytuje. 

 
3. Vyhodnocení v souladu s cíli a úkoly územního plánování 
3.1. Cíle územního plánu 

 ÚP Blažkov vytvá í p edpoklady pro zajišt ní souladu p írodních, kulturních a 
civiliza ních hodnot v území. Koncepce ÚP navrhuje opat ení optimalizující využívání 
území umož ující dlouhodobý, vyvážený a harmonický rozvoj obce. Územním plánem 
nastavená pravidla ukazující jasnou cestu pro využívání území v souladu s principem 
udržitelného rozvoje území. 

 ÚP komplexn eší celé správní území obce Blažkov (zde k.ú. Blažkov a k.ú. Dolní 
Rozsí ka) a pro území obce stanovuje požadavky na jeho ú elné využívání a prostorové 
uspo ádání. Území obce je v zásad  stabilizované. Územní plán se zabývá p edevším 
kvalitativními zm nami a úm rným rozvojem ploch bydlení. 

 ÚP koordinuje soukromé a ve ejné zájmy. Rezervní plocha je vymezena pro p ípadný 
dnes neo ekávaný popula ní rozvoj. 

 ÚP ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, 
ipomenuty jsou požadavky týkající se archeologických nález  p i zemních pracích 

 zastavitelné plochy jsou rozvíjeny v p ímé vazb  na zastav né území (mimo ploch 
pro likvidaci splaškových vod) 

 rovnom rn  jsou ešeny územní podmínky pro hospodá ský rozvoj (plochy výroby a 
polyfunk ní využívání ploch smíšených obytných) a sociální rozvoj (plochy bydlení, 
ve ejná prostranství) bez významných dopad  na kvalitu životního prost edí 

 územní plán vyzdvihuje význam jádrových ástí sídel a jejich d ležitost pro identitu 
obce 

 výstavba i obnova malých vodních nádrží má krom  ekologických i estetických 
vod  hlavn  význam vodohospodá ský 

 Na nezastavitelných plochách je v od vodn ných p ípadech (nap . ekonomická 
výhodnost, technické ešení) umožn na výstavba staveb technické infrastruktury. Zde je 

eba tyto stavby ešit jako podzemní. 
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3.2. Úkoly územního plánu 
 Koncepce územního plánu stanovila podmínky rozvoje obce. V rámci prací na územním 

plánu byly zkoumány a prov ovány hodnoty území a po následném posouzení dohod 
zakotveny do ÚP Blažkov. 

 Pot eba zm n v administrativním území Blažkov je dána požadavky na: 
 rozvoj bydlení v rodinných domech 
 uvážlivé a ú elné dopln ní zastav ného území 
 zajišt ní fungující technické a dopravní infrastruktury 
 na dopln ní obce další ve ejnou infrastrukturou 
 posilování mimoproduk ní funkce krajiny, na ochranu vodního hospodá ství s cílem 

snížení zranitelnosti tok  p ed zne išt ním 
  Urbanistické a architektonické požadavky na rozvoj území obce jsou obsaženy 

(v rozsahu, který je p íslušný územnímu plánu) v grafické i textové ásti ÚP. Nedílnou 
sou ástí ÚP jsou podmínky, za kterých je možno zm ny v území provád t. 

 Etapizace (po adí výstavby) není územním plánem ešena, nebo  se jedná o území 
s jednoduchou problematikou. 

 Podrobn  jsou vyhotoveny podmínky pro zabezpe ení pot eb civilní ochrany. Mnoho 
podmínek stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze 
ešit. 

 Požadavky nad azené územn  plánovací dokumentace jsou ÚP Blažkov akceptovány: 
 využívání území obce odpovídá požadavk m, které ZÚR Kraje Vyso ina klade na 

krajinný typ – krajina lesozem lská harmonická a krajina lesozem lská ostatní. 
V krajin  lesozem lské ostatní se navrhují opat ení zlepšující její ekologickou a 
estetickou hodnotu 

 je zajišt na vyváženost a udržitelnost rozvoje území 
 ÚP neumis uje na území stavby, které by negativn  ovliv ovaly koridor A R pro 

létání v malých a p ízemních výškách 
 Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj nebylo v zadání ÚP Blažkov uplatn no. 

Ochranu životního prost edí a ve ejného zdraví lze zajistit standardními postupy dle 
platných právních p edpis . 
 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis  
4.1. Stavební zákon a provád cí vyhlášky  
 P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích 
vyhlášek. 
 Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v 
souladu zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plá-
novací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, a její p ílohou . 7 i 
v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

4.2. Plochy s jiným zp sobem využití 
 ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. a dále využívá 
možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 odst. 4 téže 
vyhlášky). 

 plochy s jiným zp sobem využití 
Takto jsou vymezeny plochy zelen  (kód ZS a ZV), které vycházejí z metodiky MINIS 

zpracované pro Kraj Vyso ina. Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo jiné pro 
vymezení systému sídelní zelen  podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, 
písm. c) vyhlášky . 500/2006 Sb. 
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 plochy s podrobn jším len ním 
K podrobn jšímu len ní ploch dochází p edevším z d vodu p esn jšího resp. výstižn jší-

ho ur ení zp sobu využívání ploch rozdílného zp sobu - nap . plochy ob anského vybavení 
ve ejné infrastruktury (OV), plochy ob anského vybavení komer ní za ízení malá a st ední 
(OM), plochy ob anského vybavení t lovýchovná a sportovní za ízení (OS), plochy ob anské-
ho vybavení h bitovy (OH). U ploch neurbanizovaného území se jedná o vyjád ení zvláštnosti 
ve využívání r zných druh  pozemk  (nap . zem lské p dy s odlišnými vlastnostmi – jako je 
ekologická hodnota, erodovatelnost, estetické p sobení atd.) 

 
5. Vyhodnocení v souladu s požadavky zvláštních p edpis  - soulad se stanovisky 

dot ených orgán  podle zvláštních p edpis , pop . s výsledkem ešení rozpor  
 Územní plán obce je v souladu s požadavky vyplývajících z právních p edpis  nebo 
stanovených na základ  zvláštních p edpis . 

5.1.  Limity využití území 
Vyplývající z právních p edpis i stanovené na základ  zvláštních p edpis  

 Hranice územních jednotek 
 - katastrální území Blažkov + k.ú.  Dolní Rozsí ka = území obce Blažkov 
 - území obce Blažkov = 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 
-  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 í-
zení . 80/57 Sb.) 

-  stožárové TS 22/0,4 kVA viz nadzemní vedení VN 22 kV 
- telekomunika ní kabel podzemní 1,5 m na ob  strany 
- plynovod ve volné krajin  4 m od povrchu plynovodu na ob  strany 
- STL plynovod v zástavb  1 m od povrchu plynovodu na ob  strany 
-  kanaliza ní stoka do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob  strany 
  nad pr m. 500 mm 2,5 m od vn jšího líce potrubí na ob  strany 
-  vodovodní ad do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob  strany 
  nad pr m. 500 mm v . 2,5 m od vn jšího líce potrubí na ob  strany 
- u vodovodních ad  nebo kanaliza ních stok nad pr r 200 mm s úrovní dna ve hloubce 

tší než 2,5 m od upraveného terénu se vzdálenosti od vn jšího líce zvyšuje o 1 m 
 Ochrana podzemních a povrchových vod 
- provozní pásmo pro úpravu tok  vodní tok Bobr vka 8 m od b ehové áry, 

ostatní toky 6 m od b ehové áry 
- PHO vod. odb ru rozh. JmKNV .j. Vod 158/1990-235-233/1-HO 
 Brno-Svratka-Pisárky   ze dne 19.9.1990 
- záplavové území Bobr vky rozh. JMK KUJI 11999/2008 OLVHZ 

1898/2007 ST-4 ze dne 14. 2. 2008 

 Ochrana kulturních hodnot 
- archeologické nálezy  § 22 a § 23 zák. . 20/1987 v platném zn ní 
- kulturní památky  rejst . . 31604/7-3936 boží muka  
- ochranné pásmo h bitova 100 m od obvodu 

 Ochrana p írodních hodnot a ŽP  
- významný krajinný prvek § 3 odst. b) zák. . 114/92 Sb., po novelizaci 
- památný strom  tis ervený  (rozh. M Ú Byst ice n./P.,OŽP,  
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   .j. OŽP/33586/2010/Pr ze dne 19.11.2010)  
- ochranné pásmo lesa 50 m od okraje PUPFL 
- dobývací prostor a CHLÚ Rožná viz. grafická ást 
- chrán né území pro zvláštní zásahy viz. grafická ást (rozh. MŽP ze dne 16.08.2011 
 do zemské k ry Rožná .j. 116/560/11 3222/ENV/11 GEO 1/2011) 
 Ochrana vojenských zájm  
- prostor pro létání v malých  viz. grafická ást 
 a p ízemních výškách 
- OP letištního a radiolok. prost edku viz. grafická ást 
- vymezená území (§ 175 zák. . 183/2006) celé území obce  

 Bezpe nostní pásma 
- VTL plynovod do DN 250 20 m na ob  strany od p dorysu 
 
ležité limity ur ené územním plánem 

 Ochrana p írodních hodnot 
-  prvky ÚSES  obecn  nezastavitelné plochy (podmín  lze 

ipustit stavby technické i dopravní infra-
struktury - liniové, nerovnob žné s prvkem 
ÚSES, stavby vodohospodá ské a stavby ŽP) 

 - ochrana krajinného rázu ur ená koncepcí ÚP 
- ochrana ZPF  vyhodnocení dot ení  ZPF je obsahem ÚP 

 Ochrana podzemních a povrchových vod  
-  zastavitelná území uplatnit významný podíl vsakování vod 

 Ochrana kulturních hodnot 
- identita sídla respektovat charakter a p dorys zastav ní sídel  
- výška zástavby nep ekro it danou p evládající hladinu zastav ní 

 Hygiena prost edí  
-  pl. smíšené obytné - venkovské (SV) OP po hranicích vlastního pozemku 
-  pl. výroby a skladování - drobná  OP po hranicích vlastního pozemku 
 a emeslná výroba (VD) 
-  pl. výroby a skladování -   OP po hranicích vlastního pozemku 

     zem lská výroba (VZ) 
 - likvidace splaškových vod Blažkov OP 100 m od technologie 
 - likvidace splaškových vod D. Rozsí ka OP 50 m od technologie 

5.2. Ochrana a bezpe nost státu, požární ochrana 
Na území obce se nenachází majetkové ani pozemkové zájmy MO R. Území obce se na-

chází ve vojenském letovém koridoru pro létání v malých a p ízemních výškách (mimo nejjiž-
jší cíp k.ú. Dolní Rozsí ka). ÚP Blažkov neuvažuje s výstavbou v trných elektráren, výško-

vých staveb, pr myslových staveb, venkovních vedení VVN a VN, retransla ních stanic ani 
základnových stanic mobilních operátor . Jedním z regulativ  prostorového uspo ádání sídla 
je, že nové zastav ní bude respektovat stávající hladinu zástavby sídla. Územní rozhodnutí a 
povolení stavby na území obce je možno dle § 175 odst. 1 zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní 
jen na základ  závazného stanoviska MO R – tzv. vymezená území. ÚP Blažkov respektuje 
parametry p íslušné kategorie komunikací v etn  ochranných pásem stávajícího i navrhované-
ho dopravního systému. 

Požární ád obce eší požární zabezpe ení z vodovodní sít  obce. Hasi ská zbrojnice je sou-
ástí objektu obecního ú adu a vyhovuje pot ebám. 
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5.3. Návrh ešení požadavk  CO 
 Rozsah a obsah 

Je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu zajiš ujícího systém 
a organizaci civilní ochrany - Hasi ským záchranným sborem Kraje Vyso ina.  

 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 vodoprávním ú adem. Jde o vodní tok Bobr vka, který se nachází v hlubokém údolí ve 
velké vzdálenosti od obou sídel. 

 Zóny havarijního plánování 
Tyto zóny stanovuje krajský ú ad odbor životního prost edí, eviduje a zabezpe uje je HZS 

Kraje Vyso ina s ešením komplexních opat ení v . evakuace s ohledem na zák. . 353/99 Sb. 
a vyhl. . 383/99 Sb., podle které se stanovují zóny ohrožení. 

Zájmové území obce není sou ástí zón havarijního plánování, území obce není potenciáln  
zasažitelné haváriemi zdroj  nebezpe ných i zdraví ohrožujících látek. 

 Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události 
Ukrytí obyvatelstva je ešeno s ohledem na potencionální zdroje ohrožení. Vyhláška 

. 380/2002 Sb. stanoví zp sob a rozsah kolektivní ochrany. 
Stálé úkryty se v 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 

ink m zbraní hromadného ni ení v p ípad  nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v 
dob  vále ného stavu v místech, kde nelze k ochran  obyvatelstva využít stálých úkryt . IÚ se 
navrhují 
v souladu s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpe ení ukrytí obyvatelstva, 
jemuž nelze poskytnout stálé úkryty. 

IÚ se budují v mírové dob  k ochran  obyvatelstva v kterékoliv vhodné budov i objektu 
(sklepy i v pat e) individuáln  podle konkrétní situace v p edem vybraných, optimáln  
vyhovujících prostorech, ve vhodných ástech dom , byt , provozních a výrobních objekt . 
Tyto prostory budou upravovány p ed ú inky mimo ádných událostí s využitím vlastních 
materiálních a finan ních zdroj  fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro 
ochranu jejich zam stnanc . 

Protiradia ní úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ), 
využitelný za t ech krizových stav : - nouzového stavu 

     - stavu ohrožení státu 
     - vále ného stavu 

ehled stávajících PRÚ-BS je evidován samosprávou obce na obecním ú ad  Blažkov. 
Požadovaná kapacita je p ibližn  1m2 na osobu. Lze doporu it, aby nov  budované 
podsklepené objekty byly v zájmu majitel  dom ešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, 
kladeným 
na improvizované úkryty. Dob hová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá izochron  
dostupnosti 15 minut. 

Organiza ní ani technické zabezpe ení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je 
ešeno orgány obce v jejich dokumentaci. 

 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory víceú elového objektu 

obecního ú adu. Pro nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy - havárií 
nezasažené obytné domy i ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci OÚ). 
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Organiza ní zajišt ní spolu s p íslušnou evidencí objekt  vhodných pro evakuaci 
obyvatelstva a jeho ubytování v konkrétn  nastalé situaci je v kompetenci samosprávy obce. 
Tato problematika p esahuje možnosti, kterými disponuje ešení územního plánu obce. 

 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Problematika je ešena v §17 vyhlášky . 380/2002 Sb. Materiál byl z území obce stažen. 

Po prov ení jeho funk nosti bude nepot ebný materiál likvidován a prost edky civilní ochrany 
erozd leny. Dle sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad . 

Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být áste  využity vhodné prostory 
polyfunk ního objektu obecního ú adu. 

 Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn  zastav ná území 
a zastavitelná území obce 

Na území obce nejsou takovéto látky skladovány. Rovn ž územní plán obce s umis ováním 
nebezpe ných látek na území obce neuvažuje, neuvažuje ani s jejich úložišti. P ípadné využití 

chto látek ve výrobních technologiích (problematika p ekra uje rámec možností, kterými 
disponuje ešení ÚP) je nezbytné ešit dle aktuálních stanovisek dot ených orgán  státní správy 

i územním a stavebním ízení. Pro p ípadné havarijní úložišt  t chto látek je výb r úložišt  
eba provést dle povahy nebezpe ných látek tak, aby nebyla zasažena obytná zóna obce, 

objekty ob anského vybavení v etn  vodních zdroj . Nutno zohlednit p írodní podmínky zvl. 
geologické a meteorologické. ÚP však s takovýmto úložišt m na území obce neuvažuje. 
Organiza ní zabezpe ení nutno ešit na úrovni samosprávy obce, problematika p ekra uje 
rámec možností ešení ÚP.  

 Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých 
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 Blažkov za spolupráce s Hasi ským záchranným sborem 
Kraje Vyso ina. 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  
kraje Vyso ina. 

 Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území 
Na území obce nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v ešení územního 

plánu Blažkov neuvažuje. 

 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Pro  nouzové  zásobování  obce  pitnou  vodou  využít  cisteren  ze  zdroje  ty i  Dvory  –  cca  

3,04 m3/den. Zásobování obce el. energií je z primárního venkovního vedení VN 22 kV. El. 
vedení VN má vysokou provozní jistotu mající p edpoklady pro nouzové zásobování obce el. 
energií. Dodávku el. energie je též možno nouzov  zajistit diesel. agregáty). 

Organiza ní zabezpe ení nouzového zásobování obce vodou a el. energií p esahuje 
možnosti ÚP. 

 Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení 
Tyto innosti zajiš uje obecní ú ad v sou innosti s Hasi ským záchranným sborem kraje 

Vyso ina. Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení nepat í mezi úkoly územního 
plánu. 

 Požadavky na dopravní sí  
Dopravní sí  v zastav ném a zastavitelném území zaru uje nezavalitelnost tras pro pr jezd. 

Ší ka silnice spl uje minimální požadavek (v1 +  v2)/2 + 6 m, kdy v1 +  v2 = pr rná výška 
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budov po hlavní ímsu v metrech na každé stran  ulice. P i jednostranné zástavb  se 
ipo ítávají místo šesti 3 m.  
 Místo pro dekontaminaci osob, p ípadn  dekontaminaci kolových vozidel 

Protože pro zmín ný ú el posta uje zpevn ná (nejlépe betonová) plocha s oboustrann  
ístupnou rampou (p íjezd a odjezd) napojená na vodovod a odpad, bylo by nejvhodn jší 

pro tento ú el využít plochy v areálu zem lské výroby a sklad  s vazbou na p íslušné 
hygienické za ízení výrobních ploch. 
 Zahrabovišt  

Není na území obce vymezeno. Nakažená zví ata musí být odvezena a likvidována 
v místech ur ených pracovníky veterinární správy a hygienické stanice. 

5.4. Zvláštní zájmy 
 Chrán né území pro zvláštní zásahy do zemské k ry 

V severovýchodní ásti území obce se nachází chrán né území pro zvláštní zásahy do 
zemské k ry Rožná, které bylo vydáno na základ  rozhodnutí MŽP R ze dne 16.08.2011 .j. 
116/560/11 3222/ENV/11 GEO 1/2011. Ú elem je zabránit znemožn ní nebo ztížení ražby 
podzemního zásobníku plynu. 

5.5. Stanoviska dot ených orgán  a ostatních organizací 
 Spole né jednání o návrhu územního plánu 
Návrh územního plánu byl vyhotoven na základ  schváleného zadání ÚP, které bylo 

ed schválením zastupitelstvem obce dopln no o požadavky dot ených orgán  i ostatních or-
ganizací. Zohledn ní požadavk  návrhu zadání ÚP – viz. kap. 6 tohoto od vodn ní. 

K návrhu ÚP pro spole né jednání se poskytnuly svá stanoviska následující dot ené orgány: 
Obvodní bá ský ú ad pro území kraj  Libereckého a Vyso ina, . 1. Máje 858/26, 460 01 
Liberec 1 ze dne 19.11.2012  .j. SBS 37611/2012  

Na ásti území obce Blažkov se nachází dobývací prostor Rožná . 10041, ve kterém prová-
dí hornickou innost organizace DIAMO, státní podnik odšt pný závod GEAM se sídlem 
V Dolní Rožínce. V p ípad  respektování výše zmín ného území v dokumentaci OBÚ se síd-
lem v Liberci z hlediska ochrany nerostného bohatství nemá námitky k návrhu Územního plánu 
Blažkov. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 

Dobývací prostor je v územním plánu respektován. 

editelství silnic a dálnic, Šumavská 33, 612 54 Brno, ze dne 21.11.2012, .j. 
004173/11300/2012  

K p edloženému návrhu územního plánu nemáme p ipomínky. 

Krajský ú ad Kraje Vyso ina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava odbor lesního a vodního hospodá -
ství a zem lství (KUJI 79395/2012  ze dne 3.12.2012) 

Upozor ujeme na skute nost, že navržený zp sob išt ní odpadních vod je v rozporu se 
schváleným „Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací Kraje Vyso ina“ a je tedy nutné požádat o 
jeho zm nu. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 

Bere na v domí. Obec zažádá o zm nu Plánu rozvoje vodovod  a kanalizací Kraje 
Vyso ina. 

Krajský ú ad Kraje Vyso ina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava odbor dopravy a silni ního hospo-
dá ství (KUJI 75256/2012  ze dne 9.11.2012) 

Bez p ipomínek. 
 



Územní plán  BLAŽKOV 

 

STUDIO P |  29 
 

 Ve ejné projednání návrhu územního plánu 
Ve stanovené lh  p i ve ejném projednání návrhu územního plánu Blažkov bylo uplatn -

no 7 p ipomínek, námitky nebyly podány. Podrobn jší informace viz. kap. 10 a 11. 
5.6.  ešení rozpor  

 Rozpory nebyly ešeny. 
 

6.  Údaje o spln ní zadání ÚP 
 Zadání územního plánu bylo vypracováno v souladu s požadavky zákona . 183/2006, 
o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní. Obsahov  návrh zadání odpovídá 

íloze . 6 k vyhlášce . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací 
dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti. 

Požadavky zadání ÚP jsou ešením územního plánu Blažkov respektovány. Požadavky M Ú 
Byst ice nad Pernštejnem jsou uplatn ny v ešení ÚP, trasy regionálních biokoridor  
odpovídají ZÚR Kraje Vyso ina. D lní díla na k.ú. Blažkov jsou vyzna ena ve výkresové ásti 
ÚP a neovliv ují rozvojové zám ry obce. ÚP se nepoda ilo jednozna  posoudit nutnost 
asanace bývalých zem lských objekt  pod sídlem Blažkov a jsou zde ešeny za azením do 
plochy výroby drobné. 

 
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty 
7.1. Využití zastav ného území 

Zastav né území je využíváno p edevším plochami bývalých selských usedlostí (plochy 
smíšené obytné - venkovské – kód SV), plochami výroby a skladování – zem lská výroby 
(kód VZ), plochami bydlení v rodinných domech venkovského typu (kód BV), v sídle Blažkov 
také významným zastoupením zelen  soukromé – zahrad a sad  (kód ZS).  

Blažkov 
V severovýchodní ásti obce za selskými usedlostmi a místní komunikací pro rodinné domy 

se poda ilo umístit v obci chyb jící sportovišt . V této ásti je možno v rámci územního ízení 
umístit v rozptylu cca 4 rodinné domky dopravn  obsluhované ze zmín né místní komunikace. 

i respektování základního pravidla, že každý nový objekt by m l mít p ístup z ve ejného 
prostranství další zahuš ování zastav ného území je nemožné. Význam soukromých zahrad a 
sad  je v pom rn  ekologicky chudé krajin  nezastupitelný a bylo by chybou tyto plochy 
zastav t. 

Dolní Rozsí ka 
Forma zastav ní, terénní podmínky a uspo ádání dopravní sít  neumožní intenzifikaci 

využití území sídla, aniž by došlo k poškození identity obce a zapojení sídla do obzoru krajiny. 
7.2. Plochy se zm nou v území 
 Nejsou zde uvedeny plochy ZPF, kde je uvažováno se zm nou kultury z orné p dy na trvale 
travní porost. 
 plochy bydlení v rod. domech - venkovské (BV) 

Ozna ení 
plochy vým ra (ha) po et byt  

(odhad) poznámka katastrální 
území 

Z3 1,20 8 ešit problematiku el. vedení VN 22 kV + TS 22/0,4 kV Blažkov 
Z8 0,11 1  D. Rozsí ka 
Z9 0,40 4 ešit problematiku extravilánových vod D. Rozsí ka 
Z11 0,24 2  D. Rozsí ka 

 1,95 15   

 plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura (OV) 
 Nová plocha o velikosti 0,22 ha je vymezena na okraji sídla Blažkov a slouží pro 
dokompletování ve ejné vybavenosti obce. 
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 plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) 
 Na nové ploše vymezené v zastav ném území sídla Blažkov v rozsahu 0,5 ha je možno 
naplnit pot eby obyvatel obce zvl. na úseku volno asových aktivit. 

 plochy ve ejných prostranství (PV) 
Samostatn  vymezená nová plocha ve ejného prostranství je na území obce pouze jedna a 

to p i jihovýchodním okraji sídla D. Rozsí ka. Plocha o velikosti 0,5 ha bude víceú elov  
využívána zvl. pro aktivity podporující soudržnost obyvatel. 
 plochy ve ejných prostranství  - ve ejná zele  (ZV) 

V návaznosti na zele  u evangelické modlitebny se navrhuje z ízení ve ejného „parku“ 
s komponovanou zelení podtrhující význam tohoto nadmístního za ízení. 
 plochy technické infrastruktury (TI) 

Ozna ení 
plochy vým ra (ha) poznámka katastrální 

území 
Z6 0,29 ist ní a odvád ní odpadních vod Blažkov 
Z7 0,16 ist ní a odvád ní odpadních vod D. Rozsí ka 

 0,45   

 plochy vodní a vodohospodá ské (W) 
Ozna ení 

plochy vým ra (ha) poznámka katastrální 
území 

K1 1,14 preferovat vodohospodá ský ú el plochy Blažkov 
K2 0,18 preferovat vodohospodá ský ú el plochy D. Rozsí ka 

 1,32   

 plochy lesní (NL) 
Na ploše kultury ostatní v blízkém okolí d lních d l po minulé t žb  ÚP navrhuje 

zalesn ní. Plošná velikost dot eného území 2,54 ha. 

7.3. Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení 
Na zastavitelných plochách je možno realizovat cca 15 rodinných dom  s cca 15 bytovými 

jednotkami. V zastav ném území v tzv. rozptylu lze realizovat cca 4 rodinné domy s cca 4 
bytovými jednotkami. V rámci p estaveb a modernizace bytového fondu lze o ekávat úbytek 
cca 5 bytových jednotek. istý p ír stek pak iní 14 bytových jednotek. 
Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou: 

Rok 1980 1991 2001 2009* výhled 
obyvatel 311 296 303 294 305 

byt  99 83 91 91 105 
obyv./byt 3,14 4,57 3,34 3,24 2,91 

* Údaje neoficiální získané zpracovatelem ÚP 

V jednotlivých sídlech lze o ekávat tyto zm ny v sídelní a demografické skladb : 

Ukazatel 
sídlo Blažkov sídlo D. Rozsí ka 

2001 výhled 2001 výhled 
obyvatel 296 303 294 305 

byt  83 91 91 105 
obyv./byt 4,57 3,34 3,24 2,91 

7.4. Ve ejná infrastruktura 
 Ob anské vybavení ve ejné a ostatní 
 nové plochy – viz. kap. 7.2. od vodn ní ÚP 
 víceú elový objekt – nachází se na severním okraji obce. Sestává z ú adovny obecního 

adu (25 m2), zasedací místnosti (65 m2), spole enského sálu (150 m2) a p íslušenství. 
Objekt vyžaduje celkovou rekonstrukci s požadavkem rozší ení na vlastním pozemku o 
bowlingovou dráhu. Velikostn  vyhovující za ízení pro výhled 

 evangelická modlitebna – vyhovující za ízení, cca 100 sedadel, objekt vyžadující b žnou 
údržbu, vyhovující pro výhledové pot eby 

 evangelický h bitov – vyhovující za ízení 
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 hasi ská zbrojnice Blažkov – garáže, nový objekt, pln  vyhovující 
 hasi ská zbrojnice D. Rozsí ka – cca 10 let staré za ízení vyhovující 
 kulturní d m Dolní Rozsí ka – cca 80 m2 sálu, objekt vyžadující b žnou údržbu 
 kapli ka D. Rozsí ka – vyhovující za ízení, architektonicky cenná stavba 
 tské h išt  D. Rozsí ka – vyhovující za ízení v jádru sídla 
 obchod (smíšené zboží) v Blažkov  – cca 50 m2 pro ve ejnost, vyhovující za ízení 
 Dopravní infrastruktura 

 Silni ní 
Napojení obce na silni ní sí  je popsáno v kap. 2.3. Širší vztahy na úseku dopravní 

infrastruktury. Silnice II. t ídy je územn  stabilizována. P ípadné úpravy silnice budou 
provád ny ve stávající trase. Ve volné krajin  budou silnice III. t ídy upravovány dle zásad 

SN 736101 „Projektování silnic a dálnic“ v kategorii S7,5/60(50), silnice II. t ídy v kategorii 
S9,5/60. U silnice III/3853 preferovat návrhovou rychlost 60 km/hod. V zastav ném území a 
zastavitelném území budou úpravy provád ny dle zásad SN 736110 „Projektování místních 
komunikací“. Silnice III/3852 bude v pr jezdném úseku vymezena ve funk ní skupin  B. 

Místní komunikace v p vodním zastav ní jsou vesm s jednopruhové obousm rné funk ní 
skupiny C. Nov jší zástavba izolovanými rodinnými domy a adovými domy je obsluhována 
dvoukruhovými místními komunikacemi sm rov  nerozd lenými. Dvoupruhová sm rová 
nerozd lená místní komunikace propojuje sídlo Blažkov se sídlem Dolní Rozsí ka. Vzhledem 
k nízkým intenzitám dopravy lze konstatovat, že tyto místní komunikace jsou ve vyhovujícím 
stavu. Zvl. v ší kovém uspo ádání má nedostatky místní komunikace v úseku Blažkov – Šikl v 
mlýn.  

 Doprava v klidu 
Je ešena pro stupe  automobilizace 1:2,5. Každý nový byt musí mít minimáln  jedno 

odstavné stání na vl. pozemku. Požadavky na parkovací a odstavná stání u vybrané ob anské 
vybavenosti a ploch výroby jsou z ejmé z tabulky grafické ásti od vodn ní ÚP. Užity jsou 
doporu ené normové hodnoty dle l. 14.1.7 SN 736110. 

Neuvažuje s výstavbou adových i hromadných garáží na území obce, i když ÚP tento 
systém garážování nevylu uje na plochách výrobních a skladovacích. 

 Ve ejná doprava 
Nadále bude zajiš ována autobusovou dopravou. Umíst ní autobusových zastávek je 

stabilizováno, dopravní obslužnost je vyhovující. Železni ní p eprava pro denní pot eby 
obyvatel obce nemá význam. 

 Nemotorová doprava 
Pro pohyb p ších se využívá místních komunikací, resp. ve ejných prostranství. V místech, 

kde p ší doprava sm uje k využití silnic v zastav ném území, je t eba postupn  dobudovat 
alespo  jednostranný chodník separující p ší a motorovou dopravu. 

 Rekrea ní doprava 
Na území obce není uvažováno se žádnými stavbami na úseku tohoto druhu dopravy 

(cyklistické stezky, p ší stezky, odpo ívky apod.). Stávající trasy pro turisty p ší a na kole jsou 
akceptovány. 

 Hospodá ská doprava 
Systém stávajících polních cest je akceptován. ÚP nevylu uje dopln ní polních cest p i 

komplexních pozemkových úpravách zvl. polními cestami vedlejšími. 
 Ostatní druhy dopravy 
Vodní  a  železni ní  doprava  nemá  na  území  obce  své  zájmy.  Území  obce  je  zatíženo  

koridorem letectva A R pro lety v nízkých a p ízemních výškách. Žádná stavební aktivita 
nep esahuje stávající hladinu zastav ní, tudíž nedochází k narušení tohoto prostoru. Zájmy 
civilní letecké dopravy nejsou ÚP Blažkov dot eny. 
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 Dopravní za ízení 
Územní plán nep edpokládá s výstavbou SPHM pro ve ejné užívání ani s jinými 

dopravními za ízeními v sídle (autoopravna, motorest apod.). 
 Hluk z dopravy 
Silnice III/3852 a III/3853, které prochází obytným územím, nebyly pro nízké intenzity 

dopravy zahrnuty do celostátního s ítání. 
 Technická infrastruktura ve ejná a ostatní 

 Zásobování pitnou vodou 
Sídlo Blažkov    

Protože místní zdroje podzemní vody zachycené pomocí kopaných studní nem ly 
pot ebnou vydatnost a ani kvalita vody neodpovídala norm  na pitnou vodu, bylo v roce 1986 
rozhodnuto 
o p ipojení obce Blažkov na skupinový vodovod Vír – Byst ice n./P. - Dolní Rožínka. 

Zdrojem vody je zde povrchová voda akumulovaná ve vodárenské nádrži Vír s její 
úpravou na vodu pitnou na úpravn  vody Vír. Tato úpravna má kapacitu 200 l/s pitné vody. 
Voda se upravuje chemickou technologií – koagulací s následnou filtrací na pískových filtrech. 

Jako koagulant se používá síran hlinitý a jako p edúprava se v prvním stupni používá 
ozonizace. 

Vlastní stavba vodovodu pro obec byla povolena rozhodnutím odboru VLHZ ONV Ž ár 
n./S. ze dne 23.05.1986 pod .j. Vod.1913/85/86, kolaudace stavby a uvedení do trvalého 
provozu bylo provedeno rozhodnutím ze dne 01.11.1988. 

ipojení ve ejného vodovodu se provedlo odbo kou ze stávajícího adu v Dolní Rožínce – 
horní tlakové pásmo, který je vybudován z PE trub DN 160 mm. P ivád cí ad je položen 
v podstat  podél silnice Dolní Rožínka – Blažkov z PVC trub DN 110 mm v délce 923 m. 
Tlakové pom ry jsou dány hladinou vody ve vodojemu „Jasan“ o obsahu 1 500 m3 s kótou 
max. 581,00 m n. m. a min. 577,80 m n. m. 
 
Rozvodné ady po obci jsou provedeny z PVC trub DN 90 a 110 mm v délkách 
– ad „A“ - 1 209 m 
– ad „A1“ -    92 m 
– ad „B“   -  390 m 
 Na vodovodní síti je osazeno 16 ks podzemních hydrant  pro zajišt ní požární pot eby vody. 
 
Sou asná spot eba vody – obec + velkoodb r 
                            Qp = 0,33 l/s                       Qm = 0,50 l/s               Qh = 0,90 l/s 
 
Výhledová pot eba vody - obyvatelstvo 
Po et obyvatel ve výhledu …......................... 185 
Pr rná pot eba vody             Qp = 185 x 150 =  27 750 l/den       tj.  0,32 l/s 
Maximální pot eba vody           Qm = Qp x 1,5 =   41 625 l/den        tj.  0,48 l/s 
Max. hodinová pot eba              Qh = 0,87 l/s 
                                  
Ostatní velkoodb ratelé 
Šikl v mlýn –   má ro ní pr rný odb r 15 m3/den,  tj. 0,17 l/s 
                         Maxima jsou však vzhledem k sezónnímu provozu a atypickému charakteru 

odhadována na 2,0 l/s 
AGRO Zvole – odb r vody se p edpokládá za stabilizovaný (cca 0,10 l/s). 

Vzhledem ke kapacit  úpravny vody celého skupinového vodovodu to znamená, že pitná 
voda i pro dlouhodobý rozvoj obce  Blažkov je zajišt na. 
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Sídlo Dolní Rozsí ka 
Obec byla od roku 1949, kdy býv. ONV v Novém M st  na Mor. dne 10.01.1949 stavbu 

povolil, zásobena pitnou vodou z ve ejného vodovodu obce s vlastním zdrojem podzemní vody.             
Voda byla zachycována pomocí zá ezu 120 m dlouhého a dvou kopaných studní. Celkem 

bylo p ipojeno 98 obyvatel pomocí 38 vodovodních p ípojek. 
Postupem rozši ování obce a modernizací domácností a také rozvojem výstavby 

zem lských objekt  a kolísavé kvality pitné vody se provoz vodovodu stal nedostate ným, 
a proto obec požádala o p ipojení na skupinový vodovod Vír – Byst ice n./P – Drahonín, a to 

ipojením na ad Dolní Rožínka – Horní Rozsí ka – Strážek. Stavba byla povolena OkÚ Ž ár 
n./S. rozhodnutím ze dne 12.10.1992 a kolaudace stavby prob hla dne 17.06.1993. 

Vlastní p ipojení obce je odbo kou z rozvodu vody v Horní Rozsí ce, kde za íná p ívodný 
ad ve vodom rné šacht . 

ívodný ad je proveden z „rPE 2“ v délce 650 m a kon í ve vodojemu o obsahu 40 m3 

s kótou hladin  -  max. 543,16 m n. m. a min. 541,16 m n. m. 
K rozvodu vody po obci byly áste  využity stávající vodovodní ady z bývalého 

vodovodu, jehož zdroj byl uveden do klidu, tzn. ochranné pásmo vodního zdroje uvedené 
v ÚAP ORP Byst ice n./P. není nutno dále hájit. 
 
Skute ná spot eba vody se pohybuje kolem 
          Qp = 0,15 l/s                                    Qm = 0,23 l/s                           Qh = 0,41 l/s 
Vzhledem k profilu potrubí a akumulaci ve VDJ, není vodou z ve ejného vodovodu možno 
zabezpe it krytí požární pot eby. 
 
Orienta ní výpo et pot eby vody ve výhledu 
Po et obyvatel ve výhledu …....................... 120 
Specifická pot eba vody  ….........................  150 l/os.den 
Pr rná pot eba vody           Qp = 120 x 150 = 18 000 l/den                  tj. 0,21 l/s 
Max. pot eba vody                  Qm = Qp x kd = 27 000 l/den                      tj. 0,31 l/s 
Max. hodinová pot ena           Qh = 0,56 l/s 
 

Pot ebu pitné vody i ve výhledu bude možno zajistit dodávkou ze skupinového vodovodu 
Vír – Byst ice n./P. a okolí. Ocelové potrubí v sídle Dolní Rozsí ka však bude t eba postupn  
rekonstruovat vzhledem k ukon ení jeho životnosti. 

 Kanalizace a ist ní odpadních vod 
Sídlo Blažkov 

Má vybudovanou jednotnou kanaliza ní sí , jejíž hlavní ást byla budována svépomocí 
ob an  v roce 1979, další stoky pak v pr hu výstavby vodovodu. Kanaliza ní stoky jsou 
vybudovány z betonových a železobetonových trub pr ru 300 – 800 mm o celkové délce 1 
320 m. Jednotlivé stoky jsou soust ed ny do hlavního sb ra e, který vyús uje do eky 
Bobr vky. 

eka Bobr vka je spravována správcem toku Povodím Moravy, s.p. Brno, D eva ská 11 a 
vyúst ní kanalizace je v . km 33,5 pod íslem hydrologického po adí  4 – 15 – 01 – 090. 

Na kanalizaci je p ipojeno cca 180 obyvatel a správu a provoz zajiš uje sama obec. 
Poslední povolení k vypoušt ní odpadních vod bylo vydáno rozhodnutím M Ú Byst ice n./P, 
odboru životního prost edí ze dne 20.07.2011 pod .j. OŽP/19121/2011/Pe s t mito hodnotami: 
množství odpadních vod 
        Qp = 1,0 l/s               Qm = 2,0 l/s              Q = 4,0 tis. m3/m síc           Q = 31,5 tis. m3/rok 
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v jakosti 
       

Ukazatel hodnoty „p“ (mg/l) hodnoty „m“ (mg/l) bilance (t/rok) 
BSK5 100 150 2,048 
CHSK 200 300 4,080 
NL 80 120 1,600 

Pro povolení nakládání s vodami platí: 
p – p ípustná koncentrace ukazatel  zne išt ní a stanovuje se dvouhodinovým sm sným 

vzorkem 
m – maximální koncentrace ukazatel  zne išt ní je nep ekro itelná a stanovuje se 

dvouhodinovým sm sným vzorkem 

Povolení k nakládání s vodami k vypoušt ní odpadních vod je vydáno do 31.07.2021. 
Kanalizace nemá centrální išt ní odpadních vod. Splaškové vody z jednotlivých 

domácností jsou p evážn  p ed iš ovány v domovních septicích p ed p ipojením na ve ejnou 
sí . 

Koncepce odvád ní a išt ní odpadních vod musí vycházet ze schváleného Plánu rozvoje 
vodovod  a kanalizací Kraje Vyso ina z roku 2004, kde pro obec je odsouhlasena výstavba 
oddílné kanalizace. Odpadní vody m ly být p vodn išt ny na istírn  odpadních vod obce 
Zvole, ale vzhledem k požadavku obce Zvole byla odsouhlasena zm na zastupitelstvem Kraje 
Vyso ina a obec Zvole bude mít samostatné išt ní odpadních vod. 

Z tohoto d vodu bude muset obec Blažkov budovat na konci oddílné kanalizace vlastní 
OV a to jak pro sídlo Blažkov, tak pro sídlo Dolní Rozsí ku. 

 
Pr rné množství odpadních vod     Qp = 185 obyv. x 150 l/os.den = 27 750 l/den 
Maximální množství                            Qm = Qp x kd =  41 625 l/den 
Hodinové maximum                            Qh = Qm x kh = 2,46 l/s 
 

Zne išt ní odpadních vod se p edpokládá pouze od p ipojených obyvatel obce to s 
produkcí zne išt ní 60 g/os.den a to znamená, že kvalita surových splašk  bude 
 
                            koncentrace BSK5 =   =  0,4 g/l       tj. 400 mg/l 
                                                                          

Hodnoty zne išt ní na výusti z OV budou muset splnit limity dané na . vl. . 229/ 2007 
Sb., kterým se m ní na . vl. . 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách p ípustného zne išt ní 
povrchových a odpadních vod a to dle p íl. . 1, tab. . 1a a to: 
 
 
 
 
 
Sídlo Dolní Rozsí ka 

V sídle je kanalizace vybudována pouze na deš ové vody. Je z betonových trub DN 300 – 
500 mm, které jsou svedeny do jedné výust  do údolí pod vlastní zástavbu, kde za íná místní 
vodote  – p ítok eky Bobr vky. Celková délka stok je kolem 680 m. Povolení k vypoušt ní 
odpadních vod bylo vydáno rozhodnutím M Ú Byst ice n./P, odboru životního prost edí, ze dne 
15.07.2011 pod .j. OŽP/19119/2011/Pe s t mito hodnotami: 
množství odpadních vod 
        Qp = 1,0 l/s               Qm = 2,0 l/s              Q = 4,0 tis. m3/m síc           Q = 31,5 tis. m3/rok 
 
 
 

Ukazatel hodnoty „p“ (mg/l) hodnoty „m“ (mg/l) 
BSK5 40 80 
CHSK 150 220 
NL 50 80 

pQ
60185
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v jakosti 
      Ukazatel hodnoty „p“ (mg/l) hodnoty „m“ (mg/l) bilance (t/rok) 
BSK5 90 140 1,408 
CHSK 180 250 2,805 
NL 70 140 1,100 

Pro povolení nakládání s vodami platí: 
p – p ípustná koncentrace ukazatel  zne išt ní a stanovuje se dvouhodinovým sm sným 

vzorkem 
m – maximální koncentrace ukazatel  zne išt ní je nep ekro itelná a stanovuje se 

dvouhodinovým sm sným vzorkem 
Povolení k nakládání s vodami k vypoušt ní odpadních vod je vydáno do 31.07.2021. 
Pro zvládnutí odkanalizování splaškových vod PRVKUK Vyso ina navrhuje výstavbu 

oddílné kanalizace v obci a jejich erpání do kanalizace sídle Blažkov. Pro zna nou vzdálenost 
obou sídel však toto ešení m že být v budoucnosti p ehodnoceno.  
 
Orienta ní výpo et množství odpadních vod 
Pr rné množství odpadních vod       Qp = 120 x 150 = 18 000 l/den 
Max. množství                                        Qm = Qp x kd =  27 000 l/den 
Max. hodinové množství                        Qh = Qm x kh = 1,81 l/s 
 
Ovlivn ní toku eky Bobr vky 
Q355 toku Bobr vky …...........................  70 l/s 
BSK5 na obcí Blažkov …........................  2,46 mg/l 
Množství OV obou obcí …......................  0,53 l/s 
Zne išt ní pod OV (90 % ú innost) …. 40 mg/l 
                                                          
                                          X =    =   2,74 mg/l  <  6 mg/l 
                                                              
Hodnoty zne išt ní v toku by vyhov ly požadavk m na kvalitu v povrchových vodách dle na . 
vlády . 61/2003 Sb. 

 Zásobování elektrickou energií 
El. vedení VN 22 kV . 92, ze které jsou ob  sídla napojena, prochází ve sm ru sever-jih 

i východních okrajích sídel Blažkov a D. Rozsí ka. Východní cíp sídla Blažkov dokonce 
protíná. Jedná se o rozvodnou sí  E.ON R, která je jak po p enosové, tak i mechanické stránce 
v dobrém stavu. Všechny skupiny odb ratel  v ešeném území jsou zásobeny bu  
z distribu ních trafostanic nebo trafostanicemi jiných vlastník . 

 
ehled stávajících trafostanic 

Název trafostanice vlastník typ. provedení stáv. trafo (kVA) k.ú. 
Blažkov družstvo jiný dvousloupová 2xl 400 Blažkov  
Blažkov obec E.ON dvousloupová 2xl 400 Blažkov  
Blažkov v poli E.ON dvousloupová 2xl 400 Blažkov  
Dolní Rozsí ka E.ON dvousloupová D 250 D. Rozsí ka 
Dolní Rozsí ka Zábrš v mlýn E.ON neuveden neuveden D. Rozsí ka 

Na základ  odborného odhadu je možno v Blažkov  uvažovat s istým p ír stkem 10 
rodinných dom , v Dolní Rozsí ce pak s istým p ír stkem 4 rodinných dom . Požadavky 
pokrytí el. p íkonem nové ob anské vybavenosti budou minimální, technické vybavenosti obce 
pak zanedbatelné. Postupný nár st odb ru bude tudíž nejvíce ovliv ovat bytová výstavba. 

 

 

53,070
4053,046,270
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Uvažovaný p ír stek el. p íkonu v obci (orienta ní) 
Druh výstavby - plochy návrh ÚP k.ú. 

pl. bydlení v rod. domech - venkovské 10 RD x 4 kW/RD =  40 kW Blažkov  
pl. bydlení v rod. domech - venkovské 4 RD x 4 kW/RD =  16 kW D. Rozsí ka 
pl. ob anské vybavenosti – ve ejná infrastruktura 4 kW Blažkov  
pl. ve ejných prostranství 1 kW D. Rozsí ka 
Celkem obec 61 kW  

Koncepce zásobení obce spo ívá v maximálním respektování stávajících za ízení v etn  
íslušných ochranných pásem. Distribu ní systém musí být schopen p enést požadovaný 

výkon v dob  p edpokládaného maxima p i dodržení všech pot eb hospodárnosti, spolehlivosti, 
bezpe nosti i kvalit  nap tí. Pot ebný p íkon lze zabezpe it ze stávajících trafostanic. 
Transforma ní výkon možno navyšovat p ezbrojováním stávajících trafostanic.   

 Není uvažováno s výstavbou v trných elektráren. Fotovoltaická za ízení nelze umis ovat 
mimo urbanizovanou ást sídla. V zastav ném území i zastavitelných plochách lze umis ovat 
fotovoltaická za ízení na objektech budov pouze v p ípad  využití stavby pro vlastní pot ebu a 
získání kladných stanovisek dot ených orgán . 

Se za ízeními VVN a ZVN územní plán na území obce neuvažuje.   

 Zásobování zemním plynem 
V roce 2006 byl do obce vpušt n zemní plyn. Plynofikována jsou ob  sídla st edotlakými 

rozvody. Jedná se o tzv. plošnou plynofikaci. Regula ní stanice VTL/STL je situována v Dolní 
Rožínce. V obci je vybudováno cca 70 p ípojek. Využívání zemního plynu je minimální – do 
20 % p ipojených domácností. Na území obce se nenachází žádný velkoodb ratel zemního 
plynu. Koncepce by m la sm ovat k vyššímu po tu napojených domácností na zemní plyn. 

 Zásobování teplem 
Charakter vesnické zástavby p edur uje individuelní výrobu tepla v jednotlivých 

domácnostech. Na území obce výrazn  p evažuje po et domácností, které v topeništích 
používají tuhá paliva, p estože cca 75 % domácností má vybudovánu plynovodní p ípojku. 

Koncepce ÚP sm uje k posílení využívání zemního plynu k vytáp ní. Zvlášt  v oblasti 
novostaveb podporovat výstavbu spl ující pasivní energetický standard. Není brán no instalaci 
nízkoenergetických zdroj  na biomasu, tepelných erpadel ani instalaci solárn  termických 
kolektor  pro vlastní spot ebu v urbanizované ásti obce.  

 Elektronická za ízení a sít  
ÚP akceptuje podzemní telekomunika ní kabely na území obce, rozvojové zám ry 

neovlivní innost letištního radioloka ního prost edku A R. P íjem televizního signálu bude 
nadále zajiš ován individuáln  instalovanými anténami.  

 Podmínky uspo ádání inž. sítí 
Nové inženýrské sít  budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy 

i komunikacích), u stávajících pozemk  zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury 
vytvo it p edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Rozvody a trasy, resp. celkové ešení, 
bude up esn no v podrobn jší dokumentaci územn  plánovací i oborové. Žádoucí je slu ování 
sítí technické infrastruktury do obslužných koridor .    

 Nakládání s odpady 
Systém nakládání s odpady vykazuje dobrou úrove  se znatelným trendem postupného 

poklesu produkce odpad  s dobrou mírou separace.  
 Ve ejná prostranství 
Stávající prostranství jsou regula ními prvky územního plánu stabilizována. Úpravu 

ve ejných prostranství v jádrech sídel se doporu uje ešit podrobn jší studií. Pom rn  široké 
spektrum aktivit lze uskute ovat na samostatn  vymezené ploše ve ejného prostranství (Z10) 
v Dolní Rozsí ce. Z tohoto d vodu, i z d vodu zatížení plochy el. vedením VN 22 kV 
s p íslušným ochranným pásmem a minimalizací po tu sjezd  (jeden) na silnici III/3853, se též 
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pro toto ve ejné prostranství doporu uje vyhotovit podrobn jší studii koordinující zájmy 
na ploše. 

7.5. Koncepce uspo ádání krajiny 
 Krajinný prostor, prostupnost krajiny 
Území obce, mimo zalesn né údolí ky Bobr vky, má charakter produk ní zem lské 

krajiny, kdy z d vodu velkovýrobních zem lských technologií došlo ke ztrát  m ítka 
krajiny, zvýšení podílu orné p dy s likvidací drobné cestní sít  a doprovodné i rozptýlené 
zelen . 

Územní plán v této ásti území p i akceptování zájm  ochrany p írody a krajiny iniciuje 
obnovu hodnot krajiny, která p edevším spo ívá: 

- ve zmenšení hon  zem lské (orné) p dy s dopln ním sít  polních cest 
- ve zvýšení podílu luk a pastvin, p ípadn  víceletých pícnin na zem lské p  
- v ochran  svah  a ostatních k erozi náchylných míst p ed jinými ú inky 
- v zachování všech stávajících malých vodních nádrží s požadovanou obnovou i 

výstavbou malých vodních nádrží zvl. z d vodu vodohospodá ského, ekologického i 
estetického 

- v revitalizaci vodního toku Rožínky, p ípadn  dalších malých vodních tok  – 
pravostranné p ítoky Bobr vky 

- v dopln ní alejí chyb jícími stromy a výsadbou doprovodné zelen  u liniových prvk  
v krajin  um lých i p irozených 

- v realizaci chyb jících prvk  ÚSES v jejich dopln ní i p estavb  
- v respektování údolí Bobr vky jak území esteticky a ekologicky nejhodnotn jší 

s p irozeným vodním tokem 
- v postupném dosažení p irozen jší d evinné skladby v lesích, což znamená p echod 

od smrkového hospodá ství alespo  k smíšenému 
Územní plán umis uje do krajiny žádné zám ry mající negativní dopad na krajinný ráz. 

Výše uvedené požadavky povedou ke zlepšení prostupnosti krajiny i zlepšení biologické 
prostupnosti území. 

ípadná výstavba objekt  pro lesní hospodá ství ev. zem lskou prvovýrobu i životní 
prost edí se ve volné krajin  p ipouští ve zcela výjime ných a zd vodnitelných p ípadech. 

 Územní systém ekologické stability 
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP NR-R ÚSES R (MMR R a 

MŽP R 1996), ZÚR Kraje Vyso ina, ÚAP ORP Byst ice nad Pernštejnem, Generelu MÚSES 
pro okres Ž ár nad Sázavou (Ageris, Brno 2002).  

evážná v tšina katastrálního území Blažkov se nachází v 1.50 Velkomezi ském 
bioregionu, západní ást k.ú. v bioregionu Sýko ském 1.51. Severní ást k.ú. Dolní Rozsí ka 
spadá do 1.50 Velkomezi ského regionu, jižní a jihovýchodní ást k.ú. se vyskytuje v 1.51 
Sýko ském bioregionu. 

 Nadregionální a regionální ÚSES 
 Na území obce Blažkov se vyskytují t i prvky ÚSES s regionálním významem. Jedná se o re-
gionální biocentrum RBC 294 Ba ovec, do kterého se v jižní ásti napojuje regionální biokoridor 
RBK 1397, ze severu je propojeno prost ednictvím regionálního biokoridoru RBK 1396 
s regionálním biocentrem RBC 295 Kalvárie, které se vyskytuje již mimo ešené území. 

- Místní (lokální) ÚSES 
Obcí Blažkov prochází 9 lokálních biokoridor  a nachází se zde dv  lokální biocentra, která 

jsou vložena v regionálním biokoridoru RBK 1396, jedno áste  funk ní až nefunk ní 
lokální biocentrum u Blažkova a dv  lokální biocentra, která na území obce zasahují pouze 
okrajov .   
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Biocentra: 
RBC 294 Ba ovec – áste  funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, lesní, vodní, mok adní, travinné, k ovinné, konektivní, kontaktní 
LBC Okrouhli ky – funk ní, antropicky mírn  podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, lesní, vodní a mok adní, travinné, konektivní, centrální 
LBC U Belátkova mlýna – funk ní, antropicky mírn  podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, lesní, vodní, mok adní, travinné, konektivní, centrální 
LBC U Blažkova – áste  funk ní až nefunk ní, antropicky siln  podmín né, reprezentativní, 
homogenní, jednoduché, lesní, konektivní, centrální 
LBC Pod Kopaninami – nefunk ní, antropogenn  siln  podmín né, reprezentativní, 
homogenní, jednoduché, lesní, centrální 
LBC Za p edními díly – áste  funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, lesní, vodní, mok adní, travinné, k ovinné, centrální 
Biokoridory: 
RBK 1396 – áste  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, 

ovinný, travinný, vodní a mok adní, souvislý, modální 
RBK 1397 - áste  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a 
mok adní, lesní, k ovinný, travinný, souvislý, modální 
LBK 1 – áste  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, jednoduché, lesní, travinný, 

erušovaný, modální 
LBK 2 – áste  funk ní, antropicky podmín ný, homogenní, kombinovaný, vodní a 
mok adní, k ovinný, travinný, souvislý, modální 
LBK 3 – nefunk ní, antropicky siln  podmín ný, homogenní, jednoduchý, travinný, 

erušované, modální 
LBK 4 – funk ní, antropicky mírn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, mok adní, 
lesní, k ovinný, travinný, souvislý, modální 
LBK 5 – funk ní, antropicky mírn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, k ovinný, 
lesní, travinný, souvislý, modální 
LBK 6 – áste  funk ní, antropicky podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, 
modální 
LBK 7 – áste  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a 
mok adní, travinný, lesní, k ovinný, souvislý, kontrastní 
LBK 8 – áste  funk ní až nefunk ní, antropicky siln  podmín ný, heterogenní, 
kombinovaný, travinný, lesní, k ovinný, p erušovaný, modální 
LBK 9 – áste  funk ní, antropicky podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, travinný, 

erušovaný, modální 
7.6. Vodní plochy a toky, povodí 

 Základní informace 
 Území spadá do povodí eky Svratky. Významn  v tší ást území (západní) hydrologického 
po adí 4-15-01-090 a 4-15-01-092 spadá do díl ího povodí vodního toku Bobr vka, menší ást 
území (východní) hydrologickým po adím 4-15-01-065 spadá do díl ího povodí vodního toku 
Nedv di ka.  
 V tšina drobných tok  na území obce je technicky upravena a usm rn na (i zatrubn na) 
v souvislosti s d íve provád nými odvod ovacími pracemi na okolních pozemcích.  Pro správu a 
údržbu tok  územní plán akceptuje manipula ní pruh v ší i 6 m od b ehové hrany. 
 Na území obce se nachází n kolik rybník . Vodní plochy slouží zejména k akumulaci vody 

ípadn  extenzivnímu chovu ryb.   
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 Seznam stávajících vodních ploch 
Ozna ení ve výkrese 
vodního hospodá ství název parc. . vým ra (ha) dle KN pozn. 

1 bezejmenný 187, 188/2 0,03; 0,34  
2 bezejmenný 843 0,12 lokální biocentrum ÚSES 
3 bezejmenný 848/7; 848/8 0,26; 0,15 lokální biocentrum ÚSES 
4 Cejnk v ryb. 875/2 0,13 lokální biocentrum ÚSES 
5 Vaší v ryb. 43 0,16  
6 Mazl v ryb. I 65 0,12  
7 Mazl v ryb. II 66 0,08  
8 bezejmenný 25/1 0,04  
9 bezejmenný 31, 32 0,07; 0,13  

 ÚP navrhuje dv  nové malé vodní nádrže  – viz. kap. 7.2. od vodn ní. 
 Eroze 
Místa se z ejmými erozními procesy navrhuje ÚP zatravnit. V místech potencionálního ohro-

žení lze vysta it s b žnými agrotechnologiemi p i uplatn ní vhodných organiza ních opat ení 
(osevní postupy, velikosti a tvar pozemk , sm ry výsadeb speciálních kultur apod.).  

trná eroze se projevuje na území obce ve své p irozené form . 
 Ochrana p ed povodn mi 

i vodním toku Bobr vka je vyhlášeno záplavové území. Hranice Q100 je vyzna ena 
v grafické ásti ÚP. Územní plán režimy záplavového území pln  respektuje a neumis uje do n j 
žádná zastavitelná území ani jiné rozvojové pot eby obce. 
7.7.  Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového 

uspo ádání 
Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy 

s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn no 
v grafické ásti ÚP barevnou plochou se šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou 
pak stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) 

elu využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad  i podmín  p ípustného 
využití. 

ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín  p ípustné využití zna í 
využití plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku a které jsou slu itelné 
s hlavním využitím plochy. Nep ípustné využití znamená zakázaný zp sob využívání i 
využití. Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí. Tuto 
hranici je nutno považovat za hranici p im enou podrobnosti zpracování ÚP, m ítku 
mapového podkladu a technickému provedení mapového podkladu a návrhu ÚP. Hranici je 
možno úm rn  zp es ovat v rámci zpracování regula ního plánu, územní studie, eventueln  
v rámci procesu územního rozhodování. Tímto však nesmí být narušena urbanistická koncepce 
rozvoje území obce. 

Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy 
s rozdílným zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, odst. 
3, zák. . 183/2006 Sb.) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru. 

Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje území obce.  
Pro zachování a obnovu hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového uspo ádání, 
které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou v len ny do procesu 
rozhodování v území. Podmínky prostorového uspo ádání v etn  podmínek ochrany krajinného 
rázu jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP omezen  s ohledem 
na rozlišovací schopnosti grafiky. 

7.8. Vybraná varianta 
Zadáním ÚP nebylo požadováno ešení variant. 
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7.9. 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  

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 podlažím, 
elov  využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy 

podkroví (vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné 
místnosti. 

 související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry 
200 m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.) 

 hospodá ské zví ectvo - skot, prasata, ovce, kozy, kon , velkochov dr beže 
 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 ) 
 stavby pro zem lskou prvovýrobu – stavby pro hospodá ské zví ectvo a rostlinnou 

výrobu (ovoce, zelenina, obiloviny, okopaniny, olejniny), stavby pro pot eby v ela ské i 
rybá ské, které z d vodu hygienických p ípadn  jiných nelze umístit v urbanizovaném 
území anebo v p ímé vazb  na urbanizované území 

 drobná výrobní innost - innosti nemající charakter výroby tovární, spíše blížící se výrob  
emeslnické bez negativních ú ink  na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty 

aj.) 
 stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy - sklady do 200 m2 skladovací 

plochy 
 stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP - skladované látky neohrožují ŽP 

na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda 
 innosti náro né na p epravu zboží - aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2, 

podskupiny N1 a N2 
 innosti nenáro né na p epravu zboží - aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území 
 ípustná míra - míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle 

zvláštních p edpis  a vyhlášek (nap . Na . vlády . 148/2006) 
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8. Vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno 

stanovisko k vyhodnocení vliv  na životní prost edí 
K návrhu zadání územního plánu Blažkov neuplatnil dot ený orgán (odbor životního pro-

st edí Krajského ú adu kraje Vyso ina) požadavek na posouzení územního plánu z hlediska 
vliv  na životní prost edí. Ve svém stanovisku uvedl, že p edložený návrh byl posouzen na zá-
klad  kritérií uvedených v p íloze 8 zák. . 100/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  a nebyla 
shledána nutnost komplexního posouzení vliv  na životní prost edí. 

Dále tento dot ený orgán vylou il významný vliv územního plánu na evropsky významnou 
lokalitu i pta í oblast (ve svém stanovisku z hlediska zák. . 114/1990 Sb., o ochran  p írody a 
krajiny ve zn ní pozd jších p edpis , k návrhu zadání uvedl, že ešení p edloženého návrhu 
nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality (EVL) ani pta í oblasti (PO). V po-
suzované oblasti se žádná EVL ani PO nenachází. 

Z uvedených d vod  po izovatel v dopln ném zadání ÚP Blažkov neuvedl požadavek 
na zpracování vyhodnocení vliv  na životní prost edí a na posouzení z hlediska vlivu na EVL 
i PO. Z p edchozího vyplývá, že ani vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území ve smyslu 

ust. § 19 odst. 2 zák. . 183/2006 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  nemuselo být provedeno. 
 

9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL 
9.1. Dot ení ZPF 

Vyhodnocení p edpokládaného odn tí ZPF v návrhu územního plánu Blažkov je zpracováno 
dle zákona . 334/1992 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 plochy se zm nou v území. 
 Údaje o druzích pozemk  na území obce Blažkov: 

Druh pozemku 
vým ra (ha) 

k.ú. Blažkov  k.ú. Dolní Rozsí ka obec Blažkov 
orná p da 308,5 168,5 477,0 
chmelnice - - - 
vinice - - - 
zahrady 6,8 2,1 8,9 
ovocné sady 3,5 0,7 4,2 
trvalé travní porosty 53,1 19,5 72,6 

 ZPF 371,9 190,8 562,7 
lesní porosty 91,4 45,0 136,4 
vodní plochy 3,9 1,3 5,2 
zastav né plochy 7,1 2,9 10,0 
ostatní plochy 20,5 7,6 28,1 

 nezem lské plochy 122,9 56,8 179,7 
  494,8 247,6 742,4 

 Souhrnná bilance dot ených ploch (ha): 
Lokalita navrhovaný zp sob využití plochy v ZÚ mimo ZÚ celkem 

Z1 pl. ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura   0,22 0,22 
Z2 pl. ve ejného prostranství – ve ejná zele  0,09   0,09 
Z3 pl. bydlení v rodinných domech - venkovské   1,20 1,20 

Z4 
pl. ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní 
za ízení 0,50   0,50 

Z5 pl. ve ejného prostranství – ve ejná zele  0,26   0,26 

Z6 
pl. technické infrastruktury – inž. sít  – išt ní a 
odvád ní odpadních vod   0,29 0,29 

Z7 
pl. technické infrastruktury – inž. sít  – išt ní a 
odvád ní odpadních vod   0,16 0,16 

Z8 pl. bydlení v rodinných domech - venkovské   0,11 0,11 
Z9 pl. bydlení v rodinných domech - venkovské   0,40 0,40 
Z10 pl. ve ejného prostranství    0,70 0,70 



Územní plán  BLAŽKOV 

 

STUDIO P |  42 
 

Lokalita navrhovaný zp sob využití plochy v ZÚ mimo ZÚ celkem 

Z11 pl. bydlení v rodinných domech - venkovské 0,28 0,28 

K1 pl. vodní a vodohospodá ské   1,14 1,14 
K2 pl. vodní a vodohospodá ské   0,18 0,18 

K3 pl. lesní   2,54 2,54 

Celkem  0,85 7,22 8,07 

 Vyhodnocení dot ení ZPF dle BPEJ (ha): 

Lokalita 72901 72911 72914 75001 76811 
celkem 

plochy zpf ostatní 
zast. 

plocha 
vodní 

plocha PUPFL celkem 
Z1 0,05     0,17   0,22         0,22 
Z2 0,09         0,09         0,09 
Z3 1,20         1,20         1,20 
Z4 0,50         0,50         0,50 
Z5 0,26         0,26         0,26 
Z6       0,01 0,28 0,29         0,29 
Z7   0,01     0,05 0,06 0,10       0,16 
Z8   0,11       0,11         0,11 
Z9   0,40       0,40         0,40 
Z10   0,68       0,68 0,02       0,70 
Z11 0,24 0,24 0,04 0,28 

K1 0,25   0,04 0,01 0,84 1,14         1,14 
K2   0,03     0,15 0,18         0,18 

K3           0,00 2,54       2,54 

Celkem 2,35 1,47 0,04 0,19 1,32 5,37 2,70 0,00 0,00 0,00 8,07 

 Vyhodnocení dot ení ZPF (ha): 
BPEJ ída ochrany plocha pro rozvoj (ha) 
72901 I. 2,35 
72911 I. 1,47 
72914 III. 0,04 
75001 III. 0,19 

76811 V. 1,32 

Celkem zábor ZPF   5,37 

ostatní nebonitované plochy   2,70 
zastav ná plocha nádvo í   0,00 

vodní plochy   0,00 

PUPFL   0,00 

Celkem   8,07 

 Klimatický region, hlavní p dní jednotky (HPJ) 
Území obce pat í do klimatického regionu mírn  teplého, vlhkého (MT4). Pr rná ro ní tep-

lota je 6 – 7 °C, pr rný úhrn srážek iní 650 – 750 mm. 
ešením ÚP jsou dot eny tyto HPJ: 29, 50 a 68. 

 Plochy (lokality) ur ené pro zm ny v území 
Plocha Z1 
 Plocha je ur ena pro rozší ení stávajícího za ízení ob anské vybavenosti mezi prostory hasi -
ské zbrojnice a kulturního domu s p ilehlým volno asovým za ízením (h išt , místo setkávání 
obyvatel). Zastavitelná plocha vhodn  dopl uje zastav né území.  
Plocha Z2 
 Plocha mezi místními komunikacemi a h bitovem je ur ena pro ve ejné prostranství (zele ), 
kdy jeho ú el je t eba zejména spat ovat ve funkci pietní. 
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Plocha Z3 
 Vymezena pro pot eby výstavby rodinných dom . Plocha ze dvou stran navazuje na zastav -
né území a je el. vedením VN 22 kV rozd leno na dv ásti. Plocha navazuje na technickou in-
frastrukturu obce, pozemky jsou ve vlastnictví obce Blažkov. Optimální dosah ob anského vyba-
vení u kulturního domu i na návsi. 
Plocha Z4 
 Plocha ur ena pro výstavbu sportovišt  jak pro organizovanou, tak i neorganizovanou t lový-
chovu. Plocha uvnit  zastav ného území. 
Plocha Z5 
 V míst  k ížení p ti komunikací se navrhuje ve ejné prostranství (zele ) tvo ící vhodný p e-
chodný lánek mezi pozemkem evangelické modlitebny a stávajícími výrobními plochami. D le-
žité místo pro bezpe nost dopravy (rozhledové trojúhelníky). 
Plocha Z6 
 V nejnižším míst  pod sídlem Blažkov je situována plocha pro pot eby likvidace splaškových 
vod ze sídla. Dopravní obsluha je zajišt na z ú elových cest.  
Plocha Z7  
 V nejnižším míst  pod sídlem Dolní Rozsí ka je situována plocha pro pot eby likvidace splaš-
kových vod ze sídla. Sou ástí plochy je p ístupová komunikace, kterou je nutno z ídit. 
Plocha Z8 
 Ur ena pro výstavbu jednoho rodinného domu. Parcela RD navazuje na zastav né území a je 
dopravn  p ístupná z místní komunikace. 
Plocha Z9 
 Ur ena pro výstavbu rodinných dom  kolem d íve vystav né místní komunikace. Výhledov  
by se jednalo o ekonomické oboustranné obestav ní komunikace. 
Plocha Z10 
 V místní ásti Dolní Rozsí ka chybí h išt  i plocha pro setkávání obyvatel obce. Pro tento ú el 
je vymezeno ve ejné prostranství p i vjezdu do obce od obce Strážek. Sou ástí plochy bude vý-
sadba ochranné zelen  od silnice i zmír uje nežádoucí ú inek adových dom  ve sm ru hlavních 
pohled . 
Plocha Z11 
 Plocha ur ena pro výstavbu rodinných dom  navazuje na zastav né území. Dopravní obsluha 
bude probíhat po stávající ú elové cest , jejíž úprava parametr  bude odpovídat místní komuni-
kaci. 
Plocha K1, K2 
 Výstavba malé vodní nádrže ve vhodném profilu pod sídlem Blažkov (K1) a Dolní Rozsí ka 
(K2). 
Plocha K3 
 Plocha ur ená k zalesn ní. Nejde o dot ení ZPF. 
 Dot ení kultur v záboru ZPF (ha) 

Lokalita íslo parcely vým ra celé 
parcely (ha) druh pozemku 

Z1 604/8 0,39 orná p da 
Z2 1/1 0,15 trvalý travní porost 
Z3 604/1 38,27 orná p da 
Z4 135/1 0,56 orná p da 
Z5 823 0,26 orná p da 
Z6 756/1 5,27 trvalý travní porost 
Z7 39/1 2,62 trvalý travní porost 
  34/4 0,21 ostatní plocha 

Z8 144/9 0,11 orná p da 
Z9 123/1 19,28 orná p da 
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Lokalita íslo parcely vým ra celé 
parcely (ha) druh pozemku 

Z10 135 0,06 ostatní plocha 
  136/1 2,44 orná p da 

Z11 33/1 2,02 orná p da 

 34/1 0,82 trvalý travní porost 
K1 756/1 5,27 trvalý travní porost 
K2 39/1 2,62 trvalý travní porost 

K3 456/1 2,3 ostatní plocha 
  456/2 0,01 ostatní plocha 
  456/3 0,02 ostatní plocha 
  456/4 0,00* ostatní plocha 
  463 0,05 ostatní plocha 

 Investice do p dy 
Z investic do p dy bylo provedeno scelení pozemk  drobné držby a výstavba odvodn ní. 
Do provedeného odvodn ní zasáhne využití plochy: 
Z1 – pat né úpravy pozemky byly provedeny v rámci výstavby hasi ské zbrojnice 
Z6 – plocha Z6 navazuje bezprost edn  na plochu se zm nou využití K1 (malá vodní nádrž). 

Malá vodní nádrž a odvodn ní spadají do stejného druhu vodohospodá ských prací, tzn. 
problematika bude ešena ve vzájemných souvislostech. 

Z9 – odvodn ní zasahuje do zastavitelné plochy svojí okrajovou ástí. Zajistit funk nost ne-
dot ené ásti odvodn ní 

 Areály a stavby zem lské výroby 
Funk ní a užívané stavby jsou vyzna eny v grafické ásti. P edpokládá se jejich modernizace 

a dopln ní ploch zelení.  

 Uspo ádání ZPF 
V ešeném k.ú. nebyly ve smyslu zákona . 139/2002 Sb. v platném zn ní vyhlášeny ani pro-

vedeny komplexní pozemkové úpravy. Na cca 75 % zem lské p dy hospoda í Agro Zvole. 
 Etapizace výstavby 

Vzhledem k tomu, že území obce není územím se zvláš  složitou a komplikovanou proble-
matikou není uloženo vypracovat etapizaci zm n v území. Z hlediska požadavku ochrany ZPF je 
nutno p i využívání ploch postupovat tak, aby nedocházelo k narušení organizace ZPF. 
 Polní cesty 

Urbanistickým ešením nedojde k narušení stávajícího systému polních cest. ÚP umož uje 
v rámci svých opat ení zabezpe it obsluhu polností i nových polními cestami, ešenými nejlépe 
v rámci komplexních pozemkových úprav. 
 Využití ploch, které byly pro pot eby rozvoje obce odsouhlaseny orgánem ZPF v d ív jší 

dokumentaci 
Obec disponuje urbanistickou studií vyhotovenou v kv tnu roku 1997. Stanovisko orgánu 

ochrany ZPF k této urbanistické studii se nepoda ilo dohledat. 
 Zd vodn ní ešení 

 využití zastav ného území 
Zastav ná území jsou využívána p edevším pro pot eby ploch smíšených obytných 

venkovských, bydlení v rodinných domech venkovských, ploch výroby a skladování, ve ejných 
prostranství, ob anské vybavenosti i ploch zelen  soukromé. Práv  p vodní zastav ní je 

sobivé svým za len ním v zeleni užitkových zahrad, které jsou stále udržovány. V sídle 
Blažkov se poda ilo na rozhraní historické a nov jší zástavby nalézt plochu pro umíst ní 
sportovišt  (pl. Z4). V zastav ném území sídla Blažkov jsou dále umíst na dv  ve ejná 
prostranství (pl. Z2 a Z5). Obdobnou plochu se v sídle Dolní Rozsí ka nepoda ilo vyhodnotit. 
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  sociodemografické podmínky 
Demografická velikost obce 

Rok 1980 1991 2001 2009 výhled 
obyvatel 311 296 304 294 310 

byt  99 83 91 90 105 
obyv./byt 3,14 3,57 3,34 3,27 2,95 

 
 Pro bydlení je vymezeno 1,20 + 0,11 + 0,40 + 0,24 = 1,95 ha ploch. Pro zajišt ní územního 

rozvoje je t eba zajistit 15 byt  v RD, 15 x 1 500 m2/parcelu v . ve . prostranství = 2,25 ha. 
Dané ešení ÚP nep esahuje maximální velikost stavební parcely. 

 ob anská vybavenost 
Pot ebnost rozší ení ve ejné ob anské vybavenosti, sportoviš  a h iš  je z ejmá z popisu 

ploch. 

  ekonomický rozvoj obce 
edpokládá se modernizace za ízení na stávajících plochách.  

  technická infrastruktura 
Je spojena s pot ebou likvidace splaškových vod z obou sídel. Jiné plochy nejsou ÚP 

vymezovány. 

  malé vodní nádrže 
Výstavbu malých vodních nádrží vede ke zlepšení vodohospodá ské bilance povrchových i 

podzemních vod, ekologické funkce krajiny, zlepšení istoty vod atd.   
 Pro  nelze využít ZPF nižších t íd ochrany mimo zastav né území 

sídlo Blažkov  
- zásadní dot ení ZPF I. t ídy ochrany požadavky na bydlení 
- krom území „pr lehu“ mezi vrchem K iby a zastav ným územím a úzkého pruhu 

pozemk  p i komunikaci Blažkov – Šikl v mlýn na zastav né území navazuje ZPF I. 
ídy ochrany 

- zmín né plochy ZPF p i komunikaci Blažkov – Šikl v mlýn nacházející se ve III. 
íd  ochrany jsou podmá ené s výskytem cenných biotop . V p ípad  „pr lehu“ jde 

o hodnotné kulturní louky a udržované užitkové zahrady v ekologicky a esteticky 
chudé krajin  

- území p i komunikaci do Šiklova mlýna je zat žováno negativními vlivy z dopravy 
- eba zmínit, že pozemky, na kterých se nachází pl. Z3, jsou v majetku obce 

sídlo Dolní Rozsí ka  
- zásadní dot ení ZPF I. t ídy ochrany požadavky na bydlení a požadavkem 

na vymezení ve ejného prostranství 
- kolem celého zastav ného území se nachází ZPF I. t ídy ochrany 
- úzký pás ZPF III. t ídy ochrany procházející jádrem sídla tvo í podmá ené p dy 

kolem vodote e 
9.2. Dot ení PUPFL 

ešení ÚP nevyžaduje p ímé dot ení PUPFL (zábor lesa), rozvojové pot eby obce nejsou 
navrhovány ani v ochranném pásmu lesa. 

Stavby liniové (p ší trasy, b žecké trasy, cyklotrasy apod.) lze budovat na pozemcích 
PUPFL za p edpokladu, že p ed realizací konkrétních staveb bude vyhotovena vyhledávací 
studie nebo bude provedeno prov ení zamýšleného projektu. Tyto dokumenty budou muset 
být odsouhlaseny dot enými orgány. 
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10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 
Ve stanovené lh  ze strany vlastník  pozemk  a staveb dot ených návrhem ve ejn  

prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení a zastavitelných ploch nebyly proti návrhu 
územního plánu Blažkov podány námitky. 

 
11. Vyhodnocení p ipomínek 

 Ve stanovené lh  p i ve ejném projednání návrhu územního plánu Blažkov byly 
uplatn ny tyto p ipomínky: 

 Marek Burian, Blažkov 28, 592 51 Dolní Rožínka 
Žádám, aby pozemky p. .  st. 40/1, st. 40/2, 88/1, 88/2, 89, 499  vše v k.ú. Blažkov byly 

v novém územním plánu zapracovány jako plochy smíšené obytné dle §8 vyhlášky . 501/2006 
Sb. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 

Pozemky p. . st. 40/1, st. 40/2, 88/1, 88/2, 89 v k.ú. Blažkov již jsou v územním plánu 
vymezeny jako stabilizované plochy smíšené obytné – venkovské (SV). 
Pozemek p. . 499 v k.ú. Blažkov nelze do územního plánu za adit. Jedná se o podstatnou 
úpravu územního plánu, p i které je nutno upravit dokumentaci a vypsat nové ve ejné 
projednání. Dojde tímto k oddálení schválení Územního plánu Blažkov. Pozemek je možné 
projednat v p ípadné budoucí zm  územního plánu. 

 Ing. Lubomír Vrána, Blažkov 56, 592 51 Dolní Rožínka 
Žádám o za azení parcely p. . 678/8 v k.ú. Blažkov mezi parcely ur ené k zastav ní. Jedná 

se o parcelu v mém užívání a syn na této parcele chce stav t rodinný d m. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 

Pozemek p. . 678/8 v k.ú. Blažkov nelze do územního plánu za adit. Jedná se o podstatnou 
úpravu územního plánu, p i které je nutno upravit dokumentaci a vypsat nové ve ejné 
projednání. Dojde tímto k oddálení schválení Územního plánu Blažkov. Pozemek je možné 
projednat v p ípadné budoucí zm  územního plánu. 

 David Vrána, Blažkov 56, 592 51 Dolní Rožínka 
Nesouhlasím s lánkem 5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi. Konkrétn  

s navrhovaným opat ením na zatravn ní pásu orné p du podél silnice Blažkov – Zvole na 
parcelách 136/1 a 136/2, které jsou v mém vlastnictví. Nejedná se o pozemky s dlouhodobým 
výskytem vodní eroze, jak je myln  v územním plánu uvedeno. Hospoda ení lze zabezpe it 
organiza ními a agrotechnickými opat eními na orné p  a zatravn ní není nutné. Nejedná se 
o erozn  ohrožené pozemky, což je parné i z LPIS. Parcely jsou sou ástí bloku 5606/1 a jsou 
za azeny jako pozemky erozn  neohrožené. Se zatravn ním a p ípadným p evodem do TTP 
nesouhlasím. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 

Plocha ur ená k zatravn ní bude p azena do stabilizovaných ploch orné p dy – NZ1. 

 Ing. Vladimír Tatí ek, Blažkov 29, 592 51 Dolní Rožínka 
Ne souhlasím se založením trvalého travního porostu na pozemku p. . 137. Založením trva-

lého porostu by byl pozemek zna  znehodnocen. V rámci erozního ohrožení GAEC 2 je výše 
uvedený pozemek za azen do skupiny A1, kde neplatí žádná protierozní opat ení, p esto protie-
rozní opat ení na pozemcích, které obhospoda uji, používám ve svém vlastním zájmu. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 

Plocha ur ená k zatravn ní bude p azena do stabilizovaných ploch orné p dy – NZ1. 
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 Ing. Lubomír Vrána, Eva Vránová, Blažkov, 592 51 Dolní Rožínka 
1. Nesouhlasím se sázením strom  podél mého pozemku p. . 128 (zjednodušená evidence) 

a 661/2 (KN) a podél pozemku 127 a 129 ve vlastnictví jiných vlastník  v k.ú. Blažkov. 
Pozemek se nachází u silnice Blažkov Olešníky. Pozemek je meliorovaný a osázením 
strom  by došlo k ucpání meliorací. Tento problém již ešil referát životního prost edí 
pod .j. OŽP/11576/2010/Pe. 

2. Nesouhlasíme sázením strom . Podél parcely 678/8, jak je zakresleno v územním plánu. 
Na zahrad  a v p ilehlém sadu je dostatek zelen  a není nutné zabírat k tomuto ú elu or-
nou p du 

Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 
Navržené zele  bude z výše uvedených pozemk  odstran na. 

 Old ich Sedmera, Dolní Rozsí ka .p.8, 592 51 Dolní Rožínka 
Územní plán obce se týká i pozemk , které jsou v mém vlastnictví. Podoba návrhu úpravy 

územního plánu zasahuje dle mého názoru do mých vlastnických práv a nesouhlasím s ní. Tím-
to Vás prosím o vyjmutí všech zm n, které se týkají mých pozemk  (travnaté i orné p dy), 
z územního plánu obce Blažkov dle p ílohy. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 

Navržené zele  bude z pozemk  pana Sedmera odstran na. 

 Obec Blažkov, .p. 68 Dolní Rožínka 
Požadujeme úpravu textové ásti pro stabilizované i zastavitelné plochy v obci tak, aby 

na t chto plochám byla možná výstavba fotovoltaických elektráren pouze na st echách budov. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 

Bude v textové ásti upraveno. 
 
 

Pou ení: 
Proti územnímu plánu obce Blažkov vydaného formou opat ení obecné povahy nelze podat 
opravný prost edek (§ 173 odst. 2  zákona . 500/2004 Sb. správní ád). 
 
 
 
 
 
 
     …………………………….                                                  ………………………… 
         Mgr. Petra Tatí ková                           Ji í Tomášek 
           starostka obce                                       místostarosta obce   
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