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1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska 
širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací 
dokumentaci vydanou krajem 
 
Obec je situována v horské venkovské, zemědělsko - lesnaté krajině s výrazným 
zastoupením rekreační funkční složky. Celé území obce se nachází v přírodním parku 
Svratecká hornatina. Sídelní strukturu charakterizuje středně hustá síť menších sídel 
venkovského typu s kompaktním zastavěným územím, mezi které patří i řešená obec. Obec 
je obklopena sídly venkovského typu srovnatelné velikosti a charakteru. Dokumentace 
respektuje současný charakter obce a její postavení v sídlení struktuře regionu zůstává 
nezměněno. 
 
Z hlediska vazeb veřejné infrastruktury obec realizuje následující širší územní vztahy: 

• Dokumentací jsou respektovány průběžné plynovody VTL a přípojka do regulační 
stanice v Dalečíně; 

• Dokumentací jsou respektována elektrická vedení VN 22 kV procházející nad 
územím obce; 

• Dokumentací je navrženo napojení vodovodu na vodovodní přivaděč Vír – Žďár n. S. 
prostřednictvím větve vedené od Písečného;   

• Dokumentace respektuje všechny stávající vazby v dopravní infrastruktuře – napojení 
na silniční síť i účelové komunikace; 

• Dokumentace hájí územní rezervou úpravu trasy silnice II/357. 
 
Řešená obec leží v území, pro které nebyla doposud zpracována žádná územně plánovací 
dokumentace vydaná krajem. 

2. Údaje o splnění zadání 
 
V dokumentaci byla zohledněna většina požadavků kladené zadáním a všechny připomínky 
dotčených orgánů k tomuto zadání. V dokumentaci jsou obsaženy následující zásady, které 
nebyly součástí zadání: 

• Koncepce zásobení vodou byla upravena dle požadavků I. změny Plánu rozvoje 
vodovodu a kanalizací kraje Vysočina – napojení na vodovod Svazu vodovody a 
kanalizace Žďársko, s napojením v obci Písečné;   

• Jsou navrženy zábory lesních pozemků – pouze na pozemcích stávajících 
pozemních staveb (chat). Dále jsou navrženy zábory v zastavitelných plochách B4 a 
B6 – plochy navazují na zastavěné území a jedná se o úzké pruhy lesních pozemků, 
které zde již neplní svou funkci.  

• Obsah a struktura dokumentace byly upraveny dle zákona č. 183/2006 Sb. a 
souvisejících prováděcích předpisů, platných od 1.1.2007; 

• Vzhledem k tomu, že nebyly řešeny varianty, nebyl zpracován koncept. 
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3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně 
vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, 
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

3.1 Vymezení pojmů 
 
1. Pro účely této dokumentace je celé území obce (sídlo i volná krajina) rozděleno na 

jednotlivé plochy s rozdílným využitím (zóny). Tyto plochy jsou vymezeny jako území 
se stejnými podmínkami využití (regulačními podmínkami) uvedenými v kapitole 6 přílohy 
Textová část Územního plánu Dalečín. Podmínky využití jsou vztaženy k zónám, a ne 
k jednotlivým parcelám.  

2. Jednotlivé zóny jsou vyznačeny v přílohách grafické části č. 2. „Hlavní výkres – 
koncepce uspořádání území obce“ příslušnou barvou a symbolem, kterým odpovídají 
podmínky využití uvedené v kapitole 6 přílohy Textová část Územního plánu Dalečín. 

3. Plochy mohou tvořit území stabilizovaná nebo návrhová.  
4. Stabilizovaná území jsou území, jejichž způsob využití i prostorové uspořádání 

zůstanou  ve své podstatě zachovány. 
5. Návrhová území (lokality) jsou území, která územní plán určuje ke změně způsobu 

využití a/nebo prostorového uspořádání. Návrhová území mohou být přestavbová, 
rozvojová nebo transformační. 

6. Přestavbové území leží v zastavěném území1 a může v něm dojít ke změně způsobu 
využití a/nebo prostorového uspořádání. Do zahájení přestavby je možné v tomto území 
umisťovat a povolovat stavby sloužící jeho původnímu využití. 

7. Rozvojové území zahrnuje zpravidla zastavitelné plochy2.  
8. Transformační území leží v nezastavěném území3 a může zde dojít ke změně způsobu 

využití, popřípadě i prostorového uspořádání. Zůstane však i nadále v nezastavěném 
území. 

9. Do přípustného využití spadají, kromě hlavního využití, činnosti obvyklé, bez 
negativního dopadu na hlavní funkci. 

10. Podmíněně přípustné využití zahrnuje činnosti, které je možné v jednotlivých 
případech povolit. O přípustnosti těchto činností rozhoduje stavební úřad v rámci 
příslušného řízení dle stavebního zákona. Podmíněně přípustné činnosti musí splňovat 
podmínky kladené tímto dokumentem a obecně platnými právními předpisy. Pro povolení 
podmíněně přípustných činnosti je kromě výše uvedeného nutno v každém konkrétním 
případě získat i souhlas orgánů obce. 

11. Nepřípustné činnosti jsou činnosti, které nesplňují podmínky dané obecně platnými 
předpisy, nebo jsou v rozporu s funkcemi v území navrženými. Jsou to stavby, které 
kapacitou, polohou a účelem odporují charakteru předmětné lokality nebo mohou být 
zdrojem narušení pohody a kvality prostředí. 

12. Drobnou chovatelskou činností se rozumí chov drobných hospodářských zvířat, 
neděje-li se tak podnikatelským způsobem. 

13. Drobnou pěstitelskou činností se rozumí nepodnikatelské pěstování zemědělských         
produktů pro účely zásobování rodiny. 

14. Individuálními garážemi osobních automobilů se rozumí garáže, které se nacházejí 
mimo zónu pro bydlení, ve kterých jsou v jednom prostoru garážována max. 2 vozidla. 
Tyto objekty mohou být uskupeny v řadách nebo skupinách.  

 

                                                
1 § 2, odst. (1), písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., dále Zákona 
2 § 2, odst. (1), písm. j) Zákona  
3 § 2, odst. (1), písm. f) Zákona  
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3.2 Zastavěné území 
 
Zastavěné území bylo před vydáním této dokumentace stanoveno úřadem územního 
plánování postupem dle § 59 a násl. zákona 183/2006 Sb. 
 
Vzhledem ke změnám v území byly do zastavěného území touto dokumentací začleněny 
další parcely, nebo jejich části, které se do zastavěného území dle §58 zákona 183/2006 Sb. 
zahrnují. 
 
V současné době (1. 1. 2004) má obec 703 obyvatel. Obec má sídelní charakter, a proto 
plochy obytné zástavby zaujímají většinu zastavěného území. V obci se nachází 257 bytů 
(SLDB 2001), téměř všechny jsou v rodinných domech a trvale obydleny. 

3.3 Zastavitelné plochy a plochy určené ke změně využití 
 
Do zastavitelných ploch jsou zahrnuty zpravidla návrhové lokality nacházející se mimo 
zastavěné území obce. Kromě toho jsou do nich zahrnuty i pozemkové parcely (lesní, 
zemědělská půdy) nebo jejich části, které se nacházejí pod stávajícími pozemními stavbami 
(sloužícími nejčastěji rodinné rekreaci, popřípadě jinému účelu jako je lesnictví, zemědělství 
apod.). Tyto objekty nebylo možné do zastavěného území zahrnout, neboť se nenacházejí 
na stavebních parcelách. Proto byly zahrnuty do zastavitelných ploch, aby v  jejich hranicích 
bylo možné provádět změny dokončených staveb. 
 
Jsou případy, kdy plochy rekreace (Rch) plošně přesahují do nezastavěného území.4 
Vzhledem k měřítku a čitelnosti dokumentace a podmínkám stanovenými legislativou5 byly 
plochy rekreace zakresleny větší, přičemž nejsou dotčeny podmínky pro nezastavěné 
území6. 
 
Tab. 3.3.1.: Rozvojové a transformační plochy jsou uvedeny v přehledné tabulce: 
 
Č. pl. Návrh funkčního využití 

 
Výměra 
(ha) 

Počet účelových jednotek (RD) 

B1. Bydlení 
 

1,67 5 

B2a. Bydlení 
 

0,43 2 

B2b. Bydlení 0,19 1 
B2c. Bydlení 0,24 1 
B3. Bydlení 

 
1,11 6  

B4. Bydlení 
 

1,94 10 

B5. 
 

Bydlení 
 

1,41 10 

B6. Bydlení 
 

0,66 4 

B7.  Bydlení 
 

0,83 8 

B8. Bydlení 0,28 1 

                                                
4 § 2, odst.(1), písm. f) Zákona 
5 § 3, odst. (1) vyhlášky 501/2006 Sb. 
6 § 18, odst. (1) Zákona 
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B9. Bydlení 

 
0,36 2 

B10. Bydlení 
 

1,21 6 

B11. Bydlení 
 

0,83 5 

B12. Bydlení 
 

0,45 3 

B13a. Bydlení 
 

0,31 2 

B13b. Bydlení 
 

0,55 2 

B14. Bydlení 
 

0,22 2 

B15. Bydlení 
 

0,17 1 

B16. Bydlení 
 

0,15 1 

B17a. Bydlení 
 

1,86 5 

B17b. Bydlení 
 

0,14 1 

R1. Rekreace 0,53  
R2. Rekreace 0,14  
R4. Rekreace 1,62  
O1. Občanská vybavenost 0,32  
O2. Občanská vybavenost 0,41  
T1. Technická infrastruktura - 

ČOV 
0,03  

T2. Technická infrastruktura - 
ČOV 

0,03  

T3. Technická infrastruktura - 
ČOV 

0,07  

V1. Zemědělská výroba 0,98  
V2. Zemědělská výroba 0,23  
V3. Zemědělská výroba 0,40  
 
 
 
3.3.2.: Rekapitulace: 
Bydlení celkem 
 

15,01 78 RD 

Rekreace celkem 2,29  
Občanská vybavenost 
celkem 

0,73  

Technická 
infrastruktura celkem 

0,13  

Zemědělská výroba 
celkem 

1,61  
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Většina zastavitelných a návrhových ploch slouží bydlení, čímž je podpořen sídelní charakter 
obce. 
 
Do návrhových obytných ploch byly zahrnuty všechny vhodné lokality situované na obvodu 
zastavěného území, které lze logicky napojit na veřejnou infrastrukturu a které svým 
zastavěním nenaruší krajinný ráz nebo obraz obce. Vzhledem k současné demografické 
situaci v obci i regionu se zastavění většiny ploch nepředpokládá, počet těchto lokalit tedy 
zřejmě přesahuje reálné předpoklady rozvoje obce. Nutno připomenout že novou legislativou 
byly jednoznačně stanoveny podmínky v nezastavěném území a že tuto dokumentaci je 
třeba chápat především jako podklad pro rozhodování stavebního úřadu. Proto bylo zvoleno 
řešení, které umožňuje výstavbu v závislosti na zájmech stavebníků a to ve všech vhodných 
lokalitách i když v části případů zde k výstavbě nedojde. 
 
Územní plán umožňuje výstavbu až 78 nových bytových jednotek, což může představovat 
bydlení pro téměř dalších 250  obyvatel. Využití všech rozvojových ploch není reálné a proto 
je předpokládaná velikost obce 770  obyvatel v 250 domech. 
 
Nárůst se předpokládá v místní části Dalečín, v místních částech Hluboké a Veselí patrně 
počet obyvatel ani domů výrazněji neporoste. 
 
Orientační demografická tabulka: 

Počet obyvatel Počet domů Rok 
Dalečín Hluboké Veselí Celke

m 
Dalečín Hlubok

é 
Veselí Celkem 

1850 724 166 223 1113 - - - - 
1869 697 176 192 1065 105 28 27 160 
1900 680 189 205 1074 103 31 32 166 
1930 594 154 189 937 109 35 35 179 
1970 596 94 123 813 130 26 29 185 
1991 621 50 104 775 141 19 23 183 
2001 - - - 723 - - - 228 
1.1. 
2006  

565 40 103 708     

Návrh 620 45 105 770 205 20 25 250 
 
 

3.3 Plochy výroby 
 
V obci je poměrně velký počet ploch sloužících výrobě. Jsou to plochy sloužící jednak 
zemědělství, ale i nezemědělské výrobě – papírna, dřevařská výroba, lisovna plastů. 
 
Na území obce jsou dvě střediska zemědělské výroby, kde je provozována koncentrovaná 
živočišná výroba. Pro jednotlivé objekty byl stanoven dosah vlivu chovu zvířat, objekty i 
kružnice dosahu vlivu jsou zakresleny ve výkrese O2. V dosahu vlivu nejsou umístěny žádné 
návrhové plochy bydlení ani rekreace. Tato dokumentace pro plochy nacházející se uvnitř 
dosahu vlivu chovu zvířat nestanovuje žádná omezení. 
 
Výpočet dosahu vlivu chovu zvířat: 
a CHZ Veselí 
b OCHZ V1 
c KAT VP 
d STAV 225 
e 0 ŽH 110 
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f (d*e) C ŽH 24750 
g T 353,57 
h Cn 0,0033 
i (g*h) En 1,16 
j TECH -10% 
k PŘEV 0 
l ZEL -10% 
m1 VÍTR 0 
m2 OST 0 
n CEL -20% 
o EKn 0,92 
p Ln  
r EKn*Ln  
s LES  
t αn  
u EKn* αn  
v αes  
x rop  119 m 
y   
 
VP = výkrm prasat, do 110 kg 
 
Pro objekty živočišné výroby v Dalečíně a Hlubokém bylo posouzení vlivu převzato 
z následujících dokumentací: 

• Ing. Petr Pantoflíček, Pastevní areál – zimoviště skotu Dalečín, Oznámení záměru o 
hodnocení vlivu na ŽP dle §6 odst 1 zákona 100/2001 Sb.   

• Ing. Petr Pantoflíček, Asanace farmy Hluboké u Dalečína, Oznámení záměru o 
hodnocení vlivu na ŽP dle §6 odst 1 zákona 100/2001 Sb.  

 
 

3.4 Plochy občanského vybavení 
 
Všechny plochy občanského vybavení jsou dokumentací respektovány. Vzhledem 
k předpokládanému charakteru provozoven, lze jejich umístění respektovat i v jiných 
plochách, především plochách bydlení. 

3.5 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného 
území 
Nejsou navrženy. 

3.6 Ochrana památek 
Na správním území obce byly evidovány následující nemovité kulturní památky: 
 
Poř.č. Katastr. území Název Ev.číslo 

1. Dalečín Hrad Dalečín, zřícenina 25282/7-3992 
2.  Dalečín Kostel sv. Jakuba 34359/7-3993 
3. Veselí u Dalečína Modlitebna českobratrská 37303/7-3994 
 
Řešené území je prostorem s možným výskytem archeologických nálezů. Před zahájením 
zemních prací je proto investor povinen svůj záměr oznámit organizaci oprávněné k 
provádění záchranného archeologického výzkumu a této organizaci umožnit provedení 
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záchranného archeologického průzkumu na dotčeném území (dle ustanovení § 22 odst. 2 
zák. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Mezi tyto organizace patří např. 
Archeologický ústav AV ČR Brno nebo místně příslušné vlastivědné muzeum. 
 
Ochrana archeologických nálezů bude řešena v konkrétních případech výstavby a zemních 
prací. 

3.7 Urbanistické a architektonické hodnoty 
 
Na správním území obce se rozkládají tři  základní sídelní jednotky (totožně s třemi katastr. 
územími) : Dalečín, Hluboké a Veselí.  Kromě těchto základních sídelních jednotek se na 
území obce  nachází několik rekreačních chat a samot. Obec je situována v členité vrchovině 
a v převážně zalesněné krajině.  
 
Vzhledem k svému umístění v krajině a poměrně kompaktnímu zastavěnému území má 
Dalečín poměrně příznivý obraz sídla. Převažují v něm drobné tvary individuální obytné 
zástavby s výraznějšími hmotami některých statků. V severozápadní, vyšší části 
zastavěného území je hlavní dominanta vsi, řkt. farní kostel sv. Jakuba, ve středu sídla, na 
ostrohu je zřícenina hradu a „zámek.“  Obraz sídla je dále charakteristický mohutnými 
vzrostlými stromy (lípami a javory)  rostoucími solitérně i ve skupinách u soukromých statků, 
na okrajích zastavěného území i na veřejných prostranstvích. Celkem příznivý dojem 
výrazně narušuje areál zemědělské výroby a „papírna“, kolem kterých  zcela chybí izolační 
zeleň.      
 
V obraze Veselí převažují drobné tvary individuální obytné zástavby s  mohutnými vzrostlými 
stromy (lípami a javory)  rostoucími solitérně i ve skupinách. Hlavní dominantou sídla je 
evangelická modlitebna s věží na svahu nad zástavbou.  Areál zemědělské výroby umístěný 
několik desítek metrů od obytných domů  je obklopen izolační zeleni a v obrazu sídla 
nepůsobí nepříznivě. 
 
V obraze Hlubokého převažují drobné tvary individuální obytné zástavby bez výrazných 
dominant. Kolem areálu zemědělské výroby vesměs chybí izolační zeleň. 
 
Předložená dokumentace respektuje popsaný charakter a obraz sídel. Stávající zástavba je 
plně respektována. Rozvojové plochy navazují na zastavěné území a svým funkčním 
využitím podporují obytný charakter sídla. Rovněž je respektován současný obraz sídla. 
Nejsou navrhovány žádné nové dominanty, je zachována výšková hladiny zástavby a pro 
všechny stavby – i ty nebytové -  platí podmínka, že musí respektovat venkovský obraz sídla.  

3.8 Krajinný ráz  
Obec se nachází v hodnotném krajinném rámci (přírodním parku), který nesmí být novou 
zástavbou narušen. Rozvojové plochy proto navazují na zastavené území, vesměs na 
svazích údolí. Nezastavěné horizonty, zejména pak izolované vrchy, jsou respektovány. 
Nová zástavba je navrhována tak, aby byl co nejméně narušen krajinný ráz obce.  

3.9 Ochrana přírody a krajiny 
 
Na území obce nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky, žádné 
přechodně chráněné plochy, nenachází se zde národní park, ani ochranné pásmo národního 
parku. Do území obce nezasahuje chráněná krajinná oblast. Na území obce není žádná 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, ani jejich ochranná 
pásma. Na území obce nebyl evidován památný strom. Na území obce nebyla stranovena 
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biosférická rezervace UNESCO, ani geopark UNESCO. Na území obce nebyly vymezeny 
žádné prvky soustavy NATURA 2000 – evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. 
 
Na území obce se nachází přírodní památka Ostražka (jihozápadně od Hlubokého), 
chráněna ochranným pásmem– 50 m po obvodu PP. Přírodní památka, včetně ochranného 
pásma je respektována.  
 
Celé území obce leží v území přírodního parku Svratecká hornatina. Zastavitelné plochy 
přímo navazují na zastavěné území, na území obce nejsou navrženy žádné návrhové plochy 
pro výrobu, výstavba objektů rodinné rekreace je výrazně omezena. Všechny lesní pozemky 
a většina ploch krajinných jsou respektovány, jsou navržena další zatravnění a členění orné 
půdy interakčními prvky. Součástí dokumentace je plán územního systému ekologické 
stability. 
 
Na správním území obce se vyskytují významné krajinné prvky stanovené § 3 odst. b) 
zákona 114/92 Sb ve. znění pozdějších předpisů7.  
 
Významné krajinné prvky na správním území obce ze zákona jsou: 

• Všechny lesní pozemky (viz oddíl 3.10 této přílohy); 
• Všechny vodní toky – jsou dokumentací respektovány; 
• Všechny rybníky – v nezastavěném území jsou dokumentací respektovány; 
• Údolní niva Svratky – je dokumentací z větší části respektována (zachování 

současného využití), neboť téměř celou její plochu zabírá záplavové území. Výjimkou 
jsou pouze plochy pro rekreaci R1 – jedná se pouze o zatravnění a plocha B7, která 
je sevřena v zastavěném území.  

3.10 Lesy 
 
Všechny lesní pozemky jsou dokumentací respektovány. Výjimkou jsou pouze dodatečné na 
pozemcích stávajících pozemních staveb (chat). Dále jsou navrženy zábory v zastavitelných 
plochách B4 a B6 – plochy navazují na zastavěné území a jedná se o úzké pruhy lesních 
pozemků, které zde již neplní svou funkci.  
 
Ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa jsou dokumentací vymezeny některé plochy 
zastavitelného území. O přípustnosti výstavby v těchto lokalitách rozhodne příslušný dotčený 
orgán v konkrétních případech. 

3.11 Vodní hospodářství 

3.11.1 Vodní toky a nádrže 
 
Správní území obce náleží k povodí řeky Svratky (4-15-01)  a úmoří Černého moře.  
 
Vzhledem k geomorfologické skladbě terénu a vymezení katastru je z hydrologického 
hlediska území obce značně přehledným prostorem, situace je předurčena zejména již 
popsanou reliéfní stavbou.  
 
Kostru hydrografické sítě tvoří řeka Svratka, protékající západní částí a posléze po 
jihozápadní hranici obce. Pod Dalečínem řeka vtéká do vodní nádrže Vír. Do Svratky a vodní 
nádrže se jak z leva, tak i zprava vlévá poměrně velké množství  drobných vodních toků 
vesměs pramenících na území obce. Větší část jich pramení a protéká zalesněnými kaňony. 

                                                
7 Obecně jsou to lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
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Dva vodní toky pramení v intravilánu Veselí a Hlubokého. Výraznějšími přítoky Svratky jsou 
potoky Hrabovec (od Ubušínka)  protékající po severní hranici k.ú. Dalečín a Janovický potok 
(od Velkých Janovic)  protékající po jižní hranici stejnojmenného katastru.  
 
Č. Název Správce Poznámka 
1. Svratka Povodí Moravy, 

s.p. 
Významný 
vodní tok 

2. Hrabovec Lesy ČR  
3. Bezejmenný lesní potok zleva do Svratky – 

severně od vrchu Roubšovka 
Lesy ČR  

4. Bezejmenný potok zleva do Svratky – jižně od 
vrchu Roubšovka 

Lesy ČR  

5. Bezejmenný potok zleva do Svratky – od Veselí 
s levobřežním přítokem 
 

ZVHS  

6. Bezejmenný potok zleva do Svratky – od 
Hlubokého 

ZVHS  

7. Bezejmenný potok zprava do Svratky – nad 
Dalečínem 

ZVHS  

8. Janovický potok. 
 

Lesy ČR  

9.  Mlýnský náhon Fyzická osoba  
10. Náhon k „papírně“ Právnická 

osoba 
 

 
 
Řeka Svratka pramení pod Šindelným vrchem ve Žďárských vrších, nad obcí Herálec. 
Protéká Českomoravskou vrchovinou, od Brna potom Dyjsko – svrateckým úvalem a u 
Mušova se zleva vlévá do Dyje. Po území obce řeka protéká v částečně upraveném korytě, 
břehy jsou ve vyhovujícím stavu, místy však chybí doprovodná zeleň. Na území obce jsou na 
Svratce dva jezy, od kterých se oddělují náhony – k bývalé papírně a bývalému mlýnu v jižní 
části Dalečína. Před papírnou je menší vodní nádrž. Na území obce se řeka postupně mění 
ve vodní nádrž Vír I, která tvoří jihovýchodní hranici území obce.  
 
Vodní toky jsou chráněny následujícími manipulačními pásmy: 

• Významné vodní toky (Svratka) – 8 m od břehové hrany; 
• Drobné vodní toky (všechny ostatní na území obce) – 6 m od břehové hrany. 

 
Manipulační pásma vodních toků jsou touto dokumentací respektována. 
 

3.11.2 Záplavy, eroze 
 
Na území obce bylo stanoveno záplavové území Svratky8. Rozliv ohrožuje údolní nivu, 
včetně části zastavěného území v Dalečíně.  
 
Pro ochranu před záplavami jsou v obci vybudovány ochranné hráze, které chrání zastavěné 
území před záplavami ze Svratky; 
 
Území obce není výrazněji ohrožováno erozemi. Většinu zemědělské půdy tvoří trvalé travní 
porosty. Zbývající plochy orné půdy netvoří rozlehlé, svažité lány ohrožené erozí. Jednotlivé 

                                                
8 Rozhodnutí OkÚ ŽP Vod. 1765/01/Kl, ze dne 21.5.2001 
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plochy se sklonem větším než 7% byly touto dokumentací navrženy k zatravnění, popřípadě 
zatravnění s porosty nebo pro jiná protierozní opatření. 
 
Obec se nenachází ve zranitelné oblasti. 

3.11.3 Vodní zdroje a ochranná pásma 
 
Dále se na území obce nacházejí následující ochranná pásma vodních zdrojů: 

• Ochranné pásmo III. stupně vodárenské nádrže Vír; 
• Ochranné pásmo II. stupně – vnější vodárenské nádrže Vír; 
• Ochranné pásmo II. stupně – vnitřní vodárenské nádrže Vír; 
• Ochranné pásmo I. stupně vodárenské nádrže Vír9; 
• Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Dalečín. 
• Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Dalečín. 

 
Výše uvedené limity využití území jsou dokumentací respektovány. 
 
Obec se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Na území obce se 
nenachází žádný přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody, ani jejich ochranná 
pásma. Obec není lázeňským místem. 
 

3.11.4 Zásobení vodou 
 
a) Místní část Dalečín  
 
Zdrojem pitné vody je několik vrtů s odlišnou kvalitou pitné vody. V období s nedostatkem 
srážek je voda odebírána ze všech vrtů a je potřeba ji upravovat, jinak jsou méně kvalitní 
zdroje odpojeny. Z prameniště se zdrojem o vydatnosti 0,9 l/s je voda vedena do vdj. Dalečín  
- 80 m3 (556,09 / 554,24 m.n.m.) . Kapacita zdroje je nedostačující. 
 
Z vodojemu je voda vedena do distribuční sítě, která pokrývá celé zastavěné území obce. 
 
V nově zpracovaném Programu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina je navrženo 
napojení na skupinový vodovod Svazu vodovody a kanalizace Žďársko, s napojením v obci 
Písečné. Protože je situace se zásobením vodou nevyhovující a vybudování přívodního řádu 
vyžaduje nemalou investici, je touto dokumentací navíc navrženo dočasné napojení 
záložního zdroje s případnou úpravnou. 
 
Bilance odběru vody: 
 
Stav: 
 
Počet obyvatel (1.1. 2006): 565 
Specif. spotřeba obyvatelstvo: 130l/ob*d 
Specif. spotřeba vybavenost: 20l/ob*d 
 
Qp = 0,150*565 = 84,75 m3/d 
 
Qm = 84,75*1,5 = 127,12 m3/d = 1,47 l/s 
 
Oh = 1,47 * 1,8 = 2,63 l/s 
                                                
9 Rozhodnutí KNV JmK Vod 3275/1986-233/1-Ho ze dne 26.11.1986 
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potřeba akumulace Qm *0,8 = 101,7 m3 
 
Vodní zdroje kapacitně nevyhovují. Objem vodojemu nevyhovuje. 
 
Návrh: 
 
Bilance potřeby vody: 
  
Počet obyvatel: 620 
Specif. spotřeba obyvatelstvo: 130l/ob*d 
Specif. spotřeba vybavenost: 20l/ob*d 
 
Qp = 0,150*620 = 93 m3/d 
 
Qm = 93*1,5 = 139,5 m3/d = 1,60 l/s 
 
Oh = 1,60 * 1,8 = 2,88 l/s 
 
potřeba akumulace Qm *0,8 = 111,6 m3 
 
Kapacita vodního zdroje v návrhovém období  kapacitně nevyhovuje. Objem vodojemu 
v návrhovém období nevyhovuje. 
 
b) Místní části Hluboké a Veselí  
 
Vodovod je zásoben ze studny, která má maximální povolenou kapacitu 1,11 l/s. U studny je 
umístěna úpravna vody, kde jsou 2 tlakové filtry na odkyselení vody. Z úpravny je voda 
čerpána do vdj.Veselí 50 m3 (664,50 / 662,30 m.n.m.)  a do vdj.Hluboké 50 m3 (606,0 / 603,8 
m.n.m.) . Vodovod byl vybudován v 70. letech 20. století. 
 
V nově zpracovaném Programu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina nejsou 
navrženy žádné koncepční změny.   
 
Stav: 
 
Počet obyvatel (1.1. 2006): 143 (Veselí + Hluboké) 
Specif. spotřeba obyvatelstvo: 130l/ob*d 
Specif. spotřeba vybavenost: 20l/ob*d 
 
Qp = 0,150*143 = 21,45 m3/d 
 
Qm = 21,45*1,5 = 32,175 m3/d = 0,37 l/s 
 
Vodní zdroj pro současný odběr vyhovuje. 
 
Potřeba akumulace pro Veselí: 
 
Qp = 0,150*103 = 15,45 m3/d 
 
Qm = 15,45*1,5 = 23,175 m3/d = 0,26 l/s 
 
Oh = 0,26* 1,8 = 0,48 l/s 
 
potřeba akumulace Qm *0,8 = 18,54 m3 
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Objem vodojemu vyhovuje. 
 
Potřeba akumulace pro Hluboké: 
 
Qp = 0,150*40 = 6 m3/d 
 
Qm = 6*1,5 = 9 m3/d = 0,1 l/s 
 
Oh = 0,1* 1,8 = 0,18 l/s 
 
potřeba akumulace Qm *0,8 = 7,2 m3 
 
Objem vodojemu vyhovuje. 
 
Návrh: 
 
Bilance potřeby vody: 
  
Počet obyvatel: 150 
Specif. spotřeba obyvatelstvo: 130l/ob*d 
Specif. spotřeba vybavenost: 20l/ob*d 
 
Qp = 0,150*150 = 22,5 m3/d 
 
Qm = 22,5*1,5 = 33,75 m3/d = 0,38 l/s 
 
Vodní zdroj pro návrhový odběr vyhovuje. 
 
Potřeba akumulace pro Veselí: 
 
Qp = 0,150*105 = 15,75 m3/d 
 
Qm = 15,75*1,5 = 23,62 m3/d = 0,27 l/s 
 
Oh = 0,27* 1,8 = 0,49 l/s 
 
potřeba akumulace Qm *0,8 = 18,9 m3 
 
Objem vodojemu vyhovuje. 
 
Potřeba akumulace pro Hluboké: 
 
Qp = 0,150*45 = 6,75 m3/d 
 
Qm = 6,75*1,5 = 10,12 m3/d = 0,1 l/s 
 
Oh = 0,1* 1,8 = 0,2 l/s 
 
potřeba akumulace Qm *0,8 = 8,1 m3 
 
Objem vodojemu vyhovuje. 
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3.11.5 Odkanalizování 
 
a) Místní část Dalečín  
 
Místní část se nachází v pásmu hygienické ochrany vodárenského zdroje Vír. V místní části 
je vybudována kompletně nová splašková kanalizace. 
 
Provozovatel kanalizace: obec 
 
V místní části Dalečín je vybudována nová čistírna odpadních vod. Jde  o mechanicko-
biologickou čistírnu odpadních vod s technologií OMS typ BA pro 750 EO. Mechanická část 
zahrnuje čerpací stanici, ručně stírané česle, provzdušňovaný lapák písku a tuků, vybavený 
separátorem písku. 
 
Kanalizace i ČOV jsou vybudovány v nedávné době a jsou vyhovující. V nově zpracovaném 
Programu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina nejsou navrženy žádné koncepční 
změny.   
 
Stav: 
 
Množství odpadních vod: 
Qd = 84,75*1,5 = 127,12 m3/d  
Množství znečištění dle BSK5: 
Obyvatelstvo spec.: 60gO2/ob*d 
Celkem: 565*60 = 33 900 gO2/d 
 
Návrh: 
 
Množství odpadních vod: 
Qd = 93*1,5 = 139,5 m3/d 
 
Množství znečištění dle BSK5: 
Obyvatelstvo spec.: 60gO2/ob*d 
Celkem: 620*60 = 37 200 gO2/d 
 
b) Místní část Hluboké 
 
Místní část  Hluboké, která se nachází v pásmu hygienické ochrany vodárenského zdroje 
Vír, nemá v současné době vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají 
bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místní 
vodoteče a následně do vodárenské nádrže Vír, nebo jsou zachycovány do bezodtokých 
jímek, odkud jsou vyváženy na pole. V místní části není vybudována čistírna odpadních vod. 
 
Způsob likvidace splaškových vod v místní části je nevyhovující. 
 
V nově zpracovaném Programu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina je navrženo 
následující řešení: V místní části bude vybudována nová splašková kanalizace a napojena 
na vlastní ČOV. Stávající stoky budou využity jako kanalizace dešťová. Toto řešení je 
předloženou dokumentací respektováno. 
 
c) Místní část Veselí 
 
Místní část Veselí se nachází v  pásmu hygienické ochrany vodárenského zdroje Vír. 
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Veselí  nemá prozatím vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez 
jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místní 
vodoteče a dále do vodní nádrže Vír. U části rodinných domků jsou odpadní vody 
zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole. V místní části není 
vybudována čistírna odpadních vod. 
 
Způsob likvidace splaškových vod v místní části je nevyhovující. 
 
V nově zpracovaném Programu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina je navrženo 
následující řešení: V místní části bude vybudována nová splašková kanalizace a  napojena 
na vlastní ČOV. Stávající stoky budou využity jako kanalizace dešťová. Toto řešení je 
předloženou dokumentací respektováno. 

3.12 Elektrická energie 
 
Na správním území obce se nenacházejí žádná vedení VVN. 
 
Na správním území obce se nacházejí vzdušná vedení VN 22kV, kterými je zásobena obec. 
Hlavní průběžná trasa prochází přibližně rovnoběžníkovým směrem západní části území 
obce. Od této trasy jsou vedeny přípojky k Dalečínu ukončené trafostanicemi.  Místní části 
Hluboké a Veselí jsou zásobeny vedeními směrem od severovýchodu, rovněž ukončené 
trafostanicemi. 
 
V místní části Dalečín jsou celkem 4 trafostanice, 3 distribuční a 1 pro výrobu V papírně. 
V minulosti byla trafostanice i v jižní části obce, u zotavovny. Toto zařízení je mimo provoz. 
 
V místní části Veselí  jsou celkem 2 trafostanice, 1 distribuční a 1 u areálu zemědělské 
výroby. 
 
V místní části Hluboké  jsou celkem 2 trafostanice, 1 distribuční a 1 u vodního zdroje 
místního vodovodu. 
 
Současný stav ve všech místních částech je kapacitně vyhovující. Součástí návrhové části 
územního plánu obce bude posouzení aktuálních potřeb a výhledového stavu. Budou 
navrženo případné posílení příkonu stávajících trafostanic, popřípadě trafostanice nové. 
 
Celé zastavěné území obce je v současné době elektrifikováno. Většinu rozvodů tvoří 
nadzemní vedení na sloupech.  
 
Stávající elektroenergetická zařízení jsou dokumentací respektována. Rekostrukci sítě a 
kabelizaci, která bude probíhat pravděpodobně v současných trasách, dokumentace 
umožňuje. 
 
Vysoké napětí VN 22 kV  má ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče (u zařízení, jejichž 
územní rozhodnutí nabylo právní moci před 1.1.1995, 10 m) ; 
 
Z důvodu plánované výstavby a posílení příkonu v místní části Dalečín dokumentace 
umožňuje v případě potřeby realizaci dvou distribučních trafostanic VN/NN. Jedna 
z navržených trafostanic by sloužila zásobení pouze výrobního areálu na západním okraji 
sídla a odlehčila by tak trafostanici u školy, která by sloužila pouze distribuci v obytné a 
občanské zástavbě. Další trafostanice je navržena na jižním okraji sídla (B 1), protože zde 
dojde k většímu rozvoji obytné zástavby a zároveň je stávající zástavba v této lokalitě 
nejvzdálenější od současných trafostanic. Koncepce rovněž umožňuje v případě potřeby 
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vybudování i trafostanice u plochy B5, zásobenou z nedalekého průběžného vedení. 
Kapacita jednotlivých trafostanic bude předmětem podrobnější dokumentace. 
 
Posouzení stávajícího stavu:10 
Počet bytových jednotek:  

• Dalečín cca 150, Stupeň elektrifikace: B1  
 

Stávající TR:  
Pol.č. Název Navržená kapacita (kVA) Na jednu TR možno připojit bj 
1. Dalečín  3 x 400 115 
 
Stávající výkon distribučních trafostanic pro současný odběr vyhovuje. 
 
 
Posouzení výhledového stavu:11 
 
Počet bytových jednotek:  

• Dalečín cca 205 
 
Stupeň elektrifikace: B1  
 
Stávající TR:  
Pol.č. Název Navržená kapacita (kVA) Na jednu TR možno připojit bj 
1. Dalečín  4 x 400 115 
 
 
Stávající výkon distribučních trafostanic i pro výhledový odběr vyhovuje. 
 
Počet bytových jednotek:  

• Veselí cca 20 
 
Stupeň elektrifikace: B1  
 
Stávající TR:  
Pol.č. Název Navržená kapacita (kVA) Na jednu TR možno připojit bj 
1. Veselí  1 x 400 115 
 
 
Stávající výkon distribučních trafostanic i pro výhledový odběr vyhovuje. 
 
Počet bytových jednotek:  

• Hluboké cca 20 
 
Stupeň elektrifikace: B1  
 
Stávající TR:  
Pol.č. Název Navržená kapacita (kVA) Na jednu TR možno připojit bj 
1. Veselí  1 x 400 115 
 
 
Stávající výkon distribučních trafostanic i pro výhledový odběr vyhovuje. 

                                                
10 P. Šrytr a kol., str. 158 
11 P. Šrytr a kol., str. 158 



 18

 
Protože je z distribuční trafostanice, kromě bydlení, rovněž zásoben výrobní areál , pro který 
do budoucna není možné určit bližší odběr jsou dokumentací navrženy předmětné 
trafostanice.  

3.13 Plyn 
 
Koncepce zásobení plynem obce – včetně všech plynárenských zařízení - je dokumentací 
respektována. Ochranné pásmo plynovodu 4 m mimo zastavěné území a 1 m v zastavěném 
území jsou dokumentací respektována. 
 
Vzhledem k obecnějšímu pojetí podmínek využití jednotlivých ploch  (především výroby), 
nelze přesněji určit kapacitní potřeby. V případě výhledového nárůstu odběru je možné 
jednotlivé objekty a sítě nahradit  zařízeními s vyšší kapacitou.  

3.14 Jiné produktovody  
Na území další produktovody nenacházejí, ani se s jejich umístěním neuvažuje. 

3.15 Telekomunikace 
 
Obec je telekomunikačně napojena na zemní kabely, které pokrývají větší část zástavby. 
Všechny kabely, včetně ochranného pásma 1, 5 m od obrysu vedení jsou dokumentací 
respektovány. V částech obce, kde je nadzemní vedení je navržena jejich kabelizace, která 
pravděpodobně bude probíhat v současných trasách. 
 
Území obce protínají radioreléové trasy: 

• RR BTS Buchtův kopec – RS Sýkoř; 
• RR RS Spálený kopec – RS Sýkoř. 

 
Lze konstatovat, že jsou tyto radioreléové trasy dokumentací respektována, neboť prochází 
vysoko nad výškovou regulací zástavby. 
 

3.16 Likvidace odpadů 
 
Domácnosti a ostatní osoby ukládají komunální odpad do nádob k tomu předem určených. 
Odpad sváží specializovaná firma. Komunální odpad je svážen, tříděn a deponován mimo 
správní území obce. 
 
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn mobilní cestou.  
 
Na správním území obce nebyla zjištěna žádná divoká skládka.  
 
Předloženou dokumentací je stávající způsob likvidace odpadů respektován. Nebylo nutné 
provádět rekultivaci žádné skládky, ani nebyla navrženo žádné zařízení pro likvidaci odpadů.  
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3.17 Doprava 
 
Zájmy drážní, letecké ani lodní dopravy nejsou dokumentací dotčeny. 

3.17.1 Silnice 
 
V řešeném území nejsou žádné dálnice, rychlostní komunikace ani státní silnice I. třídy a s 
jejich výstavbou se ani do budoucna neuvažuje.  
 
Územím obce procházejí následující krajské silnice: 

• II/357 Choceň – Jimramov – Bystřice n. P.; 
• III/35728 Dalečín – Ubušínek; 
• III/38815 Vír – Korouhvice – Dalečín. 

 
Silnice II/357 je součástí připravovaného severojižního propojení kraje Vysočina. Jde  o trasu 
st. hranice s Rakouskem u Rancířova – Jemnice – Třebíč – Vel. Meziříčí – Bystřice n.P. – 
Polička. Přes území obce je navrženo řešení, při jehož realizaci, vzhledem k členitosti terénu 
a neúměrným nákladům  pravděpodobně nedojde k výraznější úpravě trasy této 
komunikace. Protože se realizace této komunikace předpokládá v časovém horizontu po 
roce 2020 a protože pro danou stavbu nebyla zpracována vyhledávací studie, byla pro 
úpravy její trasy vymezena územní rezerva.  
 
Krajské silnice III. třídy mají lokální význam. Jejich zatížení je minimální a nevytváří žádné 
ekologické ani bezpečnostní problémy. Mají stabilizované trasy a jejich majitel ani správce 
nepočítá se zásahy do stávajícího dopravního skeletu. Dopravně – technický ani stavební 
stav komunikací na mnoha místech není dobrý.  
 
Silnice jsou vedeny v členitém horském terénu, a proto by zásadní zásahy do jejích trasování 
vyvolaly neúměrné náklady. Parcely silnic III. tř. mají vesměs dostatečnou šířku, z majetkově 
právního hlediska je tedy možné jejich rozšíření na požadovanou kategorizační šířku. 
S přihlédnutím k členitému terénu je možné závady ve výškovém vedení komunikací na 
území obce tolerovat.  
 
 
Výsledky sčítání dopravy z roku 2005: 
Č. 
komunikace 

Číslo sčítacího 
úseku 

Lokalita celoroční průměrná 
intenzita  
[počet vozidel / 24 hod] 

II/357 6-4026 V Bystřici n.P., před 
křižovatkou s I/19 

2003 

 
Výpočet hlukové zátěže: 
 
Silnice: II/357 
Rok sčítání: 2005 
Sčítací bod: 6-4026 
Umístění: v  Bystřici n.P., před křižovatkou s I/19 
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Vozidel celkem 2003/24 hod 
Z toho maximální hodina  10% [ n ] = 200 
Počet nákladních vozidel [ N ] = 10% 
Stoupání [ s ] = 7% (u plochy B1)  
Povrch asfalt 
Prům. rychlost [v ]= 50 km/h 
 
Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je nejvyšší přípustnou hodnotou hluku v chráněném 
venkovním prostoru (§11) L Aeq,T = 50 dB, korigovaná hodnotami (dle přílohy č.3 k NV č. 
148/2006 Sb.) +5 dB pro dobu denní. 
 
F1 = (1 + N/100) * 10 (v-58)/60 + N/100 * (v – 10)/5 
     = (1+0,1) * 10 (50-58)/60 + 0,1 * (50-10)/5  vliv nákladních automobilů a rychlosti  
F1 = 1,61 
 
F2 = 107/34      vliv stoupání  
F2 = 1,58 
 

F3 = 1        vliv povrchu (asfalt) 
 
Y = 10 log (F1*F2*F3*n) + 40 
    = 10 log (1,61 * 1* 1,58 * 200) + 40 
 
Y = 67,06 dB(A) 
 
L Aeq,T = 55 dB pro dobu denní 
L Aeq,T = 45 dB pro dobu noční 
 
Útlum vzdáleností: 
 
Vzdálenost [ d ] = 45 m 
Výška bodu [ H ] = 2 m  
 
V=8,75 log [d2 + (H+3)2]/[17(H+3)] 
 
V=8,75 log [222 + (2+3)2]/[17(2+3)] 
 
V= 12,1 dB(A) 
 
Izofona 55 dB se nachází ve vzdálenosti 45 m od osy komunikace. 
 
Z uvedeného přehledu vyplývá, že je zatížení dopravou na pozemních komunikacích 
minimální a nevytváří žádná významnější zdravotní rizika. Rovněž lze konstatovat, že tento 
výpočet je nadhodnocený, protože se jedná od intenzitu měřenou v místech většího 
dopravního zatížení, než ve skutečnosti v Dalečíně je.  
 
Vzhledem k obecné povaze této dokumentace a složitosti posouzení, bude posuzení hlukové 
zátěže v případě požadavků dotčeného orgánu předmětem podrobnější dokumentace. 
 
Krajské silnice jsou v majetku kraje Vysočina a ve správě SÚS JmK, pracoviště Žďár nad 
Sázavou.  
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Silnice II. a III. tř. mají mimo zastavěné území ochranné pásmo oboustranně 15 m od osy 
vozovky, které je dokumentací respektováno. 
 

3.17.2 Místní komunikace, parkování, hromadná doprava 
 
Zastavěné území je obslouženo místními komunikacemi 3. a 4. třídy. Dopravně technický 
stav u větší části místních komunikací není dobrý, komunikace vesměs nemají dostatečnou 
šířku vozovky. Přes uvedené nedostatky fakticky vyhovují a bez větších obtíží plní své 
poslání. Komunikace jsou vedeny v členitém terénu, v rostlé zástavbě a zúžení jsou 
v přehledných úsecích. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by asanace dopravních 
závad způsobila výrazné zásahy do stavební struktury a vyžádala by si neúměrné náklady. 
Protože se neuvažuje ani s plošnou asanací zástavby, je stávající síť místních komunikací 
beze zbytku respektována. Pro obsluhu zastavitelných ploch jsou navrženy místní 
komunikace, vesměs v trasách stávajících cest. Další místní komunikace mohou být 
umístěny i v rámci jednotlivých ploch, v souladu s podmínkami pro jejich využití. 
 
Případné chodníky vedené podél pozemních komunikací jsou chápány jako součást těchto 
komunikací a proto nejsou dokumentací podrobněji řešeny.  
 
Dopravní zátěž místních komunikací je minimální a nevytváří žádné dopravní ani hygienické 
závady.  
 
 

3.17.3 Účelové komunikace, cyklistická doprava 
 
Účelové komunikace jsou dokumentací respektovány. 
 
Cyklotrasa vedená silnicí II/357 je dokumentací respektována. Vzhledem k tomu, že obce 
Dalečín a Unčín propojuje vhodná cesta vedena mimo tuto silnici, je navrženo její přeložení 
do této trasy. 
 

3.18 Ochrana nerostných surovin  
 
U Dalečína byly v minulosti evidovány dva prognózní zdroje nerostných surovin (uranových 
rud) , které byly v rámci úkolu „Revize prognózních zdrojů“ zrušeny. V prvním případě jde o 
dvě paralelní plochy cca 150x100 m, které leží na západním svahu kopce Holotín, cca 1,5 
km jižně od Dalečína, jihovýchodně od silnice na Bystřici.  Druhý zdroj se nacházel cca 1 km 
severně od Veselí, 750 m severozápadně od vrchu Na jedli.  
 
V minulosti v těchto lokalitách probíhal průzkum, po kterém zde zůstala poddolovaná území. 
Jsou to jednotlivé štoly, které se nacházejí cca 1,5 km jižně od Dalečína a mezi Dalečínem a 
Veselím. Ústí všech štol bylo zastřeleno a vzhledem k tomu, že se nacházejí daleko od 
současně zastavěného území, řešení územního plánu neovlivní. Ve štolách nebyly nalezeny 
uranové rudy, a proto nehrozí kontaminace podzemních ani povrchových vod. 
 
Průzkum měl negativní výsledek, a proto byl ukončen. Většina objektů byla likvidována, 
rekultivována a byl pro ně podán návrh na stavební uzávěry. S  těžbou nerostných surovin 
se na území obce do budoucna neuvažuje. 
 
Území obce, mimo nivu Svratky, leží v území s 3. stupněm radonových emanací.  
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V řešeném území nebyly v době vydání této dokumentace žádné režimy ochrany nerostných 
surovin, prognózní zdroje, evidovaná ani výhradní ložiska ani chráněná ložisková území. 
 
V řešeném území není evidován dobývací prostor. 

3.19 Objekty důležité pro obranu státu, policií a civilní ochranu 
 
Na území obce nejsou žádné objekty důležité pro obranu státu (ani jejich ochranné pásmo) 
civilní ochranu, ani objekty důležité pro plnění úkolů Policie České republiky 
 
Na území obce se nachází objekt požární ochrany – požární zbrojnice, která je předloženou 
dokumentací respektována. 

4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný 
rozvoj území  
 
V zadání  této dokumentace, ve znění dohodnutém s dotčenými orgány, nebyl stanoven 
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.  
 

5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené 
k plnění funkce lesa 

5.1 Zábor ZPF 

5.1.1 Použitá metodika 
 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve 
smyslu vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 29. prosince 1993, kterou 
se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 
10/1993 Sb., § 3 (k paragrafu 5 zákona č. 10/1993 Sb.) a přílohy 3 této vyhlášky a 
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. 
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona 334/ 1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. 
 

5.1.2 Údaje o uspořádání ZPF v území 
 
Obec se nachází v bramborářsko - ovesné výrobní oblasti. Z hlediska způsobu primární 
zemědělské produkce jsou na správním území obce zastoupeny orné půdy, zahrady a trvalé 
trávní porosty.  
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Tab.5.1.1.: Využití pozemků dle kultur 
 
Druh pozemku  Výměra (ha)  Podíl ze  

zemědělské půdy 
v % 

Podíl z celého 
území obce 
% 

Orná půda 279.6816 35.16 17.16 
Zahrada 22.2319 2.79 1.36 
Ovocný sad 0.3313 0.04 0.02 
Trv. trávní porost 493.2267 62.01 30.25 
Zem. pozemky 
celkem 

795.4715 100 48.79 

Celkem území obce  1630.2539 X 100 
 
Údaje v této tabulce se týkají celého území obce. 
 
 
Trvale zatravněné plochy, vzhledem k horskému charakteru krajiny, jsou v oblasti 
zemědělské půdy dominantní. Jsou situovány zejména na svažitých pozemcích, na mezích a 
v okolí vodních toků. 
 
Orné půdy jsou situovány především na vhodných méně svažitých plochách ve vrchovině. 
Méně vhodné lokality orné půdy v údolních nivách a v blízkosti vodních toků a nádrží se na 
území obce téměř nevyskytují.  Do budoucna je třeba uvažovat o případném dalším 
zatravňování těchto pozemků. 
 
Zahrady a ovocné sady jsou situovány v současně zastavěném území a jeho 
bezprostředním okolí. Podstatná část  těchto pozemků je součástí obytné funkce.  
 
Pedologická charakteristika a kvalita zemědělského půdního fondu jsou popsány 
v samostatných kapitolách.  
 

5.1.3 Přehled BPEJ v zast. území a jeho bezprostředním okolí 
 
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací 
činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně 
ekologických jednotek vyjadřuje: 
 
1. místo - Klimatický region. 
2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka je syntetická agronomická jednotka   charakterizovaná  
půdním  typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky 
půdního profilu a vláhového režimu v půdě. 
4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice. 
5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 
 
Z hlediska kvality půdního fondu charakterizovaného bonitovanými půdně ekologickými 
jednotkami se vyskytují půdy s následující charakteristikou hlavních půdních jednotek: 
  
29 
hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a 
svorech a na výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, 
většinou s dobrými vláhovými poměry. 
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37 
mělké hnědé půdy na žulách, jsou lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, 
v hloubce 30 cm silně kamenité až pevná hornina. Patří mezi ně výsušné půdy. 
 
40 
Svažité půdy, nad 12° na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké půdy, s různým 
stupněm štěrkovitosti a kamenitosti nebo bez ní, jejich vláhové poměry jsou závislé na 
srážkách. 
 
50 
hnědé půdy, oglejené půdy a oglejené půdy na různých horninách (převážně na žulách a 
rulách)  s výjimkou hornin v HPJ 48 a 49, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité 
až kamenité, dočasně zamokřené. 
 
58 
nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžkého rázu, vláhové poměry méně 
příznivé, po odvodnění příznivé. 
 
Na zvlněné vrchovině jsou jednoznačně dominantní hnědé půdy kyselé a oglejené. Kolem 
vodních toků se místy vyskytují půdy nivní. 
 
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací  
činnosti jsou  bonitované půdně ekologické jednotky  (BPEJ)  příslušné třídy ochrany ZPF. 
V územním plánu obce budou posuzovány zejména půdy v okolí současně zastavěného 
území obce, kde může dojít k záboru ZPF 
 
 
 
 
Tab. 5.1.2.: Přehled BPEJ a tříd ochrany: 
BPEJ Třída ochrany ZPF 
7.58.00 II. 
7.50.11 III. 
7.29.51 IV. 
7.29.44 V. 
7.50.54 V. 
7.37.56 V. 
7.40.68 V. 
7.40.78 V. 
7.50.41 V. 
 
    
Na území obce plošně jednoznačně dominují půdy s nízkým stupněm ochrany (III. až V.) , 
včetně okolí současně zastavěných území.  Vysoce chráněné půdy se nacházejí pouze 
v údolní nivě Svratky.  
 
Ochrana zemědělského půdního fondu nepředstavuje významnou překážku v plošném 
rozvoji obce. 

5.1.4 Údaje o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
 
Území s investicemi do půdy jsou v řešeném území zastoupeny k celkové výměře ZPF 
poměrně malou rozlohou. Jedná se zejména o izolované lokality větší rozlohy v nivě na 
pravém břehu Svratky, nad zastavěným územím.  Další plocha je ve žlebu nad Veselím 
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(prameniště místního potoka). Území s investicemi do půdy nejsou, tedy, výrazným limitem 
pro plošný rozvoj sídla.  
 
Návrh nepředpokládá zábor těchto ploch. 
 

5.1.5 Vyhodnocení záborů ZPF 
 
Číslování ploch záborů je identické s číslováním rozvojových ploch. Některé plochy jsou 
vynechány, neboť se nejedná o zábor ZPF (ostatní nebo transformační plocha). 

 
a) Zábory ZPF 
 
Lokalita B1 – bydlení - je situována na jihozápadním okraji Dalečína, podél cesty (bývalé 
silnice) vedoucí do Bystřice. Současné využití území je zemědělská půda – trvalý travní 
porost a orná. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený 
plošný rozvoj sídla. Část plochy navazuje na již jednostranně obestavěnou komunikaci a 
bude obsloužena vesměs stávající dopravní a technickou infrastrukturou.   
 
Lokality B2a a B2b – bydlení - je situována v bezprostřední blízkosti plochy předchozí, 
podél silnice do Bystřice. Současné využití území jsou převážně trvalé trávní porosty. 
Rozvojová plocha je částečně v zastavěném území a umožní tak přirozený plošný rozvoj 
sídla. Plocha bude obsloužena navrženou místní komunikací vybudovanou ve stopě stávající 
cesty a částečně i stávající technickou infrastrukturou. Na rozvojových plochách mohou být 
umístěny celkem 4 rodinné domy. 
 
Lokality B3 a B4 – bydlení - jsou situovány na západním obvodě zástavby, částečně 
v zastavěném území, v okrajové části scelených ploch zemědělské půdy (orná, trvalý travní 
porost). Pro obsluhu této zóny bude třeba vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu. 
Některé sítě lokalitou přímo procházejí (vodovod), další jsou v bezprostřední blízkosti (plyn, 
trafostanice). Plochu B4 je možné realizovat až po zaplnění plochy B3. 
 
Lokality B5 – bydlení - je situována na severozápadním obvodě zástavby, v okrajové části 
scelených ploch trvalého travního porostu. Pro obsluhu této zóny bude třeba vybudovat 
kompletní dopravní a technickou infrastrukturu. Všechny technické sítě jsou v bezprostřední 
blízkosti.  
 
Lokalita B6 – bydlení - je situována na severním okraji Dalečína, podél cesty obsluhující 
přilehlé chaty. Současné využití území je zemědělská půda – trvalý travní porost a orná a 
zasahuje do ní i část lesního pozemku. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území 
a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Část plochy navazuje na již jednostranně 
obestavěnou komunikaci a bude obsloužena vesměs stávající dopravní a technickou 
infrastrukturou.  
 
Lokalita B7 – bydlení - je situována na jižním okraji Dalečína, mezi stávající zástavbou a 
řekou. Současné využití území je zemědělská půda – trvalý travní porost. Pro obsluhu této 
zóny bude třeba vybudovat kompletní dopravní a technickou infrastrukturu. Rozvojová 
plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. 
Všechny technické sítě jsou v bezprostřední blízkosti.  
 
Lokalita B8 – bydlení - je situována na severním okraji Veselí, podél silnice směr Hluboké, 
část leží v zastavěném území. Současné využití území je zemědělská půda – zahrada a 
trvalý travní porost. Pro obsluhu této zóny bude třeba vybudovat kompletní technickou 
infrastrukturu, obsloužena bude ze stávající komunikace. Rozvojová plocha přímo naváže na 
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zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Všechny technické sítě jsou 
v bezprostřední blízkosti.  
 
Lokality B9, B10 a B11 – bydlení - jsou situovány na severovýchodním obvodu Veselí, kde 
navazují na zadní části parcel tvořících zastavěné území.  V současné době se jedná o 
plochy neintenzivně využívaného trvalého trávního porostu a zahrad, mezi zástavbou a 
silnicí, která je střídavě a různě intenzivně využívaná majiteli přilehlé zástavby. V případě 
této plochy se bude spíše jednat o začlenění do zastavitelného území (do zastavěného jí 
začlenit nelze) a umožnění výstavby spojené s užíváním přilehlých domů. Výstavba na ploše 
B11 může proběhnout až po zaplnění ploch B9 a B10. 
 
Lokalita B12 – bydlení - je situována na severním okraji Veselí, podél silnice směr Dalečín 
část leží v zastavěném území. Současné využití území je zemědělská půda – zahrady. Pro 
obsluhu této zóny bude třeba vybudovat kompletní technickou a dopravní infrastrukturu. 
Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj 
sídla. Všechny technické sítě jsou v bezprostřední blízkosti.  
 
 
Lokality B13a, B13b, B14, B15, B16, B17a a B17b – bydlení - jsou situovány na obvodu 
zástavby v Hlubokém, kde navazují na parcely tvořící zastavěné území.  V současné době 
se jedná o plochy neintenzivně využívaného trvalého trávního porostu, menších ploch orné a 
zahrad, mezi zástavbou a komunikacemi, která je střídavě a různě intenzivně využívaná 
majiteli přilehlé zástavby. V případě těchto ploch se bude spíše jednat o začlenění do 
zastavitelného území (do zastavěného je začlenit nelze) a umožnění výstavby spojené 
s užíváním přilehlých domů. Výstavba na ploše B13b může proběhnout až po zaplnění 
plochy B13a. Výstavby na ploše B17b vychází z konkrétního záměru investora. 
 
Lokalita R1 – rekreace. Plocha je situována v údolí Svratky nad Dalečínem a nachází se 
v záplavovém území. V současné době se zde nachází trvalé travní porosty. Vzhledem 
k tomu, že se plocha nachází v záplavovém území, bude zde vybudováno pravděpodobně 
pouze zatravněné hřiště.   
 
Lokalita R2 – rekreace. Plocha je situována na okraji Veselí, kde bude navazovat na 
stávající hřiště. Bude zde vybudováno pravděpodobně pouze otevřené sportoviště.   
 
Lokalita R3 – rekreace. Plocha je situována na okraji Hlubokého, kde bude navazovat na 
stávající hřiště. Bude zde vybudováno pravděpodobně pouze otevřené sportoviště.   
 
Lokalita R4 – rekreace. Plocha je situována na jihozápadním okraji Dalečína. Jedná se 
v podstatě o dodatečný zábor plochy, na které je již vybudován lyžařský vlek a která je 
v zimním období využívána jako sjezdovka 
 
Lokalita O1 – občanská vybavenost. Plocha je situována v údolí Svratky nad Dalečínem a 
nachází se již mimo záplavové území. V současné době se zde nachází trvalé travní porosty. 
Plocha přímo navazuje na navržené hřiště R1, se kterým bude pravděpodobně tvořit jediný 
funkční celek.   
 
Lokalita O2 – občanská vybavenost. Plocha je situována na jihozápadním okraji Dalečína 
vedle provozních budov lyžařského vleku. Na ploše se předpokládá vybudování zázemí 
k lyžařskému vleku – obslužné budovy, občanská vybavenost, parkoviště. 
 
 
Lokalita T1 – technická infrastruktura. Plocha je situována v údolí Svratky nad Dalečínem a 
je na ní navržen záložní zdroj místního vodovodu. V současné době se zde nachází trvalé 
travní porosty v blízkosti vodního toku.  
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Lokalita T2 – technická infrastruktura - ČOV. Plocha je situována v údolí místního potoka 
pod Veselím a je na ní navržena čistička odpadních vod. V současné době se zde nachází 
trvalé travní porosty v blízkosti vodního toku. Typ technologie bude předmětem podrobnější 
dokumentace.  
  
Lokalita V1 – zemědělská výroba. Plocha je situována severně od Veselí.  V současné době 
se zde nachází menší lán orné půdy.  Na pozemku se předpokládá výstavba objektů 
sloužících pro chov hospodářských zvířat místního zemědělce.  
 
Lokalita V2 – zemědělská výroba. Plocha je situována v severní části Veselí.  V současné 
době se zde nachází menší zahrada obhospodařována majiteli sousedních nemovitostí.  Na 
pozemku se předpokládá výstavba objektů sloužících pro chov hospodářských zvířat 
místního zemědělce.   
  
Lokalita V3 – zemědělská výroba. Plocha je situována v severní části Hlubokého  
V současné době se zde nachází menší trvalý travní porost. Na pozemku se předpokládá 
výstavba objektů sloužících pro chov hospodářských zvířat (agroturistika), který bude tvořit 
funkční celek s již povoleným sousedním domem na ploše B 17. 
 
 
  
 
Tab. 5.1.3.: Plochy záborů zemědělské půdy jsou uvedeny v přehledné tabulce: 
Č. pl. Účel záboru 

 
k.ú. Výměra 

(ha) 
SZÚO kultura BPEJ Stupeň 

přednosti 
v ochraně 

B1. Bydlení 
 

Dalečín 1,67 NE Orná 
Trvalý trav. 
porost 

7.29.51 
7.29.44 
7.40.78 

IV. 
V. 
V. 

B2a. Bydlení 
 

Dalečín 0,43 ANO 
NE 

Zahrada 
Orná 
Trvalý trav. 
porost 

7.29.51 
7.37.58 
7.40.78 

IV. 
V. 
V. 

B2b. Bydlení 
 

Dalečín 0,19 ANO 
NE 

Trvalý trav. 
porost 
Zahrada 

7.40.78 V. 

B3. Bydlení 
 

Dalečín 1,11 NE Orná 
Trvalý trav. 
porost 

7.29.44 V. 
 

B4. Bydlení 
 

Dalečín 1,94 ANO 
NE 

Zahrada 
Trvalý trav. 
porost 

7.29.44 
7.40.78 

V. 
V. 
 

B5. Bydlení 
 

Dalečín 1,41 NE Trvalý trav. 
porost 

7.50.11 
7.40.68 

III. 
V. 

B6. Bydlení 
 

Dalečín 0,66 NE Orná 
Trvalý trav. 
porost 

7.40.68 
7.40.78 

V. 
V. 

B7.  Bydlení 
 

Dalečín 0,83 NE Trvalý trav. 
porost 

7.58.00 II. 

B8. Bydlení 
 

Veselí u 
Dalečína 

0,28 ANO 
NE 

Trvalý trav. 
Porost 
Zahrada 

8.34.24 III. 

B9. Bydlení Veselí u 0,36 NE Trvalý trav. 8.34.24 III. 
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 Dalečína porost 
B10. Bydlení 

 
Veselí u 
Dalečína 

1,21 ANO 
NE 

Zahrada 
Orná 
Trvalý trav. 
porost 

8.34.24 
8.34.54 

III. 
V. 

B11. Bydlení 
 

Veselí u 
Dalečína 

0,83 NE Zahrada 
Orná 
Trvalý trav. 
porost 

8.34.24 
8.34.54 

III. 
V. 

B12. Bydlení 
 

Veselí u 
Dalečína 

0,45 ANO 
NE 

Zahrada 
 

8.34.24 III. 

B13a. Bydlení 
 

Hluboké 
u 
Dalečína 

0,31 ANO Trvalý trav. 
Porost 
 

8.40.68 
8.40.89 

V. 
V. 

B13b. Bydlení 
 

Hluboké 
u 
Dalečína 

0,55 NE Zahrada 8.40.68 
 

V. 
 

B14. Bydlení 
 

Hluboké 
u 
Dalečína 

0,22 NE Trvalý trav. 
porost 

8.40.68 V. 

B15. Bydlení 
 

Hluboké 
u 
Dalečína 

0,17 NE Trvalý trav. 
Porost 
Zahrada 

8.40.68 V. 

B16. Bydlení 
 

Hluboké 
u 
Dalečína 

0,15 NE Zahrada 8.40.68 V. 

B17a. Bydlení 
 

Hluboké 
u 
Dalečína 

0,50 NE Trvalý trav. 
Porost 
Zahrada 

8.40.68 V. 

B17b. Bydlení 
 

Hluboké 
u 
Dalečína 

0,14 NE Trvalý trav. 
Porost 
 

8.40.68 V. 

R1. Rekreace Dalečín 0,53 NE Trvalý trav. 
porost 

7.58.00 
7.50.41 

II. 
V. 

R2. Rekreace Veselí u 
Dalečína 

0,14 NE Orná 8.34.24 III. 

R4.  Rekreace Dalečín 1,62 NE Trvalý trav. 
porost 
Orná 

7.40.78 
8.37.56 
8.40.78 

V. 
V. 
V. 

O1. Občanská 
vybavenost 

Dalečín 0,32 NE Trvalý trav. 
porost 

7.58.00 
7.50.41 

II. 
V. 

O2. Občanská 
vybavenost 

Dalečín 0,41 NE Trvalý trav. 
porost 

7.50.54 
 

V. 
 

T1. Technická 
infrastruktura 
- ČOV 

Dalečín 0,03 NE Trvalý trav. 
porost 

7.50.41 V. 

T2. Technická 
infrastruktura 
- ČOV 

Veselí u 
Dalečína 

0,03 NE Trvalý trav. 
porost 

8.50.14 V. 

V1. Zemědělská 
výroba 

Veselí u 
Dalečína 

0,98 NE Orná 8.34.44 V. 

V2. Zemědělská 
výroba 

Veselí u 
Dalečína 

0,23 ANO 
NE 

Trvalý trav. 
Porost 
Zahrada 

8.34.24 III. 
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V3. Zemědělská 
výroba 

Hluboké 
u 
Dalečína 

0,40 NE Trvalý trav. 
porost 

8.40.68 V. 

 Zábory 
celkem 

 19,18     

 
Pozn. : Počet rodinných domů na rozvojových plochách je pouze orientační. Jejich skutečný počet 
bude záviset na intenzitě a způsobu zástavby 

5.1.7 Zdůvodnění zvoleného řešení 

Rozvojové plochy pro bydlení byly zvoleny tak, aby 
• Plošně - zaplnily prostorové rezervy v zastavěném území a přirozeně  na ně 

navázaly. 
• Prostorově – zaujaly přirozenou polohu v území a dotvořily obraz obce. 
• Využily optimálních rozvojových možností obce. 
• Využily území s nejnižšími stupni přednosti v ochraně ZPF 

 
Do návrhových obytných ploch byly zahrnuty všechny vhodné lokality situované na obvodu 
zastavěného území, které lze logicky napojit na veřejnou infrastrukturu a které svým 
zastavěním nenaruší krajinný ráz nebo obraz obce. Nutno připomenout že novou legislativou 
byly jednoznačně stanoveny podmínky v nezastavěném území a že tuto dokumentaci je 
třeba chápat především jako podklad pro rozhodování stavebního úřadu. Proto bylo zvoleno 
řešení, které umožňuje výstavbu v závislosti na zájmech stavebníků a to ve všech vhodných 
lokalitách i když ve větší části případů k výstavbě nedojde. 
 
V tabulkové části jsou vyhodnoceny zábory celých rozvojových funkčních ploch bydlení, 
nikoliv jednotlivé objekty. Plochy budou, kromě hlavní i pomocné stavby, obsahovat i zahrady 
a veřejná prostranství. Ve skutečnosti může dojít k odnětí půdy max. 30% z uvedené plochy, 
což se rovná maximální přípustné intenzitě zástavby závazně stanovené touto dokumentací 
(kapitola č.6 textové části).  
 
Dokumentací je stanovena  závazná etapizace: 

• Na ploše B4 je možná výstavba až po zaplnění plochy B3; 
• Na ploše B13b je možná výstavba až po zaplnění plochy B13a. 

 
V návrhu dochází v několika případech k záborů zvláště chráněných půd (II), zejména v údolí 
Svratky. K jejich záboru dojde zejména z následujících důvodů: 

• Lokalita O1 a R1  –občanská vybavenost a rekreace – navazuje na zastavěné území.  
V současné době se jedná o plochu neintenzivně využívaného trvalého trávního 
porostu, mezi komunikacemi a řekou, která je střídavě a různě intenzivně využívaná 
majiteli přilehlé zástavby. Na ploše R1 v podstatě zůstane zachován trvalý travní 
porost, do plochy O1 zasahují vysoce chráněné půdy pouze okrajovou částí. 

• Lokalita B7  –bydlení – navazuje na zadní části parcel tvořících zastavěné území.  
V současné době se jedná o plochu neintenzivně využívaného trvalého trávního 
porostu, mezi zástavbou a řekou, která je střídavě a různě intenzivně využívaná 
majiteli přilehlé zástavby. Plocha má vzhledem k blízkosti dopravní i technické 
infrastruktury ideální podmínky pro zastavění. 
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5.2 Zábor lesních pozemků 
 
Územním plánem obce je navrženo několik ploch záborů lesních pozemků. Jedná se jednak 
o dodatečné zábory v lokalitách, ve kterých je již provozována jiná funkce a stojí zde 
(většinou na lesních pozemcích) pozemní stavby (zpravidla objekty sloužící rodinné 
rekreaci). Zábory jsou navrženy za účelem zjednodušení případných územních a stavebních 
řízení v těchto lokalitách.  Dále jsou navrženy zábory v zastavitelných plochách B4 a B6 – 
plochy navazují na zastavěné území a jedná se o úzké pruhy lesních pozemků, které zde již 
neplní svou funkci.  
 
 
Lokality B4 a B6– jedná se o zábory pruhů lesních pozemků v zemědělské půdě které již 
neplní svou funkci, které budou společně se sousední zemědělskou půdou určeny 
k zastavění obytnou zástavbou. 
 
Lokalita R4– jedná se o dodatečný zábor pod rekreační chatou a související parcely lesního 
pozemku nedaleko zastavěného území obce.  
 
Tab. 5.2.1.: Zábory PUPFL: 
Č. pl. Účel záboru 

 
Výměra 
(ha) 

SZÚO Kultura Poznámka 

B4. Bydlení 0,1 NE Lesní pozemky  
B6. Bydlení 0,09 NE Lesní pozemky  
R4. Rekreační chata 0,04 NE Lesní pozemky Dodatečný zábor 
 Zábory PUPFL celkem 0,017    
 
 


