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A. Textová ást 
 
Výroková ást Územního plánu Št pánov nad Svratkou  se m ní takto : 
 
1) Kapitola 1. Výchozí situace se dopl uje o novou odrážku : 

 Zpracování a po ízení zm ny . I ÚP Št pánov nad Svratkou je v souladu se zákonem 
350/2012 Sb., kterým se m ní zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením á-
du, ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhláškou 500/2006 Sb. o územn  analytických pod-
kladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti ve 
zn ní vyhlášky . 458/2012 Sb. 

 
2) Kapitola 2. Vymezení zastav ného území se dopl uje o novou odrážku : 

 Zastav né území bylo aktualizováno k datu 01.08.2014.  
 
3) V nadpise kapitoly 3. se na za átek v ty dopl uje slovo "Základní" 
 
4) V bod  3.3. se v sedmé odrážce vypouští na za átku v ty text "Ochranné režimy P írodního 

parku Svratecká hornatina jsou akceptovány," u následujícího slova se m ní malé za áte ní 
písmeno slova na velké. 

 
5) V bod  4.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území se v 

tabulce  ve sloupci vým ra plochy (ha)  m ní u plochy 1 z "3,42" na "1,87", u plochy 5 z 
"1,20" na "1,02", u plochy 9 z "2,44" na "1,38", u plochy 10 z "0,30" na "0,17", u plochy 
17 z "0,58" na "0,12", u plochy 20 z "1,93" na "0,88". 

 Dále se t etí ádek tabulky ruší a nahrazuje se ádkem : 
3 plocha vy azena  z ešení ÚP ve Zm . I ÚP Št pánov nad Svratkou 

 Na konec tabulky se dopl ují ádky : 
I/Z2 x   smíšené obytné  SO 0,12 Š 

I/Z3 x   bydlení v rodinných domech BR 0,20 Š 
I/Z4 x   bydlení v rodinných domech BR 0,18 Š 
I/Z5 x   rekreace specifická  RX 0,10 Š 
I/Z6 x   bydlení v rodinných domech BR 0,27 Š 

I/Z7 x   ob anské vybavení OVt 0,34 Š 
I/Z8 x   bydlení v rodinných domech BR 0,81 O 
I/Z9 x   bydlení v rodinných domech BR 0,26 Š 

I/Z10 x   bydlení v rodinných domech BR 0,09 O 

 
6) V bod  4.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území se 

ve druhé odrážce v odstavci : 
Plocha 1 - ruší druhá,  pátá a šestá odrážka, v první odrážce se text "na sí  místních komunikací 
obce" ruší a nahrazuje slovem "plochy", ve t etí odrážce se ruší text "se doporu uje ešit" ruší a 
nahrazuje spojením "otev ený s" a ruší se text "st echy sedlové p ípadn  polovalbové s orientací 

ebene rovnob žn  s komunikací - prov it z dálkových pohled " , na konec odstavce se 
dopl uje nová odrážka "- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn " 
Plocha 2 - ruší všechny t i odrážky a nahrazují se novou odrážkou "- plocha zastav na" 
Plocha 3 - ruší se stávající text odrážky a nahrazuje se "- plocha vy azena ve zm . I ÚP 
Št pánov nad Svratkou" 
Plocha 4 - dopl uje nová odrážka na konec odstavce "- na ásti plochy v koridoru pro 
homogenizaci silnice II/387 je zakázáno provád t takové innosti, kterými by došlo k 
významnému zhodnocení území, které by realizaci pot ebných úprav znemožnily anebo významn  
ztížily" 
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Plocha 5 - dopl ují nové dv  odrážky na konci odstavce " - na ásti plochy v koridoru pro 
homogenizaci stávajícího tahu silnice I/19 je zakázáno provád t takové innosti, kterými by došlo 
k významnému zhodnocení území, které by realizaci pot ebných úprav znemožnily anebo 
významn  ztížily" a "- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn " 
Plocha 7 - ve druhé odrážce se vypouští text ", tvar a výraz objektu se neur uje" 
Plocha 8 - ruší stávající text dvou odrážek a nahrazuje se novou odrážkou "- plocha zastav na" 
Plocha 9 - ruší stávající text ve t etí odrážce "komunikace novou komunikací, uvnit  souboru 
bude nutno ešit obratišt " , ruší stávající text ve tvrté odrážce "(tvar dom , barevnost st ech, 
apod.)" a na konec odstavce dopl uje nová odrážka "- respektovat podmínky pro území zvláštní 
povodn " 
Plocha 10 - na konec odstavce dopl uje nová odrážka "- respektovat podmínky pro území zvláštní 
povodn " 
Plocha 11 - v první odrážce ruší text "a se souhlasným stanoviskem vodohospodá ského ú adu" 
Plocha 13 - na konec odstavce dopl uje nová odrážka "- respektovat podmínky pro území zvláštní 
povodn " 
Plocha 15 - v první odrážce ruší text "Parkovišt  bude sloužit p edevším pracovník m školy." 
Plocha 17 - v první odrážce ruší text "dodate  za azená" a text poslední odrážky 
Plocha 20 -  ruší druhá a tvrtá odrážka a na konec odstavce dopl uje nová odrážka "- respektovat 
podmínky pro území zvláštní povodn " 
 a dále se dopl ují odstavce : 

"Plocha I/Z1 
- rozší ení plochy 1 platného ÚP, ešit v souladu s regulativy této plochy 
Plocha I/Z2 
- respektovat blízkost lokálního biokoridoru systému ÚSES 
- ešit návaznost na p ilehlé ve ejné prostranství 
- dopravní obsluha plochy z ve ejného prostranství i navazující plochy druhu BR 
Plocha I/Z3 
- dopravní obsluhu ešit p ímo ze silnice III. t ídy 
-  ešit problematiku el. vedení VN, umíst ní trafostanice a ochranného pásma 
- charakter zástavby otev ený, výška objekt  nep esáhne výšku sousedních objekt  druhu BR 
Plocha I/Z4 
- rozší ení plochy 1 platného ÚP, ešit v souladu s regulativy této plochy 
- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn  
Plocha I/Z5 
- na ploše ešit soukromé sportovišt  pro p ilehlý rodinný d m 
Plocha I/Z6 
- na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci stávajícího tahu silnice I/19 je zakázáno 

provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by 
realizaci pot ebných úprav znemožnily anebo významn  ztížily 

- dopravní obsluha bude ešena ze stávající cestní sít , nep ipouští se budování sjezdu ze sil. 
I/19 

-  obytné objekty umístit tak, aby nedošlo k jejich ovlivn ní nadlimitní hladinou hluku z 
provozu dopravy na sil. I/19  

Plocha I/Z7 
- rozší ení stávajícího sportovišt  pop . dopln ní pot ebného zázemí sportovišt  
- p i okraji plochy sm rem do volné krajiny ešit výsadbu vzr stné zelen  
- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn  
Plocha I/Z8 
- ešit ochranu p ed negativními vlivy z dopravy na silnici I/19 a ochranu p ed 

extravilánovými vodami 
- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn  
- charakter zástavby otev ený, výška zástavby 1 nadzemní podlaží 
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- dopravní obsluhu ešit místní komunikací napojenou stávajícím sjezdem na sil. I/19, 
budování nových sjezd  ze sil. I/19 se nep ipouští 

Plocha I/Z9 
- charakter zástavby otev ený, výška zástavby 1 nadzemní podlaží 
- na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci stávajícího tahu silnice I/19 je zakázáno 

provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by 
realizaci pot ebných úprav znemožnily anebo významn  ztížily 

- ešit problematiku zásobení plochy pitnou vodou 
-  obytné objekty umístit tak, aby nedošlo k jejich ovlivn ní nadlimitní hladinou hluku z 

provozu dopravy na sil. I/19  
Plocha I/Z10 
- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn  
- charakter zástavby otev ený, výška objekt  nep esáhne výšku sousedních objekt  druhu BR 
- respektovat trasu lokálního biokoridoru ÚSES" 

 
7) V bod  4.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území se 

ruší text tvrté odrážky. 
 
8) V bod  4.3 Návrh systému sídelní zelen  se ruší text ve druhé odrážce "(nap . plocha 

1,9,20)" a "(nap . ást plochy 4)" a text v deváté odrážce "s vylou ením (omezením) ci-
zokrajných d evin" 

 
9) Bod 5.1. Dopravní infrastruktura  se dopl uje o novou odrážku : 

 "Vymezen je zp esn ný koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice I/19 a koridor 
pro homogenizaci silnice II/387." 

 
10) V bod  5.2. Technická infrastruktura  se ruší ást textu dvanácté odrážky "Nalézt optimální 

ešení p i jeho pr chodu zastavitelnou plochou . 1 a . 17" 
 
11) Bod 5.4. Ob anské vybavení ostatní  se na konec druhé odrážky dopl uje text "Pro 

rozší ení fotbalového h išt  se vymezuje plocha I/7." 
 
12) V nadpise kapitoly 6. se na konci v ty vypouští slovo "nerost " a nahrazuje se slovním 

spojením "ložisek nerostných surovin" 
 

13) V bod  6.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití 
se v poslední odrážce za slovo "využívané" vkládá nový text "ÚP za le uje do ploch smí-
šených nezastav ného území - sportovní" a dále se vypouští text "(se specifickým využi-
tím)" a nahrazuje se textem "- rybni ní" 

 
14) V bod  6.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi se  do  t etí  odrážky  za  slovo  

"Svratky" vkládá text "v etn  aktivní zóny a území zvláštní povodn ".  Na konec šesté od-
rážky se dopl uje text "Plocha mezi silnicí I/19 a zastavitelnou plochou I/Z8 nadále z stane 
územím nezastavitelným."   

 
15) V bod  6.5. Podmínky pro rekreaci se za poslední  odrážku vkládá nová odrážka : 

 "Pro možnost individuálního sportovního vyžití na soukromém sportovišti je vymezena plo-
cha rekreace."  

 
16) V nadpise bodu 6.6. se na konci v ty vypouští slovo "nerost " a nahrazuje se slovním 

spojením "ložisek nerostných surovin" 
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17) Název kapitoly . 7 se nahrazuje novým názvem "Stanovení podmínek pro využití ploch d 
rozdílným zp sobem využití v etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou eno 
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona, stanovení prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu." 

 
18) V bod  7.1. se první odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy bydlení v rodinných domech (BR) hlavní využití : zabezpe ení pot eb individuálního 

bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení 
 Zp soby využití: 

ípustné: pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , pozem-
ky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, 
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 veli-
kosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná 

stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech. Vše 
za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde ke snížení kvality 
prost edí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde ke zvýšení do-
pravní zát že plochy a zárove  jsou v územní menšin  k vymezené ploše 
bydlení 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí 
plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru" 

 
19) V bod  7.1. se druhá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy bydlení v bytových domech (BD) hlavní využití : zabezpe ení pot eb bydlení 

v domech o více jak t ech bytech 
 Zp soby využití: 

ípustné: pozemky bytových dom  a ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen , 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejné-
ho ob anského vybavení 

podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory pro 
zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující hlavní využití plochy za 
podmínky, že svým provozováním a výkonností nesnižují kvalitu prost edí 
a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší zvýšení dopravní zát že 
plochy a jsou v územní menšin  k vymezené ploše bydlení 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí 
plochy a obytnou pohodu p ímo anebo druhotn  nad p ípustnou míru " 

 
20) V bod  7.1. se t etí odrážka mimo textu poznámky ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy rekreace rodinné (RR) - hlavní využití : zabezpe ení pot eb individuální pobytové 

rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí  
 Zp soby využití: 

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

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

 
21) V bod  7.1. se tvrtá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy rekreace hromadné (RH) - hlavní využití : zabezpe ení pot eb soust ed né rekreace 

s do asným ubytováním i sportovním využitím  
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Zp soby využití: 

ípustné:  pozemky staveb pro rekreaci, do asné ubytování, stravování, pozemky 
iš , bazény, drobná architektura, pozemky pro relaxaci a oddych, po-

zemky vyhrazené i jiné sídlení zelen , pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury, ve ejná prostranství 

podm. p ípustné:  pozemky pro školící spole enská za ízení, pozemky souvisejícího ob an-
ského vybavení komer ního typu za podmínky, že svým provozováním a 
výkonností nedojde ke snížení hlavní nápln  plochy. Bydlení za podmínky, 
že jde o pohotovostní bydlení i bydlení majitele za ízení 

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

 
22) V bod  7.1. se v páté odrážce text " slouží pro" nahrazuje textem "hlavní využití:", dále za 

slovo "bydlení" vkládá text "za podmínky" a za slovo " emesla" vkládá text "za podmínky". 
 

23) V bod  7.1. se šestá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy ve ejných prostranství (VP) - 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  cyk-
listické stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací 

ely, sídelní zele , vodní prvky, pozemky související dopravní infrastruk-
tury a technické infrastruktury 

podm. p ípustné: další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kon-
takt m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro 
požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 

nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a 
jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní 
funkce t chto prostor  tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo 
anebo druhotn " 

 
24) V bod  7.1. se sedmá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy smíšené obytné (SO) - hlavní využití : víceú elové využití plochy, v p ípad  obce za-

hrnují p edevším p vodní vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím  
Zp soby využití: 

ípustné: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících veli-
kostí vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky souvisejí-
cí dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sí-
delní 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 za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu plo-
chy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na 

epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní aktivity za 
podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému 
bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity 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 prost e-
dí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo snižují 
kvalitu daného prost edí" 
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25) V bod  7.1. se osmá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení 

k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní 
infrastrukturou  

 
Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro do-
pravu v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících po-
zemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, te-
rénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy 

podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového mate-
riálu, místní komunikace, umis ování cyklotras a chodník  pro p ší i záli-

 hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že svým 
provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no 
hlavní využití plochy 

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

 
26) V bod  7.1. se v deváté odrážce text "jsou ur eny k" nahrazuje textem "hlavní využití:" a 

slovo "ur ující" se m ní za "hlavní".  
 
27) V bod  7.1. se desátá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy výroby pr myslové (VI) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení tovární povahy  

Zp soby využití: 
ípustné: pozemky pro výrobu, sklady, obchodní innost, zpevn né ploch za p edpo-

kladu, že negativní vlivy z inností nad míru p ípustnou nep ekra ují hra-
nice plochy. Související administrativa, pozemky dopravní a technické in-
frastruktury, pozemky sídelní zelen   

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity neomezují hlavní využití plochy a nep ekra-
ující rámec využití plochy, fotovoltaické panely za podmínky jejich umís-
ní na st nách i st echách staveb. Závodní stravování, p sobení závod-

ního léka e, p ípadn  i bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je 
možné za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, vý-
roba se silným negativním dopadem na životní prost edí" 

 
28) V bod  7.1. se jedenáctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy výroby zem lské (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, pozem-
ky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na výrobních 
i administrativních objektech, pozemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití 
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravová-
ní a bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky, 
že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice po-
honných hmot je možno umístit za p edpokladu, že nebude omezeno hlavní 
využití plochy 
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nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se 
silným dopadem na životní prost edí" 

29) V bod  7.1. se dvanáctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy výroby drobné (VD) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení netovární povahy  

Zp soby využití: 
ípustné: pozemky pro umis ování provozoven zakázkové kusové výroby a innostem 

emeslnickým v etn  skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, kdy 
negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy, 
související administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky sídelní zelen   

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky neomezení p ípustného využití 
plochy a nep ekro ení rámce využití plochy. Fotovoltaické panely za pod-
mínky jejich umíst ní na st nách i st echách staveb. 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, in-
nosti, které svým charakterem významn  zvyšují dopravní zát ž v území, 
výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí" 

 
30) V bod  7.1. se t ináctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání 

s vodami  
Zp soby využití: 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -
stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš o-
vých vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, do-
provodná a krajinná zele  

podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativ-
ního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické in-
frastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink  této 
infrastruktury na vodní plochy a toky 

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 " 

 
31) V bod  7.1. se trnáctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy zem lské - orná p da (ZO) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kultu e orné 

dy  
 Zp soby využití: 

ípustné: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-
ných plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, pro-
tipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygie-
nickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu 
životního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní porost. 

elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti kraji-
ny 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky 
lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného 
rázu a zájm  ochrany p írody. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to 
nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy 
ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické 
infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu 
a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né 
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stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší 
organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekolo-
gické hodnoty území" 

 
32) V bod  7.1. se patnáctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v 

kultu e trvalý travní porost  
Zp soby využití: 

ípustné: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 
pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným 

el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospodá skou 
bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu úze-
mí. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové 
komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky 
lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného 
rázu a zájm  ochrany p írody. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to 
nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy 
ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické 
infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu 
a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né 
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší 
organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že 
jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu. 

nep ípustné: trvalé zorn ní, 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." 

 
33) V bod  7.1. se v šestnácté odrážce text "ur eny" nahrazuje textem "hlavní využití:" a slovo 

"ur ujícím" se m ní za "hlavním".  
 
34) V bod  7.1. se sedmnáctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy lesní (L) - hlavní využití : pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funk-

ce lesa.  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geo-
graficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv  (pokud nejde 
o ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení 
pro udržení vody v krajin  

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 
írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno vyu-

žívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplo-
cování pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a 
krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p -
jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní 
ešení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se 
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bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem 
prov ených trasách 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekolo-
gické hodnoty území" 

 
35) V bod  7.1. se v osmnácté odrážce text "jsou ur eny" nahrazuje textem "hlavní využití:" a 

za poslední v tu se dopl uje text "Na plochách nelze umis ovat stavby, za ízení ani jiná 
opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona.".  

 
36) V bod  7.1. se devatenáctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 "Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (NP) - hlavní využití : zachování a obnova 

ekologických a estetických hodnot v území dotvá ejících krajinný ráz  
Zp sob využití: 

ípustné: plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou 
i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní poros-

ty, innosti nenarušující p írodní ani estetické hodnoty místa, zásahy mají-
cí pozitivní dopad na krajinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující obsluhu 
území 

podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípa-
dech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na p í-
tomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. 

ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde 
k narušení ekologických a estetických hodnot plochy 

nep ípustné: innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo 
anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  zá-
sah  stírající p ítomné znaky krajinného rázu, t žbu nerost  hygienická 
za ízení, informa ní centra" 

 
37) V bod  7.1. se ve dvacáté odrážce text "jsou ur eny" nahrazuje textem "hlavní využití:" a v 

odstavci podm. p ípustné se slovo "pro" nahrazuje textem "za podmínky, že jde o", slovo 
"mající" nahrazuje textem "za podmínky, že mají" a za slovo "infrastruktury" se vkládá text 
"za podmínky zachování funk nosti plochy". 

 
38) V bod  7.1. se ve dvacátéprvní odrážce text "jsou ur eny" nahrazuje textem "hlavní využi-

tí:",  v odstavci podm. p ípustné se za slovo "infrastruktura" se vkládá text "za podmínky 
nenarušení hydrologických a ekologických hodnot nivy", v odstavci nep ípustné se za slovo 

eky" dopl uje text ",ve ejná dopravní infrastruktura, technická opat ení a stavby zlepšu-
jící podmínky využití pro ú ely rekreace a cestovního ruchu". 

 
39) V bod  7.1. se dopl ují za poslední odrážku dv  nové odrážky 
 "Plochy výroby specifické (VX) - hlavní využití : pro za ízení pro komunitní kompostování ve 

smyslu rozší eného domácího kompostování . 
Zp sob využití: 

ípustné: shromaž ování rostlinných zbytk  z údržby zelen  na území obce s ná-
sledným zpracováním na zelený kompost, který m že být výhradn  použit 
k údržb  a obnov  ve ejné zelen . Oplocení areálu  

nep ípustné: innosti, kterými by došlo k narušení složek životního prost edí nad míru 
stanovenou zvláštními p edpisy. Za ízení p ípadn  stavby, které narušují 
estetické a kulturní hodnoty místa 

 Plochy rekreace specifické (RX) - hlavní využití : zajišt ní pot eb individuální rekreace zam -
ené na sportovní aktivity 
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Zp sob využití: 
ípustné: pozemek h išt  se souvisejícím vybavením pro kondi ní cvi ení. Pozemky 

zelen , pozemky související dopravní a technické infrastruktury.  
nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní využití plo-

chy a  již p ímo, nebo druhotn " 
 

40) V bod  7.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu se 
text ve t etí odrážce ruší a nahrazuje v tou  "Základní linie stávajícího zastav ní sm ující 
do ve ejných prostor  sídel jsou nep ekro itelné.". Dopl uje se a m ní text páté odrážky 
kde za slovo "zastav ní" se dopl uje rext "p id lených stavebních pozemk ", hodnota "0,5" 
se m ní na "0,4-0,7", ruší se text " zpevn né plochy budou tvo it dalších 30% plochy. Zbý-
vajících cca 20% je  ur eno pro zele " a na konec odrážky se dopl uje nový text "Podíl ze-
len  na takto ur eném pozemku plochy bude 20-30%.". V poslední odrážce se ruší text 
"(velikost, barva, faktor pohody, apod.)". 

 
41) V bod  8.1. VPS dopravní a technické infrastruktury se v první odrážce Dopraní infrastruk-

tura ruší text "V-D1 - úprava silnic za ú elem odstran ní bodových závad a na konec se do-
pl uje text : 
"I/VD1 - Koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice (kód DK02 dle ZÚR Kraje Vyso i
 na) 
I/VD2 - Koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/387 (kód DK23 dle ZÚR Kraje 
 Vyso ina)" 

 
42) Celé zn ní bodu 8.2. Ve ejn  prosp šná opat ení se ruší a nahrazuje zn ním 

 "Územní systém ekologické stability 
I/VU1 - Plocha nadregionálního biocentra ÚSES NRBC 62 Údolí Hodonínky (kód U006 
dle  ZÚR Kraje Vyso ina) 
I/VU2 - Koridor nedregionálního biokoridoru ÚSES NRBK 127 Žákova hora - Údolí Ho-
do- nínky (kód U020 dle ZÚR Kraje Vyso ina)" 

 
43) V nadpise kapitoly 9. se na konci v ty vypouští slovo "dalších" , slovní spojení "ve ejn  

prosp šných opat ení" se nahrazuje "ve ejných prostranství"  a na konec v ty se dopl uje 
slovní spojení "s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno" 

 
44) V kapitole 10. se v první odrážce ruší text za druhou poml kou, druhá odrážka se ruší. 
 
45) V nadpise kapitoly 11. se vypouští "prov ení zm n jejich využití územní studií 

podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení studie, její schválení 
po izovatelem a" a nahrazuje se slovním spojením "rozhodování o zm nách v území 
podmín no zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené 
lh ty pro" a p ed slovo "studii" se dopl uje slovo "územní". 

 
46) V bod  11.1. Vý et ploch a podmínky využití se v první odrážce za íslovku "20" vkládá 

text ", 1, I/Z1 a I/Z4. Pro plochy 1, I/Z1, I/Z4 se bude jednat o jednu spole nou územní 
studii zahrnující celý rozsah vymezených ploch." . 

 
47) Celé zn ní bodu 11.2. Stanovení lh t se ruší a nahrazuje novou odrážkou  

 "Po ízení územní studie pro plochu 1,20, I/Z1 a I/Z4 bude do 4 let od vydání Zm ny . I ÚP 
Št pánov nad Svratkou." 
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48) V nadpise kapitoly 12. se spojka "a"  p ed  slovem "zadání" vypouští a nahrazuje se "," a 
dále se konec v ty dopl uje "s uvedením zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu 
nebo na žádost". 

 
49) V kapitole 13. se ve druhé odrážce ruší text "V p ípad  požadavku zadání územní studie je 

možno etapizaci na ploše . 20 prov it v p íslušné územní studii. U ostatních ploch Je 
žádoucí" a nahrazuje se textem "Je nezbytné, aby se u rozvojových ploch," a slovo 
"postupovat" se nahrazuje za "postupovalo" 

50) Nadpis kapitoly 15. se  ruší  a  nahrazuje  "Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o 
zm nách v území podmín no dohodou o parcelaci". 

 
51) Nadpis kapitoly 16. se za zkratku "ÚP" dopl uje textem " . zm ny . I ÚP" 
 
52) Dopl uje se nová kapitola  

"17. Stanovení kompenza ních opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona 
  Kompenza ní opat ení nejsou stanovena" 

 

B. Výkresová ást  

Výkresová ást zm ny . I ÚP Št pánov nad Svratkou 
Výkres 

íslo název 
po et list  ítko 

ZI-1 Výkres základního len ní území - vý ez 1 1 : 5 000 
ZI-2 Hlavní výkres - vý ez 1 1 : 5 000 
ZI-3 Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení, asanace - vý ez 1 1 : 5 000 
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C. Textová ást - OD VODN NÍ 
 
0. Postup p i po ízení zm ny . I územního plánu Št pánov nad Svratkou 

Zastupitelstvo obce Št pánov nad Svratkou rozhodlo o po ízení Zm ny .1  územního plánu 
Št pánov nad Svratkou na svém zasedání dne 18.12.2013 a to na základ  Projednané zprávy o 
uplat ování územního plánu Št pánov nad Svratkou. Zastupitelem pro spolupráci 
s po izovatelem byla schválena starostka obce PaeDr. Šárka Kun íková. 

Vypracováním návrhu zm ny .1 ÚP Št pánov nad Svratkou byla pov ena firma Ing. arch. 
Jan Psota, Studio P, Nádražní 52, Ž ár nad Sázavou. 

Spole né jednání o návrhu zm ny .1 územního plánu Št pánov nad Svratkou (§ 50 zák. 
183/2006 Sb.) se uskute nilo 26.9.2014 v budov  M stského ú adu Byst ice nad Pernštejnem. 
Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor územního plánování a stavebního ádu jako nad ízený 
správní orgán posoudil dne 17.12 2014 p edložený návrh zm ny .1 ÚP Št pánov nad Svratkou 
z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, z hlediska souladu 
s Politikou územního rozvoje R a z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vy-
so ina ve zn ní 1. aktualizace. V dopise .j. KUJI 75117/2014, OÚP 377/2013 Mal-6 ze dne 
17.12.2014 konstatuje, že lze zahájit ízení o zm .1 ÚP Št pánov nad Svratkou  podle § 52 
stavebního zákona po novele. 

Ve ejné projednání návrhu zm ny .1 ÚP se konalo 16.3.2015 v 15:30 v zasedací místnosti 
obecního ú adu m styse Št pánov nad Svratkou. Do sedmi dn  ode den ve ejného projednání by-
ly uplatn ny písemn  p ipomínky  námitky. Po izovatel s ur eným zastupitelem vyhodnotil tyto 
námitky a p ipomínky dle § 53 zákona .183/2006 Sb. v platném zn ní  a  vyhodnocení zaslal 
dot eným orgán m a krajskému ú adu k uplatn ní stanovisek. 

 
 

1. Výroková textová ást platného ÚP s vyzna ením zm n 
1. Výchozí situace 

 Ukon ená innost podle zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, 
ve zn ní platném k 31. 12. 2006 - schváleno souborné stanovisko. 

 Následuje postup dle §50 a následujících zák. . 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon) s vypracováním návrhu územního plánu dle tohoto sta-
vebního zákona a vyhlášky . 500/2006 Sb. V cné ešení vychází p itom ze souborného 
stanoviska. 

 Zpracování a po ízení zm ny . I ÚP Št pánov nad Svratkou je v souladu se zákonem 
350/2012 Sb., kterým se m ní zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením 
ádu, ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhláškou 500/2006 Sb. o územn  analytických 

podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací in-
nosti ve zn ní vyhlášky . 458/2012 Sb. 

 
2. Vymezení zastav ného území 

 V konceptu územního plánu obce zpracovaného v kv tnu 2005 (dle zák. 50/1976 Sb.) by-
lo vymezeno sou asn  zastav né území obce. V rámci vyhotovení návrhu územního plánu 
(ÚP) dle zák. . 183/2006 bylo zastav né území obce aktualizováno (1. kv tna 2007). 

 Hranice zastav ného území stanoveného k 1. 5. 2007 je vyzna ena v grafické ásti návrhu 
územního plánu ve výkrese . N1 - výkres základního len ní a ve výkrese . N2 - hlavní 
výkres. Hranice zastav ného území je dále vyzna ena v grafické ásti od vodn ní územ-
ního plánu a to v koordina ním výkrese – výkr. O1 a výkrese p edpokládaných zábor  

dního fondu – výkr. O3. 
 Zastav né území bylo aktualizováno k datu 01.08.2014.  
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3. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území 
3.1. Základní zásady koncepce 

 Dosažení harmonického rozvoje území obce v kvalitním enviromentálním prost edí, zavá-
ní zásad udržitelného rozvoje p i tvorb  a ochran  kulturní krajiny a obytného prostoru 

sídel. 
 Optimalizace rozvoje dopravní a technické infrastruktury. 
 Udržení, resp. zvýšení kvality sociálního prost edí. 

 
3.2. Hlavní cíle rozvoje 

 Vytvo it základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje území obce tvo ené k.ú. Št -
pánov nad Svratkou, k.ú. Borovec, k.ú. Olešni ka a k.ú. Vrt ží . 

 ešit optimální organizaci ploch s rozdílným zp sobem využívání tak, aby nedocházelo k 
jejich vzájemnému negativnímu ovliv ování. 

 Stanovit zásady pro využívání ploch s rozdílným zp sobem využívání, stanovit zásady 
prostorového uspo ádání s respektováním daných i nov  vzniklých ochranných režim . 

 Prov it pot eby na úseku technické a dopravní infrastruktury, ob anské vybavenosti, re-
krea ních aktivit, vyhledat vhodné lokality zejména pro trvalé bydlení. 

 Koncep  vymezit plochy územního systému ekologické stability. 
 Vymezit ve ejn  prosp šné stavby a ve ejn  prosp šná opat ení. 

 
3.3. Ochrana a rozvoj hodnot 

 ÚP stanovuje zásadní pravidla regulující aktivity a d je v území a to jak urbanizovaném, 
tak i neurbanizovaném, v etn  ploch dopravní a technické infrastruktury. 

 Je respektována jedine ná struktura zastav ní na odlišných p dorysných schématech sídel. 
Urbanistické zásahy akceptují rozdrobenou sídlení strukturu v malebném p írodním pro-
st edí s dominujícím jádrovým sídlem Št pánov nad Svratkou. 

 Krom  kulturních památek zapsaných v Úst edním seznamu kulturních památek R  
[rejst . . 30963/7-4474-fara; rejst . . 34727/7-4475-d m .p. 26 (tzv. stará hospoda); 
rejst . . 36669/7-4476-socha sv. Jana Nepomuckého a rejst . . 16492/7-4477-k íž u cesty 
(parc. . 1041 u .p. 4)], ÚP respektuje i další hodnotné stavby, a  již v urbanizovaném 
území [bývalý vodní mlýn, kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí, objekt radnice, apod.], tak i 
v krajin  volné, kde se jedná zejména o památky náboženské. 

 ÚP nep edpokládá, že nová výstavba p ekro í stávající hladinu zastav ní 
 Významným prvkem majícím p íznivý vliv na hodnotu prost edí bude mít výsadba zelen  

s funkcí optické i hygienické clony zvl. p i výrobních plochách. 
 íznivý p echod urbanizovaného území do volné krajiny zprost edkovává vzr stná zele  

zných funkcí. Vzr stná zele  se bude uplat ovat i v pr hledech v sídlech zejména ze 
silnice I/19 na výrobní zónu Št pánova. 

 Ochranné režimy P írodního parku Svratecká hornatina jsou akceptovány, Mmaloplošná 
zvlášt  chrán ná území jsou zahrnuta do ploch p írodních, kde ochrana p írody je priori-
tou. Zna nou ekologickou a estetickou hodnotu mají plochy smíšené nezastav né p írod-
ní. 

 V plné mí e je respektován vodní biotop eky Svratky se zapojenými b ehovými porosty, 
kdy musí být v nována mimo ádná pozornost plánovaným vodním nádržím 

 íznivý vliv na ekologickou i estetickou funkci území bude mít dopln ní a založení prvk  
územního systému ekologické stability v etn  výsadby interak ních prvk  podél p iroze-
ných i lidskou inností vzniklých liniových prvk . 

 
4. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systému 

sídelní zelen  
4.1.  Urbanistická koncepce 
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 Urbanistická koncepce vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání, 
írodních a materiálních podmínek, spole enského života a s ním spojeného 

dosažitelného rozvoje s požadavkem na ochranu hodnot území. 
 Obec Št pánov nad Svratkou se rozvíjí a nadále rozvíjet bude jako jeden souvisle 

urbanizovaný celek na dvou katastrálních územích, sídla Borovec a Vrt ží  budou na 
svých katastrech stabilizována. 

 Zachovává se p dorysná i prostorová osnova sídel s historicky danou kvalitou zastav ní s 
pozoruhodným zastav ním v sídle Vrt ží , rozvoln nou lineárn  uspo ádanou zástavbou 
sídla Borovec, pom rn  kompaktní zástavbou jádra sídla Št pánov a voln  organizované 
zastav ní Olešni ky s významnou výrobní plochou. 

 Rozvoj obce je sm rován zejména do oblasti bydlení, sportu a t lovýchovy. koncepce 
edpokládá modernizaci výrobních ploch s omezenými rozvojovými možnostmi u 

železáren. 
 Bydlení bude rozvíjeno zejména v ucelených obytných skupinách RD na k.ú. Št pánov 

nad Svratkou a k.ú. Olešni ka. plochy pro sport jsou rozvíjeny v bezprost ední vazb  na 
školské stávající za ízení. 

 Využití zastav ného území a zastavitelných ploch i p ípadné zm ny dokon ených staveb 
je podmín no požadavkem na respektování m ítka stávajícího zastav ní, dodržení 

evládající hladiny zástavby se zachováním místního charakteru zástavby. 
 Urbanistická koncepce respektuje krajinnou scénu s dominantním prvkem údolím eky 

Svratky.  
 

4.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území 
 Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. 

plochy ozna ení 
ploch zastavitelné p estavby ostatní 

el plochy (p evažující) kód plochy vým ra pl. 
(ha) k.ú. 

1 x    bydlení v rodinných domech BR,VP,OVt 3,42 1,87 Š 

2 x   dtto dtto 0,30 Š 
3 x   dtto dtto 0,19 Š 
3 plocha vy azena z ešení ÚP ve Zm . I ÚP Št pánov nad Svratkou 
4  x   doprava silni ní v klidu DSp 0,04 Š 
5 x    výroba drobná VD 1,20 1,02 O 
6  x   doprava silni ní v klidu DSp 0,01 O 
7  x   ob anské vybavení OV 0,05 Š 
8 x    bydlení v rodinných domech BR 0,95 O 
9 x   dtto BR 2,44 1,38 Š 
10 x   dtto BR 0,30 0,17 Š 
11   x smíšené nezastav. území rybni ní NR 3,13 Š 

12   x doprava silni ní poz. komunikací DSk 0,40 Š,B 
13 x   ob anské vybavení sportovní OVt 0,17 Š 
14 x   doprava silni ní v klidu DSp 0,17 Š 

15  x  dtto dtto 0,03 Š 
16 x   ob anské vybavení sportovní OVt 0,10 Š 
17 x   bydlení v rodinných domech BR 0,58 0,12 Š 

18 x   ob anské vybavení sportovní OVt 0,27 O 
19 x   smíšená obytná SO 0,19 V 
20 x   bydlení v rodinných domech BR,VP 1,93 0,88 Š 

I/Z1 x   bydlení v rodinných domech BR 0,84 Š 

I/Z2 x   smíšené obytné  SO 0,12 Š 
I/Z3 x   bydlení v rodinných domech BR 0,20 Š 
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plochy ozna ení 
ploch zastavitelné p estavby ostatní 

el plochy (p evažující) kód plochy vým ra pl. 
(ha) k.ú. 

I/Z4 x   bydlení v rodinných domech BR 0,18 Š 
I/Z5 x   rekreace specifická  RX 0,10 Š 
I/Z6 x   bydlení v rodinných domech BR 0,27 Š 

I/Z7 x   ob anské vybavení OVt 0,34 Š 
I/Z8 x   bydlení v rodinných domech BR 0,81 O 
I/Z9 x   bydlení v rodinných domech BR 0,26 Š 

I/Z10 x   bydlení v rodinných domech BR 0,09 O 
Š = k.ú. Št pánov nad Svratkou; O = k.ú. Olešni ka; B = k.ú. Borovec; V = k.ú. Vrt ží  

 Podmínky využití zastavitelných ploch, ploch p estavby a ostatních ploch se zm nou v 
území 

Plocha 1 
- k dopravnímu napojení na sí  místních komunikací obce plochy využít stávající ú elové 

cesty a proluky mezi RD u sil. II/387. P i t chto dnes ú elových cestách ešit plochy ve ej-
né zelen . 

- místní komunikace v obytné skupin  RD blíže k silnici m že být pr jezdná, v prot jší obyt-
né skupin  RD bude ukon ena obratišt m. 

- systém zastav ní otev ený se doporu uje ešit s oboustranným obestav ním nových míst-
ních komunikací, st echy sedlové p ípadn  polovalbové s orientací h ebene rovnob žn  s 
komunikací - prov it z dálkových pohled  

- sklon terénu nevylu uje atypická (individuální ešení dom ). 
- velikost stavebních parcel bude cca 800 m2 

- stávající optokabel se ponechává v zahradách (soukromých) 
- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn  
Plocha 2 
- dodate  za azená plocha pro výstavbu RD 
- ešit ochranu p ed negativními vlivy hluku z pozemní dopravy (sil.I/19) 
- dopravní obsluhu preferovat z místní komunikace (spole  i pro pl. . 1) 
- plocha zastav na 
Plocha 3 
- podmínky jsou ur eny vydaným územním rozhodnutím 
- plocha vy azena ve zm . I ÚP Št pánov nad Svratkou 
Plocha 4 
- plocha pro parkovišt  u h bitova bude obsluhována jedním sjezdem ze sil. II. t ídy 
- prov it bezbariérový p ístup na p ší stezku ke h bitovu 
- po et parkovacích stání - cca 11 pro OA  
- na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci silnice II/387 je zakázáno provád t takové 

innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci pot ebných 
úprav znemožnily anebo významn  ztížily 

Plocha 5 
- využití lokality je možné pro firmu Železárny Št pánov n. Svratkou anebo pro cizí 

organizace za p edpokladu umožn ní p ístupu p es firmu Železárny Št pánov n. Svratkou 
-  respektovat  bezpe nostní  pásmo  VTL  plynovodu  a  území  p i  toku,  které  musí  z stat  bez  

zastav ní 
- ešit dostatek zelen , zvlášt  ochranné 
- na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci stávajícího tahu silnice I/19 je zakázáno 

provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by 
realizaci pot ebných úprav znemožnily anebo významn  ztížily 

- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn  
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Plocha 6 
- p i výstavb  parkovišt  zohlednit p edevším bezpe nost ú astník  silni ního provozu 
Plocha 7 
- p estavbové území ur ené pro ob anskou vybavenost bez podrobn jšího ur ení 
- obsluha ze stávající místní komunikace, objekt m ítkem nep esáhne sousední objekty, tvar 

a výraz objektu se neur uje 
- k ochran  p ed hlukem ze sil.I/19 bude využito komponované zelen  sousedního ve ejného 

prostranství 
Plocha 8 
- na dané geodeticky vyty ené parcele ešit výstavbu domu akceptujícího dané místo 
- situování domu ešit s ohledem na eventuelní možnost využití rezervy R2 
- plocha zastav na 
Plocha 9 
- zástavba je vklín na mezi stávající rodinné domy 
- zp sob využití území je podmín n výsledky provedeného inženýrsko-geologického 

pr zkumu (poddolované území) 
- dopravní napojení volit ze stávající místní komunikace novou komunikací, uvnit  souboru 

bude nutno ešit obratišt  
- vzhledem k územním a terénním omezením, se p ipouští výstavba r zných objekt  na r zn  

velkých parcelách. Tato nabízená volnost-pestrost však musí mít jistý jednotící moment. 
(tvar dom , barevnost st ech, apod.)  

- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn  
Plocha 10 
- dostavba zastav ného území je podmín  vhodná z hlediska zakládání staveb na 

poddolovaném území 
- ešit dostate ný odstup staveb od eky Svratky 
- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn  
Plocha 11 
- nové vodní plochy ešit takovými opat eními, aby byl minimalizován jejich vliv na 

povod ové pr toky a se souhlasným stanoviskem vodohospodá ského ú adu 
- p i návrhu a realizaci vodních d l respektovat hodnoty území (okraj nadregionálního 

biocentra ÚSES) 
Plocha 12 
- výstavba chodníku sídlo Št pánov n. Svratkou - Borovec 
- trasa vedená soub žn  se sil. II. t ídy 
- v mí e maximální respektovat vzrostlé stromy 
Plocha 13 
- h išt  pro fotbal doplnit po obvodu vzr stnými stromy 
- plocha h išt  m že být mlatová, škvárová, nejlépe travnatá 
- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn  
Plocha 14 
- napojení plochy sloužící doprovodným za ízením ke sportovišti a škole (parkovišt , 

tribuna, ob erstvení aj.) ešit jedním sjezdem na sil. II. t ídy  
- jedná se o plochu p i vstupu do sídla, vyžaduje se kvalitní architektura objekt  
Plocha 15 
- napojení parkovišt  na sil. II. t ídy bude jedním sjezdem. Parkovišt  bude sloužit p edevším 

pracovník m školy 
- plocha parkovišt  bude dopln na nízkou i vysokou zelení 
Plocha 16 
- plocha bude ešena jako p estávkový dv r s možností sportovních her 
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- musí plnit i estetickou stránku 
Plocha 17 
- dodate  za azená plocha pro výstavbu RD musí respektovat terénní podmínky 
- konfigurace terénu si vyžádá atypické ešení dom  
- respektovat lokální biokoridor ÚSES, respektovat vzdálenost 25 m od hranice PUPFL jako 

zákazové pásmo pro výstavbu nadzemních objekt  (krom  oplocení) 
- dopravní obsluha bude p ímo ze sil. III. t ídy 
- ešit problematiku optokabelu protínajícího plochu 
Plocha 18 
- plochu h išt ešit ve vztahu na bývalou selskou usedlost 
- zvláštní pozornost v novat oplocení h išt  
- ešit vhodné ozelen ní 
Plocha 19 
- zohlednit tradi ní architekturu objekt  sídla 
- respektovat manipula ní pás podél toku 
- konfigurace terénu vyžaduje atypické ešení stavby živnostenského charakteru 
Plocha 20 
- dopravní zp ístupn ní plochy ešit z ve ejného prostranství p ed zastavitelnou plochou . 16 
-  uvnit  obytné skupiny bude obsluha nemovitosti ešena komunikacemi kategorie D1 
-  p i návrhu v maximální mí e využít konfigurace terénu, sklon terénu nevylu uje atypické 

individuální ešení dom  
-  doporu uje se, aby nová výstavba m la soudobý výraz 
-  velikost ani tvar stavebních parcel se neur uje 
- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn  
Plocha I/Z1 
- rozší ení plochy 1 platného ÚP, ešit v souladu s regulativy této plochy 
Plocha I/Z2 
- respektovat blízkost lokálního biokoridoru systému ÚSES 
- ešit návaznost na p ilehlé ve ejné prostranství 
- dopravní obsluha plochy z ve ejného prostranství i navazující plochy druhu BR 
Plocha I/Z3 
- dopravní obsluhu ešit p ímo ze silnice III. t ídy 
-  ešit problematiku el. vedení VN, umíst ní trafostanice a ochranného pásma 
- charakter zástavby otev ený, výška objekt  nep esáhne výšku sousedních objekt  druhu BR 
Plocha I/Z4 
- rozší ení plochy 1 platného ÚP, ešit v souladu s regulativy této plochy 
- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn  
Plocha I/Z5 
- na ploše ešit soukromé sportovišt  pro p ilehlý rodinný d m 
Plocha I/Z6 
- na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci stávajícího tahu silnice I/19 je zakázáno 

provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by 
realizaci pot ebných úprav znemožnily anebo významn  ztížily 

- dopravní obsluha bude ešena ze stávající cestní sít , nep ipouští se budování sjezdu ze sil. 
I/19 

-  obytné objekty umístit tak, aby nedošlo k jejich ovlivn ní nadlimitní hladinou hluku z 
provozu dopravy na sil. I/19  

Plocha I/Z7 
- rozší ení stávajícího sportovišt  pop . dopln ní pot ebného zázemí sportovišt  
- p i okraji plochy sm rem do volné krajiny ešit výsadbu vzr stné zelen  
- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn  
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Plocha I/Z8 
- ešit ochranu p ed negativními vlivy z dopravy na silnici I/19 a ochranu p ed 

extravilánovými vodami 
- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn  
- charakter zástavby otev ený, výška zástavby 1 nadzemní podlaží 
- dopravní obsluhu ešit místní komunikací napojenou stávajícím sjezdem na sil. I/19, 

budování nových sjezd  ze sil. I/19 se nep ipouští 
Plocha I/Z9 
- charakter zástavby otev ený, výška zástavby 1 nadzemní podlaží 
- na ásti plochy v koridoru pro homogenizaci stávajícího tahu silnice I/19 je zakázáno 

provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by 
realizaci pot ebných úprav znemožnily anebo významn  ztížily 

- ešit problematiku zásobení plochy pitnou vodou 
-  obytné objekty umístit tak, aby nedošlo k jejich ovlivn ní nadlimitní hladinou hluku z 

provozu dopravy na sil. I/19  
Plocha I/Z10 
- respektovat podmínky pro území zvláštní povodn  
- charakter zástavby otev ený, výška objekt  nep esáhne výšku sousedních objekt  druhu BR 
- respektovat trasu lokálního biokoridoru ÚSES 
 
 Stanovení podmínek prostorového uspo ádání je uvedeno dále v kap. 7.2. 
 U zastavitelných ploch . 2 a 3, které jsou umíst ny v blízkosti sil. . I/19, je umíst ní RD 

limitováno vzdáleností izofon hluku 60/50 dB od osy vozovky silnice. 
 Konkrétní využití ploch se zm nou v území bude posuzováno samostatn  orgánem ochrany 

ve ejného zdraví v rámci územního i stavebního ízení, kde u staveb, jež jsou zdrojem 
emisí hluku, je povinností investora prokázat dodržení limitních hladin hluku dle platných 

edpis . 
 
4.3. Návrh systému sídelní zelen  

 Návrh navazuje na systém stávající zelen , kdy ve ejná zele  je tvo ena zejména zelení 
nám stí ka, návsi ve Vrt ží i, zelení p i komunika ní síti sídel a víceú elové nádrži, vy-
hrazená zele  pak zelení p i ob . vybavenosti a zelení zahrad i sad . 

 Ve ejná zele  bude sou ástí nových ve ejných prostranství obytných skupin RD (nap . 
plocha 1,9,20) i ploch dopravních (nap . ást plochy 4). 

 Ve ejná zele  bude sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami a nízkou do-
pl kovou zelení. Plochy je možno doplnit vodními prvky, mobiliá em obce, p šími 
stezkami. P i návrhu respektovat požadavek na její jednoduchou údržbu. 

 Zele  s funkcí optické a hygienické clony (izola ní zele ), kterou územní plán dopl uje 
zejména okraje výrobních ploch a plochy sportovní, je zelení vesm s vyhrazenou. 

 Izola ní zele  bude tvo ena pln  zapojenou výsadbou stromového patra s podsadbou ke-
ového patra. Nevhodné je užívání ovocných d evin. 

 Je respektován stanovený koeficient zastav ní ploch s rozdílným zp sobem využití zajiš-
ující z ízení zahrad u ploch bydlení a ploch smíšených obytných a vnitroareálové zelen  

u ploch výroby a skladování.  
 V obraze obce se významn  projevuje zele  zahrad p i rodinných domech i zem l-

ských usedlostech. Omezit zde výsadbu nízkých forem ovocných strom , do zahrad vrátit 
alespo ást vysokokmen . Zele  zahrad je zelení vyhrazenou-soukromou. 

 U zastavitelných ploch bydlení sm ujících do nezastav ného území nutno umožnit vý-
sadbu alespo  jedné ady vzr stných strom . 

 V p edzahrádkách sídla Vrt ží  preferovat úpravy vesnici blízké s vylou ením (omeze-
ním) cizokrajných d evin. 

 Pietní význam bude mít zele  h bitova i v p edprostoru h bitova. 
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 Koncepce ÚP p edpokládá maximální vzájemné propojení r zných druh  zelen , podpo-
rováno je pronikání krajinné zelen  do prostoru sídla. 

 Podporovat používání místn  p íslušných d evin. 
 
5. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek pro její 

umis ování, nakládání s odpady 
5.1. Dopravní infrastruktura 

 Pr h silnic je uvažován ve stávajících trasách s díl ími úpravami silnic II. a III. t ídy na 
odstran ní bodových závad se zlepšením technických parametr  t chto silnic. 

 Silnice v urbanizovaném území zabezpe ují p ímou obsluhu p ilehlých nemovitostí (mi-
mo sil.I/19) a utvá ení dopravního prostoru v této ásti obce bude sm ovat ke zklid ová-
ní t chto pr jezdních úsek  silnic - jde p edevším o silnici II/387. ešena tedy bude se-
gregace p ší a motorové dopravy. 

 Respektovat požadavek na výstavbu stezky pro chodce s chodníkem ke škole v úseku Št -
pánov – Borovec. 

 i ešení ulic v zónách s p evažující bytovou výstavbou respektovat urbanistický požada-
vek na tvorbu obytných ulic. 

 Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov  vy-
budovaný byt m l na p íslušející parcele alespo  jedno garážové i odstavné stání pro 
osobní automobil. 

 Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o hmotnosti vyšší jak 
3,5 t v centrálních ástech obce a v obytných zónách. 

 Mimo vymezené výrobní plochy nelze uvažovat s výstavbou hromadných, skupinových i 
adových garáží. Tento typ garáží lze však využít p i ucelené koncepci obytných soubor  
i skupin RD. 

 Hromadná doprava nadále bude zajiš ována p edevším autobusovou p epravou - ešit 
úpravu aut. zastávek jak z pohledu provozního tak i bezpe nostního. 

 Vodní, železni ní ani letecká doprava se na území obce nevyskytuje, ani se s ní 
v koncepci ÚP neuvažuje. 

 Vymezen je zp esn ný koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice I/19 a koridor 
pro homogenizaci silnice II/387. 

 
5.2. Technická infrastruktura 

 Zabezpe ení obce Št pánov nad Svratkou pitnou vodou je dostate né, cílovým stavem je 
zásobení sídla Vrt ží  z vodojemu Kozlov. 

 Nov  zastavitelné plochy budou napojeny ke stávající rozvodné síti potrubím v dimenzi 
umož ující osazení požárních hydrant . 

 Respektovat nadmístní vodovodní ady procházející územím obce. 
 Pokra ovat v rozvoji kanaliza ní sít  v sídle Št pánov nad Svratkou a Olešni ka 
 V sídlech Borovec a Vrt ží  budou odpadní vody zachycovány u jednotlivých nemovitostí 

v jímkách na vyvážení s alternativním využitím domovních istíren anebo jim ekvivalent-
ních technologií išt ní odpadních vod. 

 Respektovat dvoucestné zásobení sídel Št pánov nad Svratkou, Borovec a Olešni ka (el. 
energie, zemní plyn). Neuvažovat plynofikaci sídla Vrt ží . 

 enos pot ebného výhledového výkonu bude nadále zajiš ován ze stávajících el. vedení 
VN 22 kV p es stávající TS s možností jejich úprav, p ípadn  rozší ení - respektovat kori-
dory el. sítí VN. 

 Respektovat koridor  trasy el. vedení VVN 110 kV procházející k.ú. Vrt ží . 
 Pokra ovat v dalším rozvoji plynofikace sídel Št pánov nad Svratkou a Olešni ka zvl. do 

nových rozvojových ploch. 
 V sídle Vrt ží  preferovat vytáp ní ekologickými paliv a el. energií, v ostatních ástech 

obce je zásobení teplem dáno provedenou plošnou plynofikací. 
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 Neuvažovat výstavbu nad azených soustav el. za ízení VVN ani výroben el. energie (mi-
mo malých vodních elektráren), výstavbu VTL plynovod  a produktovod . 

 Respektovat stávající dálkový telekomunika ní kabel v etn  p íslušných telekomunika -
ních za ízení. Nalézt optimální ešení p i jeho pr chodu zastavitelnou plochou . 1 a . 17 

 Výstavbou nenarušit pr h radioreléových tras, akceptovat televizní p evad  s jeho kru-
hovým ochranným pásmem. 

 V obci jsou vytvo eny podmínky pro 100% telefonizaci s tím, že cílovým stavem je ešení 
telekomunika ních rozvod  zemními kabely. 

 Poštovní ú ad je stabilizovaný, slouží pro pot eby obce. 
 Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných 

staveb než staveb souvisejících. 
 

5.3. Ob anské vybavení ve ejné 
 Stávající ob anská vybavenost tohoto charakteru je na území obce stabilizovaná. 
 Nové plochy se vymezují dv  a to první plocha u ZŠ jako plocha p estávkového dvora se 

zam ením na pohyb (pl. . 16), pak pl. .  pro dostavbu obytné zóny. U plochy . 7 je p í-
pustné i komer ní využití plochy. 

 išt  pro d ti a mládež bude sou ástí obytného souboru RD (pl. . 1). 
 

5.4. Ob anské vybavení ostatní 
 Situace stávajících za ízení je rovn ž stabilizovaná. 
 Nov  zastavitelné plochy sm ující do oblasti t lovýchovy a sportu, kam se umis uje plo-

cha pro fotbalové h išt  (pl. . 13) a víceú elová plocha pro sport u bývalé selské usedlos-
ti (pl. . 18). Pro rozší ení fotbalového h išt  se vymezuje plocha I/7. 

 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhod-
ných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, 

ípadn  podmín  p ípustným využíváním dané plochy. Ustanovení možno p im en  
uplatnit i pro ve ejnou ob anskou vybavenost. 

 
5.5. Ve ejná prostranství 

 ÚP respektuje stávající prostranství, a  již se jedná o prostranství plošná (nap . nám stí a 
navazující prostor mezi farou a kulturním domem ve Št pánov , dvorcový typ p dorysu 
ve Vrt ží i, prostor kolem víceú elové  vodní nádrži, prostor p i k ižovatce sil. II/387 se 
sil. I/19, atd.) anebo ve ejná prostranství liniového charakteru - ulice. 

 Úpravy ve ejných prostranství plošného charakteru budou spo ívat v jasném strukturování 
dopravních ploch a ve ejné zelen  (jádro Št pánova), v rehabilitaci zelen  u víceú elové 
nádrže a založení ploch ve ejné zelen  p i k ižovatce sil. I/19 se sil. II/387. 

 Dochovaný prostor historického jádra Vrt ží e nebude zastavován, stávající objekty ne-
budou sm rem do ve ejných prostor dopl ovány žádnými stavbami. 

 Kompozice ve ejných prostranství (krom  prostranství u k ižovatky silnic a víceú elové 
vodní plochy) bude sm ovat k vytvo ení vztahu mezi soukromým bydlením a ve ejností, 
nám stím, ulice. 

 Ve ejná prostranství v nových obytných skupinách - zvlášt  v tších se budou vyzna ovat 
bohatstvím a rozmanitostí v jejich uspo ádání a budou vytvá et esteticky hodnotné obytné 
prost edí. 

 Na utvá ení ve ejných prostranství se bude zásadním zp sobem podílet ve ejná zele . 
 Plochy stávajících ve ejných prostranství nebudou zmenšovány. 

 
5.6. Nakládání s odpady 

 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 Na území obce se neuvažuje se z izováním ani oživováním žádné skládky. 
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6. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny 
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed 
povodn mi, rekreaci, dobývání nerost  ložisek nerostných surovin 

 
6.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití 

 Krajinný charakter je ur en lenitým reliéfem území s údolím eky Svratky s jejími p íto-
ky v hluboce za íznutých údolích. 

 Celkové uspo ádání území nedoznává podstatných zm n a území obce si nadále zachová-
vá svoji nezam nitelnou identitu. 

 Koncepce ešení sm uje k ochran  krajinného rázu daného diferenciací území s cílem 
ochrany p ed innostmi snižujícími jeho p írodní a estetické hodnoty. 

 Ve volné krajin  nebudou zakládána nová sídla i samoty. Nebudou zde realizovány žád-
né rekrea ní stavby ani zahrádká ské kolonie. Zastavitelné plochy navazují na zastav ná 
území. 

 Krajina nezastav ného území nadále slouží p edevším zem lství, lesnictví a pohybo-
vým rekrea ním aktivitám. 

 Aktivními zem lskými plochami jsou plochy pro navrhovanou výstavbu zajiš ující roz-
voj obce, nové plochy pro dopravu a za ízení pro technickou infrastrukturu. Zvláštním 
druhem aktivních ploch jsou plochy pro dopln ní územního systému ekologické stability 

. ploch pro dopln ní výsadby podél p írodních i um lých liniových prvk  v krajin . 
Ostatní zem lské plochy jsou stabilizované. 

 Lesní plochy jsou plochami stabilizovanými, krom  aktivních ploch lesních, ur ených pro 
zajišt ní funk nosti územního systému ekologické stability. 

 Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitována p írodními podmínkami a 
ochranou krajinného rázu. U ZPF je možná zm na kultury za p edpokladu, že nedojde 
k dalšímu narušení krajinného rázu. Neuvažovat se snižováním vým ry ttp. 

 V lesních plochách podporovat zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením zpev-
ujících d evin, uplat ovat zde meliora ní d eviny s minimalizací nep vodních druh  
evin. ÚP neuvažuje se snižováním celkové plošné vým ry lesa. 

 Plochy maloplošných chrán ných území - PP Nad Koupališt m, PP U hamr  a PR epi -
v vrch a údolí Hodonínky - jsou za azeny do ploch p írodních, stejn  jako lokalita tzv. 

eské Natury CZ 0616340 Nad Štolami, evidované p írodn  cenné lokality Sokolí hora, 
Na kopci, Kudleny a V úvozech i navrhované rozší ení PP Nad Koupališt m. 

 Do ploch smíšených nezastav ného území p írodního ÚP za azuje plochy významné z 
pohledu ekologického a estetického, které dotvá í ráz území. 

 Lyža ské svahy - sezónn  využívané ÚP za le uje do ploch smíšených nezastav ného 
území - sportovní a plochy budoucích rybník  - ÚP za le uje do ploch smíšených neza-
stav ného území - rybni ní (se specifickým využitím). 

 
6.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

 Územní systém ekologické stability je vzájemn  propojený soubor p irozených i pozm -
ných, avšak p írod  blízkých ekosystém , který udržuje p írodní rovnováhu. Plochy 

ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému a ne-
dojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 

 Na t chto plochách je zakázáno m nit kultury s vyšším stupn m ekologické stability za 
kultury s nižším stupn m ekologické stability. 

 Plochy biocenter a biokoridor  jsou nezastavitelné, krom  staveb ŽP, vylu uje se t žba 
nerost  (zcela výjime  prochází ve vymezených prvcích ÚSES liniová stavba p ná, 
jichž se týkají pouze úpravy na úseku zlepšení technických parametr ).  

 Up esn ní druhové skladby spole enstva ÚSES a hranic prvk  ÚSES bude p edm tem 
podrobn jší dokumentace - projektu ÚSES. 

 Plochy ÚSES budou respektovány p i ízení o komplexních pozemkových úpravách. 
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 Interak ní prvky mají dopl ovat sí  biokoridor  a biocenter s funkcí rozptýlené zelen  
v krajin . 

 
 
6.3. Prostupnost krajiny 

 Stávající dopravní sí  na území obce z stává zachována. P edpokládají se pouze drobné 
místní úpravy spojené se zlepšením parametr  silnic. 

 Rozší ení sít  polních cest p i zpracování komplexních pozemkových úprav reagujících 
na vývoj vlastnických vztah , ekologickou i protierozní funkci cest se nevylu uje. 

 Jsou respektovány zna ené turistické trasy a cyklotrasy. Tyto rekrea  využívané trasy 
vesm s vedou po ú elových komunikacích i silnicích. ÚP nep edpokládá s výstavbou spe-
ciálních cest tohoto charakteru. 

 Bariérou biologické prostupnosti mino údolní nivu eky Svratky z stává t leso silnice 
I/19. 

 
6.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 

 V místech ohrožených vodní erozí (pod plochou zem lské výroby v Olešni ce) dodržo-
vat p íslušná organiza ní a agrotechnická opat ení p i hospoda ení na zem lské p .  

 Nelze p ipustit úpravy zem lské p dy zp sobující rychlejší odtok vody a snižující 
schopnost vsaku. 

 Respektovat vyhlášené záplavové území eky Svratky etn  aktivní zóny a území zvlášt-
ní povodn , p i výstavb  nových vodních ploch minimalizovat vliv na povod ové pr to-
ky. 

 V ÚP dopl uje ekologicky cenné p echodové zóny p i vodote ích, rybnících, kolem lesa 
i vegetace rostoucí mimo les tvo enou travinatými a ke ovými liniovými spole enstvy - 

ekotony, které zárove  zvyšují reten ní a retarda ní potenciál krajiny. 
 U vodních tok  a ploch akceptovat obvyklé a p irozené innosti související s vodohospo-

dá skými pom ry v území. Respektovat manipula ní pruhy p i tocích pro zajišt ní jejich 
údržby. 

 Stavební pozemky budou vymezovány tak, aby na n m bylo vy ešeno vsakování deš o-
vých vod nebo jejich zdržení. Plocha mezi silnicí I/19 a zastavitelnou plochou I/Z8 nadále 

stane územím nezastavitelným 
 Hydrologické a ekologické parametry jednotlivých vodních tok  na území obce nevyža-

dují ešit zvýšené odtoky vod z izováním vodních nádrží a suchých poldr . 
 

6.5  Podmínky pro rekreaci 
 Koncepce ÚP spo ívá v zásad , že nezastav né území bude využíváno k r zným formám 

pohybové rekreace. Pobytová rekreace m že být dále realizována v objektech zastav né-
ho území, které nejsou vhodné k trvalému bydlení i jiným souvisejícím ú el m. 

 Na území obce nebudou z izovány zahrádká ské kolonie. 
 Na území obce není a nevymezuje se rekrea ní vodní plocha ani koupací oblast. Nadále k 

rekreaci u vody bude využíváno vodních ploch mimo území obce. 
 Vymezené plochy smíšené nezastav ného území specifické slouží k sezónnímu sportov-

nímu využití - lyža ské svahy a další tyto plochy pro sportovní ryba ení. 
 Každodenní rekreace obyvatel obce bude možná na h ištích sportovního areálu, možné 

jsou r zné formy cvi ení v prostorách kulturního domu. Dobrá je dostupnost rekrea ní 
krajiny. 

 Relaxa ní význam má práce na zahradách p i domech, které již v mnoha p ípadech p e-
stávají mít funkci hospodá skou. 

 Dobré rekrea ní podmínky pro obyvatele obce je možno vytvo it úpravou ve ejného pro-
stranství p i víceú elové nádrži. 
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 Pro možnost individuálního sportovního vyžití na soukromém sportovišti je vymezena 
plocha rekreace specifické. 

 
6.6 Dobývání neros  ložisek nerostných surovin 

 Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost  nebo jejich prognózní zdroj 
a nejsou zde stanovena chrán ná ložisková území. 

 Využití plochy .9 a .10 pro výstavbu RD je podmín no provedením podrobného inže-
nýrského-geologického pr zkumu s respektováním jeho zám , nebo  se ob  plochy 
svými ástmi nachází v polygonu zahrnujícím d ív jší d lní díla. 

 Ostatní poddolovaná území se nachází v nezastavitelném území obce, tudíž na tomto úse-
ku není t eba init žádných opat ení. 

 Na území obce není území náchylné k sesuv m. 
 
6.7 Podmínky pro využití ploch koridor  

 Koridory dopravní infrastruktury se vymezují jako území umož ující  homogenizaci stá-
vajícího silni ního tahu sil. I/19 a II/387. Takto vymezené území je t eba do doby realiza-
ce zám ru chránit z d vodu zlepšení technických parametr  silnice v etn  p ímo souvise-
jících, nezbytných za ízení a v etn  p íslušných ochranných pásem vyplývajících 
z právních p edpis . 

 Do doby realizace p íslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázáno 
provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by 
realizaci pot ebných úprav znemožnily anebo významn  ztížily (i ekonomicky). 

 sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn  i zm nou územního plánu, 
která navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým. 

 
7. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení 

prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným zp sobem využití v etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou eno 
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona, stanovení prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu. 

 
7.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 

 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb individuál-
ního  bydlení  v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení v kvalitním pro-
st edí. Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom  a  pozemky  související  s ur ujícím 
využíváním plochy.  

 
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky rod. dom , pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných 
prostranství, dopravní a technické infrastruktury související s obsluhou 
plochy, integrovaná za ízení nep esahující význam daného místa území a 
nenarušující jeho obytnou pohodu. 

podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení, za-
ízení sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro zájmovou in-

nost,  drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu 
budov. Chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitelská in-
nost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech. Podmín  p í-
pustné innosti musí být bez negativních dopad  na sousední pozemky. 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plo-
chy p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) hlavní využití : zabezpe ení pot eb individuálního 
bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení 
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 Zp soby využití: 
ípustné: pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , po-

zemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infrastruk-
tury, 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 veli-
kosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná 

stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech. Vše 
za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde ke snížení kvality 
prost edí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde ke zvýšení do-
pravní zát že plochy a zárove  jsou v územní menšin  k vymezené ploše 
bydlení 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost e-
dí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

 Plochy bydlení v bytových domech (BD) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb bydlení 
v domech o více jak t ech bytech v kvalitním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky byto-
vých dom  a pozemky související s ur ujícím využíváním plochy.  

 Zp soby využití: 
ípustné: pozemky bytových dom  a ve ejných prostranství, pozemky dopravní a 

technické infrastruktury související s obsluhou plochy 
podm. p ípustné: integrované za ízení pro administrativu p ípadn  služby v rozsahu nep e-

kra ujícím vým ru pr rného bytu a nesnižující kvalitu prost edí plochy 
bydlení 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plo-
chy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  

 Plochy bydlení v bytových domech (BD) hlavní využití : zabezpe ení pot eb bydlení 
v domech o více jak t ech bytech 

 Zp soby využití: 
ípustné: pozemky bytových dom  a ve ejných prostranství, pozemky sídelní zele-

, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve-
ejného ob anského vybavení 

podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory pro 
zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující hlavní využití plochy za 
podmínky, že svým provozováním a výkonností nesnižují kvalitu prost edí 
a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší zvýšení dopravní zát že 
plochy a jsou v územní menšin  k vymezené ploše bydlení 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost e-
dí plochy a obytnou pohodu p ímo anebo druhotn  nad p ípustnou míru  

 Plochy rekreace rodinné (RR) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb individuální pobytové 
rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb pro 
rodinnou rekreaci, obklopených soukromou zelení a pozemky související dopravní a technic-
ké infrastruktury.  

 Zp soby využití: 
ípustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé  a  jiné  zelen ,  po-

zemky pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního charakteru 
sloužící dané ploše 

nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují ur ující režim plo-
chy a  již p ímo anebo druhotn  

 Plochy rekreace rodinné (RR) - hlavní využití : zabezpe ení pot eb individuální pobytové re-
kreace v kvalitním zejména p írodním prost edí  

 Zp soby využití: 
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ípustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , po-
zemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci a další rekre-

ní aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy, pozemky souvi-
sející dopravní a technické infrastruktury  

nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim vyu-
žití plochy snižující kvalitu prost edí plochy a  již p ímo anebo druhotn   

Pozn.: Do t chto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastav ném území obce, které 
jsou trvale anebo do asn  využívány k rekreaci, ve stávajících objektech - tzv. chalupá ská 
rekreace. 

 Plochy rekreace hromadné (RH) - jsou ur eny pro soust ed nou pobytovou rekreaci v kva-
litním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb samostatných i spole ných, obklope-
ných soukromou zelení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury i ve ejných 
prostranství.  

 Zp soby využití: 
ípustné:  pozemky staveb hromadné rekreace (ubytování, stravování), pozemky 

soukromé i jiné zelen , pozemky h iš , kondi ní dráhy, vodní plochy, plo-
chy pro oddech a slun ní a jiné innosti a za ízení související s ur ujícím 
využitím. 

podm. p ípustné:  související služby ob anského vybavení 
nep ípustné:  veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují ur ující režim plo-

chy a  již p ímo anebo druhotn  
 Plochy rekreace hromadné (RH) - hlavní využití : zabezpe ení pot eb soust ed né rekreace 

s do asným ubytováním i sportovním využitím  
 Zp soby využití: 

ípustné:  pozemky staveb pro rekreaci, do asné ubytování, stravování, pozemky 
iš , bazény, drobná architektura, pozemky pro relaxaci a oddych, po-

zemky vyhrazené i jiné sídlení zelen , pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury, ve ejná prostranství 

podm. p ípustné:  pozemky pro školící spole enská za ízení, pozemky souvisejícího ob an-
ského vybavení komer ního typu za podmínky, že svým provozováním a 
výkonností nedojde ke snížení hlavní nápln  plochy. Bydlení za podmín-
ky, že jde o pohotovostní bydlení i bydlení majitele za ízení 

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

 Plochy ob anského vybavení (OV) - slouží pro hlavní využití : umis ování ob anského vyba-
vení zejména místního významu. Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za-
ízení ob . vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejná pro-

stranství. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu (a), pozemky pro 

za ízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej ubytování a stravová-
ní (d), kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport (t), plochy h bitova 
(h) a p ípadn  i plochy zdravotnických a sociálních služeb (z).  

 Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu ob . vybavení. Druhy ob an-
ského vybavení je možno zam nit i doplnit o nové, nutno však akceptovat 
neslu itelnost n kterých druh  ob . vybavenosti i jejich vliv na okolí. 

podm. p ípustné: bydlení, za podmínky pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru 
ur ující nápln  plochy vhodné, služby p ípadn emesla za podmínky ne-
snižující kvalitu prost edí vymezené plochy 

nep ípustné: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo 
anebo druhotn  
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 Plochy ve ejných prostranství (VP) - jsou ur eny obecnímu užívání bez ohledu na vlastnictví 
tohoto prostoru. Zahrnují pozemky jednotlivých druh  ve . prostranství a pozemky dopravní a 
tech. infrastruktury. Významn  spoluvytvá í obraz sídla.  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesního prostoru a uli ních pro-
stor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž o-
vací ú ely 

podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš , ploch pro 
ambulantní, prodejní aktivity, parkovací stání 

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

stor  
 Plochy ve ejných prostranství (VP) - 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  cyk-
listické stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací 

ely, sídelní zele , vodní prvky, pozemky související dopravní infrastruk-
tury a technické infrastruktury 

podm. p ípustné: další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kon-
takt m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro 
požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 

nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a 
jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní 
funkce t chto prostor  tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo ane-
bo druhotn  

 Plochy smíšené obytné (SO) - jsou ur eny pro víceú elové využití,  v ípad  obce zahrnují 
edevším p vodní historické zastav ní, pozemky související dopravní a technické infrastruk-

tury a pozemky ve ejných prostranství.  
Zp soby využití: 

ípustné: stavby pro bydlení a ob anskou vybavenost odpovídající velikosti vyme-
zeného pozemku a objemu budovy, pozemky soukromé i jiné zelen  

podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vli-
vy na životní prost edí, p ípadn  i rekreace ve stávajících k tomu vhod-
ných objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu ur ující plochy, ne-
mají negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu 
zboží. Vše se d je v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch pozemk  a ob-
jemu budov. 

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 . Nap . 
stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti náro né na p e-
pravu zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod. 

 Plochy smíšené obytné (SO) - hlavní využití : víceú elové využití plochy, v p ípad  obce za-
hrnují p edevším p vodní vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím  
Zp soby využití: 

ípustné: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících veli-
kostí vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky souvise-
jící dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky 
sídelní zelen  
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podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vli-
vy na životní prost edí za podmínky, že jde 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. Rekrea ní aktivity za 
podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému 
bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity 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 snižu-
jí kvalitu daného prost edí  

 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - jsou ur eny umis ováním staveb a za ízení sou-
visejících s nekolejovou pozemní dopravou, jako jsou stavby a za ízení pozemních komuni-
kací (k), za ízení a stavby pro dopravu v klidu (p) a ostatní pozemky dopravních za ízení a 
staveb v etn  pozemk  p íslušejících. Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu silni ní do-
pravy 
Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení zajiš ující provoz silni ní a pozemní dopravy v etn  p í-
slušných pozemk . Na íslušejících pozemcích doprovodná  a izola ní 
zele  

podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového mate-
riálu, místní komunikace III. t ídy 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s ur ující náplní a funkcí plochy 
 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení 

k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní 
infrastrukturou  
Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro do-
pravu v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících po-
zemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, te-
rénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy 

podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového mate-
riálu, místní komunikace, umis ování cyklotras a chodník  pro p ší i zá-
liv  hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že 
svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i zne-
možn no hlavní využití plochy 

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

 Plochy technické infrastruktury (TI) - jsou ur eny k hlavní využití : umis ování staveb, za í-
zení a sítí technického vybavení na úseku vodního hospodá ství (v), zásobování el. energií (e), 
zemním plynem (p) a spoj  (t). Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu technického vyba-
vení.  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  zá-
sobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo 
související s ur ující hlavní náplní plochy 

nep ípustné: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s ur ující náplní plochy 
 Plochy výroby pr myslové (VI) - jsou ur eny pro výrobu hromadného továrního charakteru a 

stavebnictví, se stavbami pr myslové výroby a skladování, s innostmi náro nými na p epra-
vu zboží.  
Zp soby využití: 



STUDIO P |  31 

 

ípustné: pozemky, stavby a za ízení pro podnikatelskou innost, pozemky vnitroa-
reálové dopravy a technické infrastruktury, pozemky s izola ní a vnitroa-
reálovou zelení. Negativní vlivy z provozovaných inností nesmí p ekro it 
limitní ochranné pásmo, které je dáno hranicí plochy. 

podm. p ípustné: obchodní a komer ní aktivity, erpací stanice pohonných hmot, p i respek-
tování limitního ochranného pásma. Závodní stravování, p sobení závod-
ního léka e i byty majitele i osob zajiš ujících dohled, pokud tyto nebu-
dou ur ujícím využitím plochy rušeny nad p ípustnou míru. 

nep ípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které primární 
(ur ující) využití plochy p sobí rušiv . 

 Plochy výroby pr myslové (VI) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení tovární pova-
hy  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro výrobu, sklady, obchodní innost, zpevn né ploch za p ed-
pokladu, že negativní vlivy z inností nad míru p ípustnou nep ekra ují 
hranice plochy. Související administrativa, pozemky dopravní a technické 
infrastruktury, pozemky sídelní zelen   

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity neomezují hlavní využití plochy a nep ekra-
ující rámec využití plochy, fotovoltaické panely za podmínky jejich umís-
ní na st nách i st echách staveb. Závodní stravování, p sobení závodní-

ho léka e, p ípadn  i bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je 
možné za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, vý-
roba se silným negativním dopadem na životní prost edí  

 Plochy výroby zem lské (VZ) - ur eny pro chov hospodá ských zví at, skladování i zpra-
cování produkt  živo išné a rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské služ-
by.  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, po-
zemky vnitroareálové dopravy a technické infrastruktury, pozemky 
s izola ní a vnitrareálovou zelení. Lze tolerovat vymezené ochranné pás-
mo ov ína p ekra ující hranice plochy. 

podm. p ípustné: podnikatelská innost nenarušující primární využívání plochy (nap . vete-
rinární) a innosti a d je, které nejsou ur ující funkcí plochy rušeny nad 

ípustnou míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního léka e, by-
ty majitele p ípadn  osob zajiš ujících dohled). Podmín  p ípustné je 
umís ní erpací stanice pohonných hmot. 

nep ípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí pri-
mární využití plochy rušiv  

 Plochy výroby zem lské (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, po-
zemky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na výrob-
ních i administrativních objektech, pozemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití 
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování 
a bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky, 
že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice po-
honných hmot je možno umístit za p edpokladu, že nebude omezeno hlav-
ní využití plochy 



STUDIO P |  32 

 

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

 Plochy výroby drobné (VD) - ur eny pro umis ování provozoven s výrobní náplní na bázi ku-
sové i malosériové, blížící se spíše výrob emeslnické s innostmi s vyššími nároky na p e-
pravu zboží.  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, pozemky vnitroareá-
lové dopravy a tech. infrastruktury, pozemky zelen . Negativní vlivy 
z provozovaných inností nesmí p ekro it limitní ochranné pásmo, které je 
dáno hranicí plochy. 

nep ípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí pri-
mární využití plochy rušiv  

 Plochy výroby drobné (VD) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení netovární povahy  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro umis ování provozoven zakázkové kusové výroby a innos-
tem emeslnickým v etn  skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, 
kdy negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice 
plochy, související administrativa, pozemky dopravní a technické infra-
struktury, pozemky sídelní zelen   

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky neomezení p ípustného využití 
plochy a nep ekro ení rámce využití plochy. Fotovoltaické panely za pod-
mínky jejich umíst ní na st nách i st echách staveb. 

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 vodní a vodohospodá ské (VH) - jsou  ur eny  k vodohospodá ským ú el m 

s výjime ným estetickým významem pro utvá ení krajinného rázu území a významem ekolo-
gickým 
Zp soby využití: 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, údrž-
bou i rybá stvím 

podm. p ípustné: rekrea ní innosti, chov vodní dr beže(akceptovat neslu itelnost t chto 
funkcí) 

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 
režim v území 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání 
s vodami  
Zp soby využití: 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -
stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš-
ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, 

doprovodná a krajinná zele  
podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného nega-

tivního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické 
infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink  
této infrastruktury na vodní plochy a toky 

nep ípustné: 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 - orná p da (ZO) - jsou ur eny pro zem lskou produkci vesm s na po-
zemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12°. Obecn  jde o 
pozemky nízké ekologické hodnoty.  
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 Zp soby využití: 
ípustné: stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P ípustná 

je zm na kultury v trvale travní porost, výsadba rozptýlené zelen . 
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem lskou prvovýro-

bu, ochrana p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktu-
ry, pozemky lesních porost  p ípadn  vodních ploch nedojde-li k narušení 
krajinného rázu 

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

 Plochy zem lské - orná p da (ZO) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kultu e orné 
dy  

 Zp soby využití: 
ípustné: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-

ných plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, pro-
tipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygie-
nickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu 
životního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní porost. 

elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti kra-
jiny 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozem-
ky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného 
rázu a zájm  ochrany p írody. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to 
nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy 
ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické 
infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu 
a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né 
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší 
organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování eko-
logické hodnoty území 

 Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - jsou ur eny pro zem lskou produkci 
vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén  dobrou dostupností. Vý-
znamnou ekologickou hodnotu mají travinobylinná spole enstva p i okrajích lesa, rozptýlené 
zelen  p i vodote ích a rybnících.  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba roz-
ptýlené zelen . 

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem lskou prvovýro-
bu, ochranu p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktu-
ry, pozemky lesních porost  p ípadn  vodních ploch nedojde-li k narušení 
krajinného rázu 

nep ípustné: umis ování nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stávajících 
pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování vým ry ttp na 
území obce 

 Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v 
kultu e trvalý travní porost  
Zp soby využití: 

ípustné: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 
pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným 

el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospodá skou 
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bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu úze-
mí. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové 
komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozem-
ky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného 
rázu a zájm  ochrany p írody. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to 
nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy 
ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické 
infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu 
a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né 
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší 
organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že 
jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu. 

nep ípustné: trvalé zorn ní, 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 zem lské - zahrady a sady (ZZ) - ur eny hlavní využití : pro zem lskou produkci 
zahradních plodin, ovocných strom  p ípadn  ke .  
Zp soby využití: 

ípustné: innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, 
stování ovocných strom  a ke  

podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn  za ízení 
související s ur ujícím hlavním využitím plochy 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 
s ur ujícím využitím plochy 

 Plochy lesní (L) - jde o pozemky ur ené k pln ní funkce lesa.  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a nezpevn né lesní cesty 
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 

írody a krajiny, p ípadn  pozemky dopravní a technické infrastruktury 
nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 

s ur ujícím využitím plochy 
 Plochy lesní (L) - hlavní využití : pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funk-

ce lesa.  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace ge-
ograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv  (pokud nejde 
o ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení 
pro udržení vody v krajin  

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 
írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno vyu-

žívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplo-
cování pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a 
krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p -
jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní 
ešení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se 

bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem 
prov ených trasách 



STUDIO P |  35 

 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování eko-
logické hodnoty území 

 Plochy p írodní (P) - jsou ur eny hlavní využití : pro zajišt ní podmínek ochrany p írody 
v nezastavitelném území na pozemcích ZPF (z),  PUPFL (l),  vodních  ploch  (v) a druhu po-
zemku - ostatní plocha (o). Pozn.: malá písmena - druh pozemku, na kterém se plocha P na-
chází (leží).  
Zp soby využití: 

ípustné: innosti s prioritou ochrany p írody 
nep ípustné: zmenšování vým ry p írodní plochy, jiné innosti, které by svými p ímý-

mi anebo druhotnými d sledky narušovaly ur ující (dominantní) funkci 
plochy. Na plochách nelze umis ovat stavby, za ízení ani jiná opat ení pro 

ely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona 
 Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (NP) - jsou ur eny pro uchování ekologických 

a estetických hodnot dotvá ející ráz území obce.  
Zp sob využití: 

ípustné: innosti nenarušující estetickou a p írodní hodnotu místa a zásahy mající 
pozitivní vliv na krajinný ráz 

podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury 
nep ípustné: innosti snižující estetickou a p írodní hodnotu, zásahy mající negativní 

dopad na krajinný ráz a stírající p ítomné znaky krajinného rázu 
 Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (NP) - hlavní využití : zachování a obnova 

ekologických a estetických hodnot v území dotvá ejících krajinný ráz  
Zp sob využití: 

ípustné: plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou 
i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní po-

rosty, innosti nenarušující p írodní ani estetické hodnoty místa, zásahy 
mající pozitivní dopad na krajinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující 
obsluhu území 

podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípa-
dech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na p í-
tomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. 

ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde 
k narušení ekologických a estetických hodnot plochy 

nep ípustné: innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo 
anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  zá-
sah  stírající p ítomné znaky krajinného rázu, t žbu nerost  hygienická za-
ízení, informa ní centra 

 Plochy smíšené nezastav ného území sportovní (NS) - jsou ur eny hlavní využití : pro spor-
tovn  rekrea ní využívání sklonitých, p ízniv  ke sv tovým stranám orientovaných svah . Jde 
o sezónní - zimní aktivity bez nárok  na zábor p dního fondu.  
Zp sob využití: 

ípustné: innosti spojené se sjezdovým lyžováním na dostate né sn hové pokrývce. 
žná hospodá ská innost na PUPFL, ve vegeta ním období b žné ob-

hospoda ování ZPF - ttp. Z izování mobilních i trvalých lyža ských vlek . 
podm. p ípustné: z izování do asných - sezónních parkoviš  pro za podmínky, že jde o vo-

zidla návšt vník  lyž. svah , umis ování mobilních za ízení mající za 
podmínky, že mají spojitost s lyžováním. Pozemky dopravní a technické 
infrastruktury za podmínky zachování funk nosti plochy. 
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nep ípustné: terénní úpravy, zm na ttp na ornou p du, aktivity mající negativní dopad 
na krajinný ráz, jiné innosti nesouvisející s ur ujícím zp sobem využití 
plochy 

 Plochy smíšené nezastav ného území rybni ní (NR) - jsou ur eny hlavní využití : pro založe-
ní rybni ní soustavy v údolní niv eky Svratky. 
Zp sob využití: 

ípustné: výstavba vodních ploch s dob e vyvinutými litorály a souvisejících tech-
nických objekt  s ponecháním dostate né vým ry luk a zachováním b e-
hových a doprovodných porost  

podm. p ípustné: za ízení pro obsluhu území, p ší cesty, liniová technická infrastruktura za 
podmínky nenarušení hydrologických a ekologických hodnot údolní nivy 

nep ípustné: innosti, narušující p ímo i druhotn  ekologickou hodnotu území a zhor-
šující estetické a hydrologické pom ry v niv eky,ve ejná dopravní infra-
struktura, technická opat ení a stavby zlepšující podmínky využití pro ú e-
ly rekreace a cestovního ruchu 

 Plochy výroby specifické (VX) - hlavní využití : pro za ízení pro komunitní kompostování ve 
smyslu rozší eného domácího kompostování . 
Zp sob využití: 

ípustné: shromaž ování rostlinných zbytk  z údržby zelen  na území obce s ná-
sledným zpracováním na zelený kompost, který m že být výhradn  použit 
k údržb  a obnov  ve ejné zelen . Oplocení areálu  

nep ípustné: innosti, kterými by došlo k narušení složek životního prost edí nad míru 
stanovenou zvláštními p edpisy. Za ízení p ípadn  stavby, které narušují 
estetické a kulturní hodnoty místa 

 Plochy rekreace specifické (RX) - hlavní využití : zajišt ní pot eb individuální rekreace zam -
ené na sportovní aktivity 

Zp sob využití: 
ípustné: pozemek h išt  se souvisejícím vybavením pro kondi ní cvi ení. Pozemky 

zelen , pozemky související dopravní a technické infrastruktury.  
nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní využití plo-

chy a  již p ímo, nebo druhotn  
 
7.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 

 Akceptovat rozdílné p dorysné a prostorové uspo ádání sídel. 
 Koeficient zastav ní ploch stavových nebude významn  m n, respektována bude stáva-

jící hladina zastav ní. P evod jednopodlažní zástavby na dvoupodlažní je možný jen z d -
vodu zachování plynulé návaznosti stavebních prvk  na blízké zastav ní. 

 Stavební ára je sm rem do ve ejných prostor  sídel nep ekro itelná. Základní linie stáva-
jícího zastav ní sm ující do ve ejných prostor  sídel jsou nep ekro itelné. 

 Stávající výrobní plochy nedoznají významných zm n, je požadavek na trvalou moderni-
zaci výrobních za ízení a výsadbu zejména ochranné zelen . Modernizací nebudou p e-
kro eny objemové ani výškové parametry staveb. 

 Koeficient zastav ní id lených stavebních pozemk  nových výrobních ploch bude init 
0,5 0,4-0,7; zpevn né plochy budou tvo it dalších 30% plochy. Zbývajících cca 20% je 
ur eno pro zele . Podíl zelen  na takto ur eném pozemku plochy bude 20-25%. 

 i koncipování nové výrobní plochy nutno prioritn ešit výsadbu zejména zelen  izola -
ní ve sm ru k t lesu sil. I/19 a vodnímu toku. 

 Nové plochy pro bydlení budou mít koeficient zastav ní do 0,3, výška objekt  bude 1 NP 
s možností využití podkroví k bydlení. 

 Zastav ní novými rodinnými domy zvl. v okrajových ástech zastavitelných ploch konci-
povat tak, aby se p i dálkových pohledech uplat oval obraz st ech a hmota farního kostela 
se zvonicí. 
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 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrá-
dek bude nadále pat it k základním znak m vesnického sídel. U zastavitelných ploch pro 
bydlení ponechat do volné krajiny prostor pro výsadbu alespo  jedné ady vzr stných vy-
sokokmen . 

 Zelen  izola ní je užito jako významného kompozi ního prvku zmír ující nep íznivé este-
tické i hygienické p sobení výrobních areál  v prost edí obce. 

 Zakládáním prvk  ÚSES, interak ních prvk  s p ípadnou úpravou organizace zem l-
ského p dního fondu p ispívá ešení ÚP - posléze návrh komplexních pozemkových 
úprav k pozitivním zm nám krajiny. 

 Na pozemcích ur ených pro funkci lesa je vyžadováno zvyšování odolnosti lesa dostate -
ným zastoupením zpev ujících d evin, prostorová a výšková diferencovanost lesních po-
rost . 

 Prvky rozptýlené zelen  jsou d ležitými prost edky harmonizace krajiny s významnou 
ekotonální funkcí. 

 Preferuje se používání autochtonních d evin. 
 Stavby pro reklamu se v urbanizovaném území nedovolují. 
 Na území obce se nep edpokládá umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, 

faktor pohody, apod.) výrazn  p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo 
vlivy na lov ka. 

 
8. 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 prá-
va k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

8.1. VPS dopravní a technické infrastruktury, v etn  plochy nezbytné k zajišt ní její výstavby a 
ádného užívání pro daný ú el 

 Dopravní infrastruktura 
V-D1  - úprava silnic za ú elem odstran ní bodových závad 
V-D2 - výstavba p šího propojení k ZŠ 
V-D3 - výstavba chodníku v úseku sídla Št pánov n. Svratkou - Borovec 
I/VD1 - Koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice (kód DK02 dle ZÚR Kraje Vyso-
i na) 

I/VD2 - Koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/387 (kód DK23 dle ZÚR Kraje 
 Vyso ina) 

8.2. Ve ejn  prosp šná opat ení 
  Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

 Územní systém ekologické stability 
I/VU1 - Plocha nadregionálního biocentra ÚSES NRBC 62 Údolí Hodonínky (kód U006 dle 
 ZÚR Kraje Vyso ina) 
I/VU2 - Koridor nedregionálního biokoridoru ÚSES NRBK 127 Žákova hora - Údolí Hodo-
 nínky (kód U020 dle ZÚR Kraje Vyso ina) 

8.3. Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 
  Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
8.4. Plochy pro asanaci 
       Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
 
9. Vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných opat ení ve ejných 

prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo s  uvedením v  í  prosp ch je  p ed-
kupní právo z izováno 

      Nejsou tímto územním plánem vymezeny 
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10. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 
využití v . podmínek pro jeho prov ení 

 R1  - územní rezerva pro výstavbu RD 
 U plochy prov it vhodnost pro výstavbu z hlediska sousedství lok. biokoridoru ÚSES, 

ochr. pásma lesa, terénních podmínek a dopravního p ístupu. 
 ímá vazby plochy na zastavitelnou plochu . 20 dává v ípad  p íznivého výsledku 

prov ení p edpoklady pro blízkou využitelnost této plochy. 
 R2  - územní rezerva pro výstavbu RD 

 U plochy prov it vhodnost pro výstavbu z vodu obsluhy území dopravní a technickou 
infrastrukturou, ochrany území p ed negativními vlivy vyvolané pozemní dopravou na 
sil. I/19, zvlášt  pak dostupností plochy z hlediska vlastnických vztah . 
 

11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení studie, její schválení 
po izovatelem a rozhodování o zm nách v území podmín no zpracováním územní 
studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat o této 
územní studii do evidence územn  plánovací innosti 

11.1. Vý et ploch a podmínky využití 
 Územní studie jako podmínka pro územní rozhodování bude vyhotovena pro zastavitelnou 

plochu . 20, 1, I/Z1 a I/Z4. Pro plochy 1, I/Z1, I/Z4 se bude jednat o jednu spole nou územní 
studii zahrnující celý rozsah vymezených ploch. 

 Základní podmínky jsou dány v kap. 4.2. a 7.2. 
 ešením územní studie neomezit p ípadné využití plochy vymezené jako plocha R1. 

 
11.2. Stanovení lh t 

 Územní studie bude vyhotovena p ed vstupem konkrétního zám ru do území. 
 Vložení dat evidence úz. plán. innosti bude do p l roku od schválení územní studie po izo-

vatelem. 
 Po ízení územní studie pro plochu 1, 20, I/Z1 a I/Z4 bude do 4 let od vydání Zm ny . I ÚP 

Št pánov nad Svratkou. 
 
12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení a vydání regula ního plánu pod-

mínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití, a zadání regula ního plánu v rozsahu 
dle p ílohy . 9 s uvedením zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žá-
dost 
Nejsou tímto územním plánem vymezovány. Jejich vymezení by pro koncepci územního plá-

nu nebylo ú elné. 
 
13. Stanovení po adí zm n (etapizace) 

 Jedná se o území s jednoduchou problematikou nevyžadující z územního hlediska postup 
výstavby usm ovat ešením územního plánu. 

 V ípad  požadavku zadání územní studie je možno etapizaci na ploše . 20 prov it v p í-
slušné územní studii. U ostatních ploch Je žádoucí  Je nezbytné, aby se u rozvojových 
ploch,  z hlediska urbanistické koncepce, napojení na dopravní a technické sít  i z hlediska 
ochrany ZPF postupovat postupovalo v ucelených fázích ( ástech) od zastav ného území 
do volné krajiny. 

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

vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
Nejsou tímto územním plánem vymezovány. 
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15. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1 staveb-

ního zákona Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
dohodou o parcelaci 
Nejsou tímto územním plánem vymezovány. 

 
16. Údaje o po tu list  ÚP . zm ny . I ÚP a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti 
      Textová ást v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti sestává z 20 ..... 
list  formátu A4. 
 
Výkresová ást sestává: 

Výkres 
íslo                           název 

po et list  poznámka 

1 Výkres základního len ní území 1 1 : 5 000 
2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
3 Ve ejn  prosp šné stavby, opat ení, asanace 1 1 : 5 000 
4 Schéma – Dopravní ešení 1 1 : 5 000 
5 Schéma – Zásobování vodou, kanalizace 1 1 : 5 000 
6 Schéma – Energetika, telekomunikace 1 1 : 5 000 

ZI-1 Výkres základního len ní území - vý ez 1 1 : 5 000 
ZI-2 Hlavní výkres - vý ez 1 1 : 5 000 
ZI-3 Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení, asanace - vý ez 1 1 : 5 000 

 
17. Stanovení kompenza ních opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona 

 Kompenza ní opat ení nejsou stanovena. 
 

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 R 2008 
 Území m styse Št pánov nad Svratkou se nenachází v rozvojové oblasti, v rozvojové ose, ve 

specifické oblasti, v koridorech a plochách dopravní infrastruktury, v koridorech  technické 
infrastruktury a souvisejících rozvojových zám rech vymezených v PÚR R schválené 
20.07.2009 usnesením vlády R . 929. 

 Priority územního plánování vztahující se k území m styse Št pánov nad Svratkou stanove-
né PÚR R jsou ešením zm ny . I ÚP respektovány: 

 priorita 14 -  ešení zm ny . I ÚP ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, civili-
za ní a kulturní hodnoty území. Zachovává ráz urbanistické struktury osídlení . Ochra-
na území je provázána s pot ebami ekonomického a sociálního rozvoje v rámci zásad 
udržitelného rozvoje. 

 priorita 16 – zm ny, které jsou v rámci nové územn  plánovací dokumentace ešeny 
vychází vesm s z požadavk  p edkladatel  zám ešící vlastní pot eby. P i stanovo-
vání zp sobu využití území byla snaha zajistit komplexní ešení, které by nem lo vý-
znamn  nežádoucí dopad na hodnoty území, kvalitu života obyvatel i hospodá ský 
rozvoj území 

 priorita 19 –  na území obce se nenachází v tší opušt né areály a plochy (browfields). 
Krom  ploch navržených k zastav ní se ve volné krajin  nep edpokládá žádná výstav-
ba, která by narušovala krajinné horizonty, krajinné p echody pop . nežádoucím zp -
sobem m nila fragmentaci krajiny. 

 priorita 20 - rozvojové zám ry významn  ovliv ující charakter krajiny, nejsou na úze-
mí obce umis ovány. Zabezpe ena je ochran ekologických funkcí krajiny v zastav -
ném území tak i krajin  volné, zejména zachováním rozmanitostí venkovské krajiny. 
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 priorita 23 - plochy díl ích zm n, které vyžadují napojení na technickou infrastrukturu 
jsou vesm s napojeny jsou na tyto inženýrské sít  napojeny jejich prodloužením. Zá-
kladní silni ní sí  je zachována a zajiš uje ve ejnou dopravu. 

 priorita 26 - významný vodní tok Svratka má vodohospodá ským orgánem vyhlášeno 
záplavové území (KrÚ Kraje Vyso ina dne 27.09.2005 pod .j.KUJI 10587/2005 
OVLHZ, KUJIP007EH4Q). Hranice záplavy v etn  hranice aktivní zóny je vyzna ena 
v grafické ásti Zm ny . I ÚP Št pánov nad Svratkou. Zm na . I ÚP Št pánov nad 
Svratkou neumis uje do záplavového území nové rozvojové plochy. Plocha se zm nou 
v území .11 byla vymezena ÚP Št pánov nad Svratkou, jenž byl vydán zastupitel-
stvem obce dne 03.03. 2009. Tato plocha slouží pro pot eby vodohospodá ské s mini-
málním dopadem na povod ové pr toky. 

 priorita 30 - problematika vodního hospodá ství je ešena v souladu s požadavky na 
vysokou kvalitu života sou asné i budoucí generace 

 priorita 31- na území m styse nejsou p íhodné podmínky pro rozvoj výroby elekt iny z 
OZE. Územní plán nabízí možnosti využití energie z OZE pro vlastní pot ebu majitel  
za ízení p i spln ní stanovených požadavk  v urbanizovaném území m styse. 

2.2. Soulad se ZÚR Kraje Vyso ina 
 Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina (ZÚR) byly vydány 16.9.2008 a nabyly ú innosti 

22.11.2008. Aktualizace ZÚR .1 byla vydána dne 8.10.2012 a nabyla ú innosti dne 
23.10.2012. 

 Území m styse Št pánov nad Svratkou se nenachází v rozvojové oblasti ani ose krajského 
významu, leží i mimo specifickou oblast krajského významu.  

 ZÚR Kraje Vyso ina vymezují  na území obce nadregionální biocentrum ÚSES NRBC 
Údolí Hodonínky (U006) a nadregionální biokoridor ÚSES NRBK Žákova hora - Údolí Ho-
donínky (U020). Zm na . I ÚP Št pánov nad Svratkou tyto prvky nadmístního významu re-
spektuje. 

 Dále ZÚR Kraje Vyso ina vymezují  na území obce koridor pro homogenizaci stávajícího 
tahu silnice I/19 (DK02) a silnice II/387 (DK23), které jsou zm nou . I ÚP Št pánov nad 
Svratkou akceptovány. 

 Území m styse p azují ZÚR Kraje Vyso ina do krajinného typu krajina lesozem lská  
harmonická, menší východní ást území do krajiny lesní. 

 Krajina lesozem lská harmonická 
 Územní plán maximáln  zachovává stávající typ využívání lesních a zem lských po-

zemk . Výjimku však tvo í plochy, které jsou vymezeny územn  plánovací dokumen-
tací pro urbánní rozvoj (plochy zastavitelné). Zastavitelné plochy navazují na zastav né 
území anebo jiné plochy se zm nou v území a umož ují kontinuální rozvoj obce. 

 Na pozemcích ur ených pro funkci lesa je v ÚP uvedena pot eba zvýšení odolnosti lesa 
dostate ným zastoupením zpev ujících a meliora ních d evin. 

 Územn  plánovací dokumentace akceptuje rozdílné p dorysné uspo ádání jednotlivých 
sídel, které ohledupln  využívá p írodních podmínek, což zejména platí pro p vodní 
zastav ní. P íznivý obraz sídel dopl uje dostatek stromové zelen . Hladina stávajícího 
zastav ní nesmí být novými zám ry p ekro ena. Prost edky územního plánu je zajišt -
no, že jednotlivá sídla neztratí svoji identitu, nedojde k potla ení venkovského charak-
teru osídlení, p emž jádrová ást m styse si zachová polom stský charakter 

 koncepce ÚP neumož uje výrazné p ekro ní koeficient  zastav ní urbanizovaného 
území. D ležité plochy zahrad mající v organismu sídel význam, jsou vymezeny v ÚP 
jako samostatné plochy rozdílného zp sobu využití. Podíl trvale travních porost  na 
celkové vým e ZPF nebude snížen. 

 podporováno je zvyšování biodoverzity lu ních ekosystém  a extenzivními formami 
hospoda ení 

 Krajina lesní 
 koncepce ÚP nevyžaduje zásah (zábor) PUPFL 
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 ekologicky a esteticky nejhodnotn jší ásti jsou v ÚP zahrnuty do ploch p írodních s 
prioritou ochrany p írody. Zárove  zásadní ást krajiny lesní je sou ástí nadregionální-
ho biocentra ÚSES, kde je územním plánem požadováno postupnými p stebními zása-
hy p evést vegetací na p írodn  blízká spole enstva. 

 cestovní ruch lze rozvíjet na bázi pohybových aktivit na pozemních komunikacích. 
Rozvoj nových pobytových forem rekreace není umožn n. 

 do vymezeného území zasahuje rekrea ní území využívané k pobytové rekreaci bez 
urbanistických a architektonických hodnot, jde o územn  stabilizované území 

 kompaktní lesní horizont není ešením ÚP v žádném p ípad  narušen 
 Území m styse Št pánov nad Svratkou náleží do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB019 

Svratecká hornatina. 
 Územní plán akceptuje svérázný reliéf, kdy na p íkrých údolních svazích vystupuje na 

povrch skalní podklad. Svratecká hornatina náleží geomorfologicky celku Hornosvra-
tecké vrchoviny. 

 Pro velmi lenitý reliéf se na území obce zachovala vysoká lesnatost, zem lská p da 
využívá ásti území s plošším reliéfem. Kulturní krajina je v ÚP chápána jako krajina 
pro užitek, kde se estetické hodnoty mohou rozvíjet ve vazb  na obnovu venkova jako 
celku. 

 Pro krajinu Svratecké hornatiny je charakteristická mozaika krajiny, st ídání maloploš-
ných vegeta ních útvar  s prameništními loukami i drobnou sídlení strukturou. Územní 
plán krajinnou strukturu stabilizuje s prostorovými a funk ními vazbami na okolní úze-
mí. Zele  les  považuje ÚP za permanentní krajinnou strukturu s ekologicky a estetic-
ky hodnotnými lenitými okraji les . 

 Historické krajiná ské úpravy nesoucí z ejmý kompozi ní zám r se na území obce ne-
nachází. 

 Osou krajiny je široké, místy se hluboce za ezávající údolí eky Svratky s krátkými p í-
toky v sev ených p ných údolích. Vodní toky v etn  b ehových doprovodných b e-
hových porost , které jsou tvo eny stromy, ke i i bylinnými spole enstvy jsou 
územním plánem respektovány. V územním plánu nejsou ešena nová odvodn ní, 
protože je snaha vodu v krajin  zadržet.  

 Dot ený prostor neoplývá výrazný dominantami, které nesou pozitivní kulturn  histo-
rické charakteristiky. Kostel ve Št pánov  nad Svratkou p sobí v rámci místa lokáln .  

 írodní podmínky, lenitost terénu a vlastní podmínky pro hospodá ský rozvoj stojí za 
rozdrobenou sídlení strukturou. Územní plán zachovává identitu, jedine nost a osobi-
tost každého sídla.Vymezené zastavitelné plochy navazují na zastav né území a možno 

ipustit, že ho i vhodn  dopl ují, protože nedochází ke st etu se stávajícími hodnotami 
krajinného rázu ani urbanistikou sídel. B hem dosavadní územn  plánovací innosti 
nebyl zaznamenán žádný vnit ní ani vn jší impulz, který by do území vnesl stavby, za-
ízení, které by se svým objemem a m ítkem vymykaly sou asnému zastav ní, i do 

krajiny vnesl nový prvek. 
 Koncepce územního plánu hodnoty území chrání a rozvíjí. Jedná se jak o hodnoty 

s právní ochranou, tak i hodnoty, které nepožívají právní ochrany, ale jsou pro území 
obce d ležité. Jedna z nejd ležit jších t chto hodnot je nep ekro ení stávající hladiny 
zastav ní, akceptování siluety sídel. Požadavkem ÚP je zachování dostatku zelen  
v sídlech a ešení „m kkých“ p echod  urbanizovaného území do volné krajiny. 

 Územní plán na území m styse neumis uje žádný zám r, který by p ekro il hladinu 
obvyklé výšky lesního porostu. Žádná z nov  umis ovaných staveb se nem že vizuáln  
uplatnit v prostoru oblasti ani v navazujícím okolí a již v bec ne v prostoru Jimramova. 

 ínos zm ny . I ÚP k napln ní priorit územního plánování Kraje Vyso ina vztahující se k 
území m styse Št pánov nad Svratkou pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (ozn. priorit 
odpovídá zna ení ZÚR Kraje Vyso ina) 
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 priorita 01 - hlavním cílem územn  plánovací dokumentace m styse je p ipravit pod-
mínky pro vyvážený rozvoj m styse z hlediska sociálního, ekonomického a p írodního. 
ÚP podporuje r znorodost ve využívání m styse. eší dostupnost bydlení, stabilizuje 
ve ejnou ob anskou vybavenost (avšak se zásadním zlepšením situace na úseku t lo-
výchovy a sportu). Zachování a vznik nových ve ejných prostranství umož uje 
rozši ovat kontakty mezi lidmi. Vytvo eny jsou p edpoklady pro efektivn jší využívání 
stávajícího hospodá ského potenciálu, vymezena je plocha pro rozvoj výroby drobné 

 priorita 03 - m stys je p im en  vybaven technickou infrastrukturou. Zajišt na je do-
stupnost sídla s obcí s rozší enou p sobností Byst ice nad Pernštejnem (sil. I/19). Vy-
tvo eny jsou podmínky pro zlepšení dostupnosti území Jihomoravského kraje respekti-
ve Brn nské sídelní aglomerace, kam sm uje ást vyjíž ky za prací. Zajišt ny jsou 
územní podmínky pro kvalitativní a kvantitativní rozvoj hospodá ských aktivit. 

 priorita 05 - ÚP akceptuje zám ry ZÚR Kraje Vyso ina na zlepšení dopravních vazeb s 
regionálním centrem osídlení Ž ár nad Sázavou 

 priorita 06 - využívání území m styse je v souladu s cílovou charakteristikou území. 
Preferována je diverzita v krajin  posilující ekologickou stabilitu a ur ující její využí-
vání. Rozsah dot ení p dního fondu akceptuje prahové možnosti území (ekologické, 
sociální, etnické). Akceptovány jsou podmínky uplatn né ve strategii ochrany krajin-
ného rázu Kraje Vyso ina pro oblast CZ 0610-OB019 Svratecká hornatina. Požadová-
no je zachování podílu trvalých travních porost  na celkové vým e ZPF, napln ny 
jsou požadavky týkající se zvyšování reten ních schopností krajiny. 

 priorita 07 - prostorové uspo ádání území m styse umož uje zde ešit r zné formy 
bydlení, ešit obnovu i výstavbu nové ve ejné infrastruktury. Zachována je stávající 
prostupnost i obytnost krajiny. Prostupnost krajiny je možno aktualizovat v rámci 
komplexní pozemkové úpravy. Využití zastav ného území je efektivní s požadavkem 
na zachování urbánní struktury sídel. Pracovištní p íležitosti lze rozvíjet krom  ploch 
výroby i na vymezených plochách smíšených obytných. Nicmén ást ekonomicky ak-
tivního obyvatelstva bude ešit své zam stnání mimo území m styse. Pro efektivní 
rozvoj cestovního ruchu, turistiky je velikost území m styse nedostate ná. Tuto pro-
blematiku je t eba ešit na území v tších celk  (alespo  mikroregion ) s tím, že území 

styse Št pánov nad Svratkou má vynikající p edpoklady pro pohybové formy rekre-
ace. Jistý potenciál lze nalézt i pro pobytovou rekreaci v zastav ném území (penziony i 
tzv. druhé bydlení). 

2.3. Obec v systému osídlení 
Zm nou . I ÚP Št pánov nad Svratkou nedochází ke zm nám.  

2.4. Širší vztahy na úseku dopravní infrastruktury 
Zm nou . I ÚP Št pánov nad Svratkou nedochází ke zm nám.  

2.5. Širší vztahy na úseku technické infrastruktury 
Zm nou . I ÚP Št pánov nad Svratkou nedochází ke zm nám.  

2.6. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém  
Zm na . I ÚP Št pánov nad Svratkou p azuje regionální biokoridor ÚSES (RBK1403b) 

na úrove  nadregionálního biokoridoru ÚSES v souladu se ZÚR Kraje Vyso ina jako NRBK Žá-
kova hora - Údolí Hodonínky (U20). 

 
3. Vyhodnocení v souladu s cíli a úkoly územního plánování 

 Zm na . I ÚP Št pánov nad Svratkou prov ila uplatn né požadavky na dopln ní územního 
plánu. 

 Ve ejné a soukromé zájmy jsou koordinovány s koncepcí platného ÚP, s požadavky dot e-
ných orgán , obce a únosnou mírou zatížení území. 

 Zm nou . I ÚP Št pánov nad Svratkou nejsou na území p ipušt ny innosti významn  naru-
šující p írodní, civiliza ní i kulturní hodnoty obce. 



STUDIO P |  43 

 

 Stanovená koncepce ur ená ÚP a zm nou . I ÚP Št pánov nad Svratkou sm uje ke vhod-
nému využívání území a napl uje cíl dlouhodobého uváženého (harmonického) rozvoje ob-
ce. 

 Nové zám ry do prost edí obce byly zahrnuty až po jejich ádném posouzení ve vztahu k po-
ebám  obce,  ve ejnému  zájmu  a  hodnotám  obce.  Zm nou  .  I  ÚP  Št pánov  nad  Svratkou  

nedochází k dot ení kulturních památek, v zájmu ve ejném jsou chrán ny požadavky na úse-
ku archeologických zájm , zabezpe ena je ochrana stavebních a krajinných hodnot území. 

 Díl í zm ny uplatn né ve zm . I ÚP Št pánov nad Svratkou nevyžadují stanovovat po a-
dí výstavby objas ující zp sob a dobu jejich napln ní.  

 Dot ení ZPF  a PUFL je dostate  dokladováno v kapitole . 9 tohoto od vodn ní.  
 Orgán ochrany p írody nepožadoval vyhodnocení vlivu zm ny . I ÚP Št pánov nad Svrat-

kou na životní prost edí, nebyl uplatn n požadavek na vyhodnocení vliv  na udržitelný roz-
voj. V zadání zm ny . I ÚP Št pánov nad Svratkou jako sou ásti zprávy o uplat ování ÚP 
Št pánov nad Svratkou nebylo požadováno vypracování variant ešení ani konceptu zm ny . 
I ÚP Št pánov nad Svratkou . 

 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis  

Navržená zm na . I ÚP Št pánov nad Svratkou  je vyhotovena v souladu s požadavky zák. . 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní a p íslušných provád cích 
vyhlášek (zejména vyhl. . 500/2006 Sb. a vyhl. . 501/2006 Sb. ve zn ní vyhl. . 269/2009 Sb.). 

Terminologie použitá p i zpracování zm ny . I ÚP Št pánov nad Svratkou a obsah pojm  od-
povídají terminologii a pojm m platného územního plánu.   

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

Zm na . I ÚP Št pánov nad Svratkou je vyhotovena v souladu s obecn  platnými normami a 
edpisy, které vstupují do územn  plánovacího procesu. 

5.2. Stanoviska dot ených orgán  a ostatních organizací 
Územní plán je v souladu s požadavky vyplývajících z právních p edpis  nebo stanovených 

na základ  zvláštních p edpis . B hem projednávání návrhu zm ny .1 územního plánu Št pánov 
nad Svratkou  byla obdržena tato stanoviska dot ených orgán : 

 Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem lství 
(KUJI 67175/2014 ze dne 9.10.2014) 
 Z hlediska zájm  chrán ných zákonem o OPK v p sobnosti KrÚ Vyso ina 

 je obdrženo souhlasné stanovisko za podmínky opravy ÚSES. „V koordina ním výkrese 
je zakreslen RBK 1403b, podle našich podklad  se však jedná o NRBK 127 žákova hora – 
Údolí Hodonínky. Je t eba tuto nesrovnalost opravit“. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: V dokumentaci návrhu je RBK 1403b na-
vrženy k vy azení a je nahrazen vymezením NRBK 127.. 

 Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem lství 
(KUJI 66919/2014 ze dne 9.10.2014) 
 Z hlediska ochrany ZPF  je k návrhu ÚP ud leno kladné stanovisko. 

 Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem lství 
(KUJI 70468/2014/2014 ze dne 27.10.2014) 
 Z hlediska p sobnosti krajského ú adu podle § 48a, zákona .289/1995 Sb., o lesích a o 

zm  a dopln ní n kterých zákon  (lesní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  - Bez p i-
pomínek. 

 Do p sobnosti krajského ú adu podle § 107 zákona . 254/2001 Sb. o vodách a o zm  
kterých zákon  (vodní zákon) ve zn ní pozd jších p epis : Vyjád ení k návrhu ÚP je 
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v kompetenci p íslušného obecního ú adu obce s rozší enou p sobností – M Ú Byst ice 
n.P.- odbor životního prost edí. Upozor ujeme pouze na skute nost, že významný vodní 
tok Svratka má v úseku ní kilometr 96,616-110,517 (po vodní dílo Vír II) stanovené 
pouze záplavové území bez vymezené aktivní zóny. 

Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: Vzato na v domí. Vyzna ení aktivní zóny 
záplavového území bude z ešení ÚP vypušt no. 

 Krajská hygienická stanice kraje Vyso ina, Tyršova 3 591 01 ár nad Sázavou 
.j. KHSV/18213/2014/ZR/HOK/Roh ze dne 27.10.2014) 

Ud leno souhlasné stanovisko za spln ní následující podmínky: 
Navržené plochy bydlení Br – I/Z6 a I/Z9  situované u pozemní komunikace I/19 budou za a-
zeny do ploch s podmíne  p ípustným využitím. Obytné objekty vystav né na t chto plo-
chách nesmí být ovlivn ny nadlimitní hladinou hluku z provozu dopravy po silnici I/19. 
v p ípad  zám ru výstavby objekt  k trvalému bydlení na t chto plochách musí stavebník tuto 
skute nost prokázat v rámci územního ízení odborn  zpracovaným hlukovým posouzením. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: Doplnit do návrhu. 

 Hasi ský záchranný sbor Kraje Vyso ina, územní odbor Ž ár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 
ár nad Sázavou 
.j. HSJI 4287-2/ZR-2014 ze dne 22.9.2014) 

Ud leno souhlasné stanovisko. 

 eská republika – Ministerstvo obrany, Agemtura hospoda ení s nemovitým majetkem Par-
dubice 

.j. 28332-181/2014-6440 ze dne 7.10.2014) 
V ešeném území se nachází vzdušný prostor pro létání v malých a p ízemních výškách jev 
102, V ešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radioloka ního prost edku – jev 
103. – Je zapracováno do textové ásti. 
Do ešeného území zasahuje OP nadzemního komunika ního vedení – jev  82.V území  
s atributem 50 lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na zá-
klad  závazného stanoviska R-MO. V území s atributem 150 lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit nadzemní výstavbu p esahující 30 m n.t. jen na základ  závazného stanoviska R-MO 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: Vzato na v domí. Doplnit do návrhu. 

 Státní pozemkový ú ad, Strojírenská 1208/12, Ž ár nad Sázavou 
.j. SPU 474154/2014 ze dne 3.10.2014) 

Bez p ipomínek.  

 Ministerstvo pr myslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1  
.j. MPO 43888/2014 ze dne 24.9.2014) 

Bez p ipomínek.  

 editelství silnic a dálnic R, Šumavská 33, 612 54 Brno 
.j. 002838/11300/2014 ze dne 13.10.2014) 

Z rozvojových zám  zasahuje do území obce homogenizace silnice I/19. ZÚR KV pro tento 
zám r vymezuje koridor v ší ce 150m. Souhlasíme se zp esn ním koridoru v nezastav ném 
území na 100 m, v zastav ném území na ší i uli ního profilu. Koridor však nelze více zužo-
vat. V sou asné dob  je pro úpravu silnice I/19 na k.ú. Št pánov nad Svratkou zpracována 
pouze vyhledávající studie, která sice sm rov  sleduje stávající komunikaci s úpravami sm -
rových oblouk , ale jsou zde navrženy výškové úpravy stávající komunikace, z ehož vyplý-
vají v tší plošné nároky na t leso silnice. A vzhledem k tomu, že zastupitelé obce požadovali 
zachování v tšiny stávajících p ipojení, což nevyhovuje požadavku normy na minimální 
vzdálenost k ižovatek, bude tento problém a další zp esn ní trasy silnice I/19 ešit až 
v dalších stupních projektové dokumentace. 
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1. Požadujeme veškeré návrhové plochy upravit tak aby do tohoto koridoru nezasahovaly. 
Týká se to zejména ploch I/Z6 a I/Z9. Požadujeme rozší it koridor na ší ku 100m v souvisle 
zastav ném území tj. v místech mezi plochou I/Z8 a silnicí I/19. 
2. S vymezením plochy Vx souhlasíme, ale požadujeme, aby v textové ásti ÚPD bylo u této 
plochy uvedeno, že ást plochy nacházející se v koridoru pro homogenizaci nesmí být m -
na zp sobem, který by znemožnil nebo podstatn  snížil prov ované budoucí využití. Upo-
zor ujeme, že plocha  Vx se nachází jenom v koridoru pro homogenizaci, ale i v ochranném 
pásmu silnice I/19, které je t eba respektovat. 
K silnici i/19 uvádime: 
- je t eba respektovat limity a využití území u silnice I/19, tzn. Silni ní ochranné pásmo. 

Ochraná pásma jsou v území se zvláštním režimem, jejichž využití podléhá souhlasu 
silni ního správního ú adu. 

- Stále platí omezení p ipojování navrhovaných lokalit, tzn. P i návrhu p ipojení nových 
ploch je nutné p ednostn  využít stávajícíh sjezd , event. místních komunikací, aby 
nedocházelo ke zvyšování po  sjezd  ze silnice I. t ídy 

- Souhlas SD R s navrhovaným funk ním využitím plochy není sou asn  souhlasem 
s komunika ním p ipojením k silnici I/19. Návrh nového i úprava stávajícího p ipojení je 
nutné p ed vlastní realizací projednat s SD. 

- Požadujeme, aby všechny návrhové plochy s funkcí bydlení, rekreace a sport, které se 
nacházejí v blízkosti silnice I/19 byly v textové ásti ÚPD uvedeny jako podmíne  

ípustné z hlediska spln ní hygienických limit  z vliv  provozu dopravy. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 
ad. 1. Bude upraveno v návrhu ÚP pro ve ejné projednání. 
ad. 2. Podmínky využití koridor  jsou uvedeny v kapitole 6.7. textové ásti územního plánu. 

 Ministerstvo dopravy , náb eží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
.j. 720/2014-910-UPR/2 ze dne 24.10.2014) 

Bez p ipomínek.  
Souhlasíme se zp esn ním koridoru v nezastav ném území na 50 m od osy komunikace, 
v zastav ném území na ší i uli ního profilu. Koridor však nelze více zužovat. Veškeré návr-
hové plochy požadujeme upravit tak, aby do tohoto koridoru nezasahovaly (I/Z6 a I/Z9).  
Požadujeme rozší it koridor na celkovou ší ku 50 m od osy všude mimo souvisle zastav né 
území, tj. i místech mezi plochou I/Z8 a silnicí I/19. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: Návrhové plochy budou upraveny a kori-
dor bude rozší en k I/Z8. 

 Obvodní bánský ú ad pro území kraj  Libereckého a Vyso ina, T . 1. máje 858/26, 460 01 
Liberec  1 

.j. SBS 27688/2014 ze dne 24.9.2014) 
Bez námitek.  

 Ministerstvo životního prost edí, výkon státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno 
.j. 1841/560/14 ze dne 15.9.2014) 

Bez p ipomínek. 

hem ve ejného projednání návrhu zm ny . I ÚP Št pánov nad Svratkou byla obdržena ta-
to stanoviska: 
 Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem lství (KUJI 16620/2015 ze 

dne 6.3.2015) 
 z hlediska ochrany ZPF je k návrhu ÚP ud leno kladné stanovisko. 
 z hlediska ochrany p írody a krajiny je k návrhu ud leno kladné stanovisko  
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 Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem lství (KUJI 17928/2015, .j. 
4166/2015 ze dne 11.3.2015)  
 Z hlediska p sobnosti krajského ú adu podle § 48a, zákona .289/1995 Sb., o lesích a o 

zm  a dopln ní n kterých zákon  (lesní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis : Bez p i-
pomínek. 

 Do p sobnosti krajského ú adu podle § 107 zákona . 254/2001 Sb. o vodách a o zm  
kterých zákon  (vodní zákon) ve zn ní pozd jších p epis : Vyjád ení k návrhu ÚP je 

v kompetenci p íslušného obecního ú adu obce s rozší enou p sobností – M Ú Byst ice 
n.P.- odbor životního prost edí. 

 Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor územního plánování a stavebního ádu (KUJI 99155, .j. 
4242/2015 ze den 13.3.2015) 
Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor územního plánování a stavebního ádu jako nad ízený 
správní orgán na úseku územního plánování, po posouzení návrhu zm ny .1 Územního plánu 
Št pánov nad Svratkou sd luje, že k p edloženému návrhu nemá žádné požadavky. 

 editelství silnic a dálnic R, Šumavská 33, 612 54 Brno ( .j. 004025/11300/2015, .j. 
3368/2015 ze dne 26.2.2015) 
Souhlasili jsme se zp esn ním koridoru pro homogenizaci I/19 mimo souvisle zastav né 
území na ší ku 100 m, v zastav ném území na ší ku uli ního prostoru – p ipomínka byla do 
návrhu zapracována 
Požadovali jsme veškeré návrhové plochy upravit tak, aby do tohoto koridoru nezasahovaly – 

ipomínka je v návrhu zm ny .1 zapracována 
Požadovali jsme rozší it koridor 100m v souvisle zastav ném území mezi plochou I/Z8 a 
silnici I/19 – p ipomínka byla do návrhu zm ny zapracována 
Souhlasili jsme s vymezením plochy Vx s tím, že bude v textové ásti ÚPD u této plochy 
uvedeno, že ást plochy nacházející se v koridoru pro homogenizaci nesmí být m na 
zp sobem, který by znemožnil nebo podstatn  snížil prov ované budoucí využití – 

ipomínka byla do návrhu zm ny zapracována. 
K p edloženému návrhu zm ny .1 ÚP Št pánov nad Svratkou nemáme p ipomínky. 
 
S návrhem rozhodnutí o námitkách a s vyhodnocením p ipomínek byly seznámeny dot ené 

orgány, které do 30 dn  od obdržení uplatnily svá stanoviska: 

 Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem lství (KUJI 34904/2015, .j, 
8230/2015 ze dne 20.5.2015) 
 z hlediska ochrany ZPF - s rozhodnutím souhlasíme 
 z hlediska ochrany p írody a krajiny  - s p edloženým návrhem rozhodnutí o námitkách a 

návrhem vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k ve ejnému projednání návrhu souhlasí-
me.je k návrhu ud leno kladné stanovisko  

 Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem lství (KUJI 38160/2015, .j. 
9069/2015 ze dne 4.6.2015) 
 Z hlediska p sobnosti krajského ú adu podle § 48a, zákona .289/1995 Sb., o lesích a o 

zm  a dopln ní n kterých zákon  (lesní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis : Bez p i-
pomínek. 

 Do p sobnosti krajského ú adu podle § 107 zákona . 254/2001 Sb. o vodách a o zm  
kterých zákon  (vodní zákon) ve zn ní pozd jších p epis : Vyjád ení k návrhu ÚP je 

v kompetenci p íslušného obecního ú adu obce s rozší enou p sobností – M Ú Byst ice 
n.P.- odbor životního prost edí. 

 Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor územního plánování a stavebního ádu (KUJI 
32700/2015, .j. 9080/2015 ze dne 4.6.2015) 
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Návrh nebude mít vliv na zajišt ní koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy, návaznost na územní plány sousedních obcí, a rovn ž není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje eské republiky ani Zásadami územního rozvoje Kraje Vyso ina. 

 Krajská hygienická stanice kraje Vyso ina, územní pracovišt  Ž ár nad Sázavou 
(KHSV/08932/2015/ZR/HOK/Roh, .j. 9047/20415 ze dne 3.6.2015) 
S návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení p ipomínek se souhlasí. 

 HZS Kraje Vyso ina, územní odbor Ž ár nad Sázavou ( .j. HSJI 2722-2/ZR-2015, .j. 
8593/2015 ze dne 27.5.2015) 
Obdrženo souhlasné koordinované stanovisko 

 stský ú ad Byst ice nad Pernštejnem, odbor životního prost edí (OŽP/8954/2014/Ba ze 
dne 3.6.2015) 
K návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení p ipomínek – Zm na .1 ÚP Št pánov nad 
Svratkou nemáme p ipomínek 

 stský ú ad Byst ice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silni ního hospodá ství 
(DSH/8750/2015/Ny ze dne 3.6.2015) 
Bez námitek k p edloženému návrhu. 

5.3. Limity využití území 
ešení zm ny . I ÚP Št pánov nad Svratkou akceptuje limity vstupující do územn  

plánovacího procesu i limity, které ur uje platný územní plán Št pánov nad Svratkou. 
Aktualizován je údaj týkající vymezeného záplavového území významného vodního toku 
Svratka. Platné záplavové území stanovil KrÚ Kraje Vyso ina dne 27.09.2005 pod .j.KUJI 
10587/2005 OVLHZ, KUJIP007EH4Q. 

5.4. Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS, požadavky CO 

5.4.1 Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS 
 Na úseku obrany a bezpe nosti státu nadále platí ustanovení územního plánu Št pánov nad 

Svratkou.  
 Zám ry ešené Zm nou . I ÚP Št pánov nad Svratkou nemohou negativn  ovlivnit koridor 

pro lety v nízkých výškách A R nebo  na nových zastavitelných plochách m že být realizo-
vána pouze výstavba nep ekra ující stávající hladinu zastav ní. 

 Zm na . I ÚP Št pánov nad Svratkou neuvažuje s výstavbou v trných elektráren, respektuje 
parametry p íslušných kategorií komunikací a ochranných pásem stávajícího i budoucího do-
pravního systému. 

 Nové zastavitelné plochy musí být p ístupné pro požární techniku a mít zajišt n dostatek po-
žární vody. 

 Do ešeného území zasahuje ochranné pásmo nadzemního komunika ního vedení MO R. V 
tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základ  zá-
vazného stanoviska MO R. 

5.4.2. Návrh ešení požadavk  CO 
 i p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva bude postupováno dle krizového plánu 

Kraje Vyso ina, resp. Havarijního plánu Kraje Vyso ina. 
 

6.  Vyhodnocení spln ní požadavk  zadání 
 Dne 18.12.2013 Zastupitelstvo obce Št pánov nad Svratkou schválilo Zprávu o uplat ování 
územního pláni Št pánov nad Svratkou v uplynulém období. Nedílnou sou ástí této zprávy jsou 
Pokyny pro zpracování zm ny územního plánu. 
E1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce  
Pokyny pro zpracování návrhu zm ny ÚP plánu specifikovalo 10 zám  na provedení zm n v 
území. Pro nesoulad s urbanistickou koncepcí územního plánu nebyla 1 díl í zm ny za azena do 
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ešení návrhu zm ny . I ÚP. U jedné z díl ích zm n bylo zm no požadované využití plochy v 
souladu s urbanistickou koncepcí. Na základ  vyhodnocených p ipomínek ke zpráv  o 
uplat ování územního plánu byly požadovány další dv  díl í zm ny z nichž jedna nebyly pro 
nesoulad s urbanistickou koncepcí do územního plánu za azena. 
Požadavky PÚR R 2008 jsou akceptovány. Zohledn na je poloha obce mimo rozvojové osy a 
oblasti i mimo specifické oblasti. Respektovány jsou republikové priority. 
Požadavky ZÚR Kraje Vyso ina jsou spln ny. Ve zm . I ÚP Št pánov nad Svratkou je 
vyzna en upravený koridor pro homogenizaci tahu silnice I/19 a koridor pro homogenizaci 
silnice II/387. Vyzna eny jsou nadregionální prvky systému ÚSES 
Z aktualizovaných ÚAP ORP Byst ice nad Pernštejnem nevyplynuly pro ešení zm ny . I ÚP 
Št pánov nad Svratkou žádné požadavky. 
E.2 Požadavky na vymezení plocha koridor  územních rezerv a na stanovení jejich využití , které 
bude nutno prov it 
Z ešení zm ny . I ÚP Št pánov nad Svratkou nevyplynula pot eba vymezení ploch a koridor  
územních rezerv. Po prov ení byla ást územní rezervy R2 zahrnuta do ploch zastavitelných 
(I/Z8). Ponechaná ást územní rezervy bude nadále užívána pro zem lské ú ely. 
E.3 Požadavky na prov ení vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení 
a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastn ní nebo p edkupní právo 
Ve zm . I jsou vymezeny plochy a koridory s možností vyvlastn ní a to ve ejná infrastruktura 
I/VD1 Koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice I/19, I/VD2 Koridor pro homogenizaci 
stávajícího tahu silnice II/387 a ve ejn  prosp šná opat ení I/VU1 Plocha nadregionálního 
biocentra ÚSES NRBC 62 Údolí Hodonínky a I/VU2 Koridor nadregionálního biokoridoru 
ÚSES NRBK 127 Žákova hora - Údolí Hodonínky. Z ve ejn  prosp šných staveb vymezených 
platným územním plánem byla vy azena V-D1, ostatní ve ejn  prosp šné stavby z stávají beze 
zm ny. 
E.4 Požadavky na prov ení vymezení ploch a koridor , ve kterých bude rozhodování o zm nách 
v území podmín no vydáním regula ního plánu , zpracováním územní studie nebo uzav ením 
dohody o parcelaci 
Charakter díl ích zm n si nevyžádal podmínky vydání regula ního plánu  nebo dohady o 
pracelaci. Územní studie jako podmínka pro rozhodování v území je ur ena pro plochy 1, I/Z1 a 
I/Z4. 
E.5 P ípadný požadavek na zpracování variant ešení 
Ve zm . I ÚP Št pánov nad Svratkou není požadavek na zpracování variant ešení.  
E.6 Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo ádání obsahu jeho 
od vodn ní v etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení 
Výklad pojm  a terminologie použitá p i zpracování zm ny . I ÚP Št pánov nad Svratkou 
odpovídá pojm m a terminologii platného ÚP. 
Uspo ádání textové a grafické ásti vychází z dokumentace  platného ÚP. Grafická ást je 
zpracována na vý ezech v m ítku 1:5000. Obsahem dokumentace odpovídá platné legislativ  na 
úseku územního plánování. 
E.7 Požadavky na vyhodnocení p edpokládaných vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj 
území 
Požadavky nebyly v pokynech pro zpracování návrhu zm ny územního plánu uplatn ny. 

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

ešením zm ny . I ÚP Št pánov nad Svratkou nedochází ke zm  ve využívání zastav ného 
území, které popisuje platný územní plán.  
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7.2. Plochy se zm nou v území 
 Zm na . I ÚP Št pánov nad Svratkou vymezuje: 
 plochy bydlení v rodinných domech (BR) 

vým ra (ha) Ozna ení 
ploch plochy  plochy BR 

po et 
byt  

v ZÚ pozn. 

I/Z1 0,84 0,84 6 ne  

I/Z3 0,20 0,20 2 ne cca 0,06 ha plochy BR omezeno OP VVN - 
nelze umis ovat stavby 

I/Z4 0,18 0,18 1 ne  
I/Z6 0,27 0,27 1 ne  
I/Z8 0,81 0,81 4 ne  
I/Z9 0,26 0,26 2 ne  

I/Z10 0,09 0,09 1 0,09  
 2,65 2,65 17 0,09  

Vymezení ploch tohoto zp sobu využití je zd vodn no problémy (ekonomická náro nost 
dopravní a tech. infrastruktury i vlastnické vztahy) s využitím ploch vymezených k zastav ní ÚP. 
Ze zastavitelných ploch se vy azuje plocha 3 a ásti ploch 1, 17 a 20 o celkové vým e 2,96 ha .  

plochy smíšené obytné (SO) 
vým ra (ha) Ozna ení 

ploch plochy  plochy SO 
po et 
byt  

v ZÚ pozn. 

I/Z2 0,12 0,12 0 0,12 plocha pro zázemí stávající stavby 
 0,12 0,12 0 0,12  

Vymezení ploch tohoto zp sobu využití je zd vodn no podporou ploch, které lze víceú elov  
využívat a krom  bydlení zde lze rozvíjet i drobné podnikatelské aktivity tolik pot ebné pro 
rozvoj nejen hospodá ského potenciálu v obci. 
 plochy ob anského vybavení - pozemky pro t lovýchovu a sport (OVt) 

vým ra (ha) Ozna ení 
ploch plochy  plochy OVt 

v ZÚ pozn. 

I/Z7 0,34 0,34 ne rozší ení areálu vymezeného h išt  
 0,34 0,34   

Vymezení ploch tohoto zp sobu využití se zd vod uje podporou rozvoje ploch zvyšujících 
kvalitu života obyvatel, umož ující setkávání obyvatel a podporující sousedskou soudržnost. 
 plochy rekreace specifické  (RX) 

vým ra (ha) Ozna ení 
ploch plochy  plochy OVt 

v ZÚ pozn. 

I/Z5 0,10 0,10 ne  
 0,10 0,10   

Vymezení ploch tohoto zp sobu využití je zd vodn no požadavkem majitele pozemku a 
ilehlého domu na realizaci soukrom  využívaného sportovišt .  

7.3. Ve ejná infrastruktura 
 Ob anské vybavení ve ejné a ostatní – zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci 

ob anského vybavení v obci. ešeno je pouze rozší ení plochy h išt  pod ZŠ 
 Dopravní infrastruktura – zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci dopravní 

infrastruktury obce. Všechny plochy se zm nou v území jsou dostupné ze stávající 
komunika ní sít  anebo ve ejných prostranství. Zm na . I ÚP eší požadavek  ZÚR Kraje 
Vyso ina vymezuje koridory pro homogenizaci stávajícího tahu silnic I/19 a II/387. 

 Technická infrastruktura – zm na . I ÚP nemá vliv na koncepci technické infrastruktury 
edložené vydaným ÚP. 

 Nakládání s odpady – nep edpokládají se zm ny, ve zm  je zohledn na stávající komunitní 
kompostárna p i silnici I/19 vymezením stavové plochy VX - plochy výroby specifické. 
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7.4. Koncepce uspo ádání krajiny 
Zm na . I ÚP akceptuje požadavky platného ÚP, tj. ve ve ejném zájmu chránit krajinný 

prostor a zajistit prostupnost a obytnost krajiny. ešením zm ny . I ÚP nedochází k urbanizaci 
volné krajiny, plochy se zm nou v území navazují na zastav né území. Zm nou . I ÚP jsou 
respektovány požadavky ZÚR Kraje Vyso ina na ešení nadregionálních prvk  ÚSES. 

7.5. Vodní plochy a toky, povodí 
Zm na . I ÚP akceptuje požadavky platného ÚP v oblasti vodního hospodá ství. V grafické 

ásti jsou vyzna eny údaje záplavového území eky Svratky Q100 v etn  aktivní zóny záplavového 
území QAZ a oblast zvláštní povodn , vyhlášené KrÚ Kraje Vyso ina dne 27.09.2005 pod .j.KUJI 
10587/2005 OVLHZ, KUJIP007EH4Q. 
7.6.  Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového 

uspo ádání 
Zm na . I ÚP Št pánov nad Svratkou nem ní zásady pro využití ploch s rozdílným zp sobem 

využití ani podmínky prostorového uspo ádání platného územního plánu. Dochází však k jejich 
zp esn ní tak aby odpovídaly platné legislativ  na úseku územního plánování. 

7.7. Plochy s jiným zp sobem využití 
Zm na . I ÚP Št pánov nad Svratkou pracuje s plochami rozdílného zp sobu využití, které 

obsahuje vydaný územní plán. 
Nov  jsou ve zm . I ÚP Št pánov nad Svratkou vymezeny plochy rozdílného zp sobu 

využití RX-plochy rekreace specifické a VX-plochy výroby specifické 
7.8. Vybraná varianta 

V pokynech pro vypracování zm ny, které jsou sou ástí zprávy o uplat ování ÚP Št pánov 
nad Svratkou nebylo požadováno ešení variant. 

7.10. Vymezení pojm  
Zm na . I ÚP používá stejné terminologie jako vydaný územní plán. 
 
 

8. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení 
zastavitelných ploch 

8.1. Vyhodnocení využití zastav ného území 
Zastav né území bylo aktualizováno k datu 01.08.2014. Zastav né území plní p evážn  

funkci ubytovací a výrobní. Ubytovací funkci napl ují zejména plochy bydlení v rodinných do-
mech (BR), výrazn  mén  plochy bydlení v bytových domech. Ubytovací ú el plní i plochy smí-
šené obytné (SO), které tvo í základ p vodní sídlení struktury zastav ní obce. Výrobní aktivity 
jsou na území zastoupeny p evážn  plochou výroby pr myslové (VI) v menší mí e pak primár-
ním sektorem - plochy výroby zem lské (VZ).   V sídle Št pánov nad Svratkou nalezneme d -
ležité plochy ob anského vybavení reprezentovanou pozemky ve ejného ob anského vybavení 

Zastav ní je venkovského charakteru, kde jisté znaky kompaktního zastav ní lze dohledat 
v kompozici jader sídel Ková ová a Lískovec. Polom stské znaky vykazuje jádro m styse. 

Využití zastav ného území v pom rn  složitých terénních podmínkách je ú elné. 

8.2. Pot eba vymezení zastavitelných ploch 
ešení Zm ny . I ÚP Št pánov nad Svratkou prov ilo požadavky na vymezení díl ích 

zm n v území, které byly uplatn ny v pokynech pro vypracování návrhu zm ny jako sou ástí 
Zprávy o uplat ování ÚP. Z požadovaných díl ích zm n pak byly do územn  plánovací doku-
mentace zahrnuty ty, které neznamenaly p ekro ení prah  rozvoje a zachovaly koncepci územní-
ho plánu nadále udržitelnou. 
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 Zastavitelné plochy ve zm . I ÚP 
druh (kód) plochy v ha Ozna ení 

plochy BR SO RX OVt 
poznámka 

I/Z1 0,84     
I/Z2  0,12    
I/Z3 0,20     
I/Z4 0,18     
I/Z5   0,10   
I/Z6 0,27     
I/Z7    0,34  
I/Z8 0,81     
I/Z9 0,26     
I/10 0,09     

 2,65 0,12 0,10 0,34  
 
 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) 

 vymezení dalších zastavitelných ploch je vyvoláno skute ností, že využití potencionál-
 vhodných zastavitelných ploch územního plánu je provázeno zejména problémy s 

financováním pot ebné dopravní a technické infrastruktury, lenitým terénem a v nepo-
slední ad  i dostupností pozemk  u hlediska vlastnických vztah . Z p edchozí tabulky 
vyplývá, že pro pot eby bydlení v RD je nov  vymezeno 2,65 ha nových zastavitelných 
ploch. Sou asn  s vymezením 2,65  ha nových zastavitelných ploch byla provedena re-
dukce zastavitelných ploch platného ÚP. Jde o plochu ozn. 2 a ásti ploch ozn. 1, 17 a 
20 o souhrnné vým e cca 2,96 ha. 

 Plochy smíšené obytné (SO) 
 plocha I/Z2 - vymezena v zastav ném území pro rozší ení aktivit které z prostorových 

vod  nelze umístit p i navazujícím rodinném dom  
 Plochy rekreace rodinné (RX) 

 plocha I/Z5 - nebyly nalezeny žádné d vody, pro  zám r žadatele (soukromé h išt )  
neuplatnit v územn  plánovací dokumentaci obce. Plocha navazuje na zastav né úze-
mí. Využíváním plochy nedojde ke snížení únosného zatížení krajiny. 

 Plochy ob anského vybavení - pozemky pro t lovýchovu a sport (OVt) 
 plocha I/Z7 - vymezena z d vodu rozší ení vymezené zastavitelné plochy  13 platného 

ÚP, aby byly zajišt ny územn  technické podmínky zejména pro realizaci sportovišt  
s fotbalovým h išt m ádných parametr  s pot ebným zázemím 

 
9. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR s od vodn ním 

pot eby jejich vymezení 
Takové záležitosti se p i ešení zm ny . I ÚP Št pánov neobjevily.  

 
10. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL 
10.1. Dot ení ZPF 

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  na zem lský p dní fond (ZPF) pro zm nu . I ÚP 
Št pánov nad Svratkou je zpracováno dle zák. . 334/1992 Sb., o ochran  p dního fondu ve zn ní 
pozd jších zm n, na základ  spole ného metodického doporu ení Odboru územního plánování 
MMR a Odboru ochrany horninového a p dního prost edí MŽP - Vyhodnocení p edpokládaných 

sledk  navrhovaného ešení na zem lský p dní fond v územním plánu.  
Zm na . I ÚP Št pánov nad Svratkou eší celkem 10 ploch zm n kdy u všech dochází k 

dot ení ZPF. Dv  plochy nejsou vyhodnocovány na základ  metodiky (jedná se o plochy do 2000 
m2 v zastav ném území). Zm na . I ÚP dále vymezuje 4 plochy u kterých dochází k navrácení z 
navržených rozvojových ploch nebo jejich ástí zp t k p vodnímu zem lskému využití. 
Navrácení zp t do zem lského fondu iní 3,82 ha, zm nou navrženými novými plochami 
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dochází k záboru 2,53 ha p dního fondu. Vy azením zastavitelných ploch p vodního ešení ÚP 
tak dochází k plné kompenzaci nov  za azených ploch ve zm n . I ÚP. 

Dot ení ZPF je vyzna eno v grafické ásti od vodn ní Zm ny . I ÚP Št pánov nad Svratkou. 
Navržené zm ny a úpravy v len ní ploch jsou barevn  vtišt ny do platného ÚP.   
 Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení zm ny . I ÚP Št pánov nad 

Svratkou na zem lský p dní fond : 

 
 Plochy (lokality) ur ené pro zm ny v území 

Plocha I/Z1 
 Zastavitelná plocha navazující p i severní stran  na vymezenou plochu 1 platného ÚP. Plocha 
slouží pro rozší ení plochy pro bydlení v rodinných domech. 
Plocha I/Z2 
 Jde o zastavitelnou plochu v zastav ném území navazující na stávající plochu bydlení v rodin-
ných domech. Slouží pro umíst ní hospodá ských aktivit, které již nelze umístit v zastav ném úze-
mí. 
Plocha I/Z3 
 Zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech navazuje na zastav né území p i silnici 
III/38721 a dotvá í zde oboustranné zastav ní této silnice. 
Plocha I/Z4 

Plocha bydlení v rodinných domech vymezená na ásti plochy 1 platného ÚP p vodn  ur ené 
jako plochy zem lské - zahrady a sady. Plocha je vymezena pro umožn ní komplexního využití s 
plochou 1 platného ÚP. 
Plocha I/Z5 
 Jedná se o plochu specifické rekreace sloužící jako plocha umíst ní sportovních aktivit obyvatel 
sousedícího rodinného domu. Plocha navazuje na zastav né území. 
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Plocha I/Z6 
 Jedná se o plochu bydlení v rodinných domech situovanou ve svahu nad silnicí I/19, plocha na-
vazuje na zastav né území, plocha bude dopravn  p ístupná po stávajících místních komunikací. 
Plocha I/Z7 
 Plocha bude sloužit pro rozší ení sportovních aktivit a zázemí k t mto aktivitám na ploše 13 
platného územního plánu. Vzhledem k umíst ní plocha na pohledov  exponovaném míst  p i vstu-
pu do obce je vhodné ešit dostate né množství vzr stné zelen . 
Plocha I/Z8 
 Jedná se plochu pro bydlení v rodinných domech vymezenou na ásti plochy územní rezervy R2 
platného ÚP. V rámci ešení plochy je t eba ešit problematiku extravilánových vod pro tuto plochu 
a p ilehlé okolí. 
Plocha I/Z9 
 Plocha pro bydlení ve svahu nad silnicí I/19. Plocha navazuje na zastav né území. Dopravn  je 
plochu možné obsloužit z místních komunikací. 
Plocha I/Z10 
 Plocha v zastav ném území na k.ú. Olešni ka. Jedná se o využití stávající zahrady p i vodním 
toku Hodonínka pro plochy bydlení v rodinných domech. Dopravní obsluha z p ilehlé silnice 
III/3873. 
10.2. Dot ení PUPFL 

K dot ení lesa ve zm . I ÚP Št pánov nad Svratkou nedochází. Do pásma 50 m od okraje 
lesa pak vstupuje plocha zm ny . I ÚP ozna ené I/Z6. Bližší podmínky týkající se pásma 50m 
od okraje lesa stanoví p íslušná SSL v následných projektových dokumentací konkrétních zám  
(staveb). 

 
11. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 

Nejpozd ji do 7 dn  ode dne ve ejného projednání tj. do 23.3.2015 mohli vlastníci pozemk  a 
staveb dot ených návrhem ešení, oprávn ný investor a zástupce ve ejnosti uplatnit námitky. P i 
ve ejném projednání návrhu zm ny . 1 územního plánu Št pánov nad Svratkou byly podány tyto 
námitky : 
 Milan Opat il, Drahomíra Opat ilová, Št pánov n.S. .p.242, 592 63 ( .j. 4853 ze dne 

23.3.2015) 
a) Vznášíme námitku k návrhu zm ny  ÚP , proti za azení lokality .I/Z8 (pod ov ínem). Ze 

stávajícího územního plánu byla tato lokalita v pr hu projednávání vy azena z d vodu 
nedo ešených problém  s povrchovými vodami. V návrhu z roku 2009 byla problematika ešena 
za azením našich pozemk  do ve ejn  prosp šných opat ení s možností vyvlastn ní. Proti tomuto 
jsme se odvolali a bylo nám vyhov no. V sou asn  projednávané zm  územního plánu je však 
tato lokalita op tovn  za azena pro výstavbu rodinných domk . V textové ásti je zmínka, že 
problém s povrchovými vodami je nutné ešit. Trváme na tom, aby problém s povrchovými 
vodami v této lokalit  byl zm nou územního plánu konkrétn  vy ešen v etn  zajišt ní odtoku 
povrchových vod. V opa ném p ípad  požadujeme vy azení této lokality. 

b) Z pohledu ochrany ZPF zm na územního plánu p edstavuje plýtvání územím m styse. Do 
návrhu jsou zahrnuty ve ejným zájmem chrán né p dy, které jsou zde ur eny k výstavb  
rodinných dom . Jedná se o pozemky v soukromém vlastnictví, kde se p edpokládá, že stavební 
místo bude mít rozlohu i 3000m2 a je vyvíjen tlak na zastupitele, aby tyto pozemky byly 
zasí ovány z prost edk  m styse. 

c) Na záv r musíme podotknout, že zm na územního plánu, konkrétn  za azení lokality I/Z8 
zhorší již dnes vyost ené sousedské vztahy v okolí a zp sobí hádky mezi ob any, p ípadn  soudní 
spory. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 
a) Námitce se nevyhovuje. 
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Plocha .I/Z8 byla kladn  projednána s dot enými orgány. Povrchové vody  z této plochy a 
ípadných zpevn ných ploch a st ech RD budou vsakovány na pozemku vlastník  v souladu 

s vyhláškou . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu. 
b) Námitce se nevyhovuje. 

Plocha  . I/Z8  byla kladn  projednána s dot eným orgánem chránící zábor ZPF. Zastavitelné 
plochy by m li být p ednostn  navrhovány na p dách nižší bonity, což v tomto p ípad  je 
spln no. Jedná se o plochy za azené do 5 t ídy ochrany (nejhorší bonity). Územní plán nem že 
navrhovat podrobn jší parcelaci, toto je p edm tem regula ního plánu pop ípad  územního 
rozhodnutí.  
c) Konstatování  

Schválením zm ny územního plánu nelze p edjímat p ípadné ob ansko právní spory. 
 Irena Barto ová, Št pánov nad Svratkou .p.151,592 63 ( .j.  4694/2015 ze dne 20.3.2015) 

Vznáším námitku, která se týká odtoku povrchové vody za parcelou 247/1 v návaznosti na 
plochu ur enou pro výstavbu rodinných dom  a p ístupové cesty kolem této parcely se stávajícím 
sjezdem ze silnice I/19 navazující na parcely 247/2 a 321/3 k ploše ur ené pro výstavbu 
rodinných dom  ozna ené I/Z8 v k.ú. Olešni ka. 

V této lokalit  za parcelou 247/1 nejsou vybudovány odtokové kanály a vzhledem sklonu 
terénu je špatný odtok povrchové vody. Z t chto d vodu dochází k prosakování vody a zatopení 
sklepu. 

ístupová cesta k výstavb  rodinných dom  není v napojení parcely 247/1 a 321/3 
dostate  široká pro dopravní obsluhu a proto by mohlo dojít k poškození plotu u rodinného 
domku na parcele 247/1. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 

Námitce se nevyhovuje 
Územní plán vytvá í p edpoklady pro zp ístupn ní lokality a pro vytvo ení dostate  

širokého ve ejného prostranství, tak aby došlo k napln ní vyhlášky .501 pro jednosm rnou 
obsluhu 6,5 m a obousm rnou 8 m. P ípadné poškození plotu se týká realiza ní fáze (stavebního 
povolení), kde budou stanoveny podmínky ochrany sousedních nemovitostí. 
 Ji ina Trdá, Jiráskova 156, 539 01 Hlinsko ( .j. 4695/2015 ze dne 20.3.2015) 

Nesouhlasím se zm nou v novém návrhu územního plánu v obci Št pánov nad Svratkou 
týkající se pozemku íslo 577, kterého jsem vlastníkem. V p ípad  nejasnosti mé námitky  mne 
kontaktujte. Pozemek je veden jako stavební a po ítáme s výstavbou rodinného domu. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 

Námitce se nevyhovuje 
Jedná se o obtížn  využitelný území z d vodu složité dostupnosti z hlediska dopravní 

obslužnosti území. Za uplynulé období na vymezené zastavitelné ploše nebyl realizován a nejsou 
známy p ípravy k výstavb  RD. V sou asné dob  navazuje plocha na zastavitelné plochy 

imykající se k zastav nému území a majitelka pozemku má možnost realizovat výstavbu na cca 
1/3 p vodní plochy vymezené v územním plánu. 
 MUDr. Jana Matoušková, .p.170, Št pánov nad Svratkou 592 63 

Podávám námitku proti za len ní pozemk  p. . 119/30 a 119/29 v k.ú. Olešni ka do ÚP 
Št pánov nad Svratkou z d vodu nevhodnosti t chto pozemk  pro výstavbu. Jsem majitelkou 
pozemku p. . 119/34 v k.ú. Olešni ka, jež se nachází v terénu nad pozemky p. . 119/30 a 119/34. 

es m j pozemek p irozeným zp sobem protékají povrchové vody z pozemk , jež jsou v terénu 
nad mým pozemkem. Uvedené pozemky p. . 119/a 119/30 navržené do za len ní do ÚP za 

elem výstavby jsou situovány v terénu prakticky v nejnižším bode a není zde vy ešen odtok 
povrchových vod a v p ípad  výstavby na uvedených pozemcích hrozí  promo ení a postupnému 
znehodnocování p ípadných staveb a  s tím spojených spor  s majiteli pozemk  položených 
v terénu výše. 
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Záv rem podotýkám, že pozemky p. . 119/29 a p. . 119/30 jsou dosud vedeny jako orná p da 
a jakož to takové jsou schopny povrchovou vodu pojmout. Což v p ípad  výstavby nelze 
dostate  zaru it, nebo  se zpevn ním prostoru okolo p ípadných staveb, jejich zast ešením a 
podobn  zmenší  p irozená plocha pro vsakování vody, naopak se zv tší plocha pro její kumulaci 
na menším prostoru. Proto nesouhlasím se za len ním pozemk  p. . 119/29 a 119/30 v k.ú. 
Olešni ka do ÚP Št pánov nad Svratkou. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 

Námitce se nevyhovuje 
Navrhovaná zastavitelná plocha není situována v terénu do nejnižších míst. Mezi ní a 

komunikací I/19 je cca 1 ha pozemk  v nezastav ném území položeny níže, než je navrhovaná 
zastavitelná plocha. Povrchové vody  z této plochy a p ípadných zpevn ných ploch a st ech RD 
budou vsakovány na pozemku vlastník  v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na výstavbu. 
 Jaroslav Matoušek, .p.20, 592 63 Št pánov nad Svratkou ( .j.  4893/2015 ze dne 23.3.2015) 

Podávám námitku k za azení pozemk  p. . 618/4 a p. . 618/5 v k.ú. Št pánov nad Svratkou 
z d vodu nevhodnosti t chto pozemk  pro výstavbu. Nad uvedenými pozemky p es parcely p. . 
611/1, 611/3, 611/4, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618  prochází p irozený odtok a drenáže 
z n kolika prameniš  vody a pozemky p. . 618 a 618/5 v minulosti i v sou asnosti sloužily a 
svým charakterem slouží k p irozenému rozptýlení a vsakování t chto vod. Pokud bude tento 

irozený odtok narušen, bude p irozen  docházet k podmá ení pozemk  s již stávající zástavbou 
a p irozen  lze o ekávat i následné sousedské spory. Z t chto d vod  považuji pozemky p. . 
618/4 a 618/5 v k.ú. Št pánov nad Svratkou za nevhodné pro za len ní do ÚP Št pánov nad 
Svratkou za ú elem výstavby. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: 

Námitce se nevyhovuje 
Pozemky navazují na zastav né území obce, pozemky majitele se nacházejí nad rozvojovou 

plochou, jeho pozemky nemohou být ovlivn ny deš ovými vodami z navrhované zastavitelné 
plochy. Povrchové vody  z této plochy a p ípadných zpevn ných ploch a st ech RD budou 
vsakovány na pozemku vlastník  v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na výstavbu. 

 
12. Vyhodnocení p ipomínek 
12.1. Vyhodnocení p ipomínek obdržených v rámci spole ného jednání nad návrhem Zm ny . I 
ÚP Št pánov nad Svratkou 

 Ji ina Trdá, Jiráskova 156, 539 01 Hlinsko 
 ( .j. 18976/2014 ze dne 27.10.2014) 

Nesouhlasím se zm nou v novém návrhu územního plánu Št pánov nad Svratkou týkající se 
pozemku íslo 577, kterého jsem vlastníkem 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele:  Doporu ujeme ponechat navrhované ešení 
v návrhu zm ny .1 ÚP. Od doby ú innosti územního plánu Št pánov nad Svratkou ( 18.3.2009), 
nebyla na pozemku p. . 577 realizována žádná stavba, proto bylo rozhodnuto zastavitelnou 
plochu na pozemku p. . 577 zmenšit a ponechat v ní západní ást pozemku, která p iléhá k dalším 
zastavitelným plochám.Majitelka pozemku p.  577 v k.ú. Št pánov nad Svratkou má stále možnost 
realizovat výstavbu RD. Vzhledem k navrženým zastavitelným plochám v platném územním plánu 
a požadovaných zm n v návrhu zm ny .1 je nevýhodn jší realizovat dopravní a technickou 
infrastrukturu z pozemku p. . 1013 a 1042 

12.1. Vyhodnocení p ipomínek obdržených v rámci ve ejného projednání návrhu Zm ny . I ÚP 
Št pánov nad Svratkou 
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Nejpozd ji do 7 dn  ode dne ve ejného projednání tj. do 23.3.2015 mohl každý uplatnit 
ipomínky. P i ve ejném projednání návrhu zm ny . 1 územního plánu Št pánov nad Svratkou 

byly podány tyto p ipomínky : 

 Rudolf a Ladislava Klusákovi, 592 63 Št pánov nad Svratkou ( .j. 4892/2015 ze dne 
23.3.2015)  

ipomínka k ploše I/Z8 
V zá í 2012 provedl na pozemku p. . 119/30 k.ú. Olešni ka dcery Jitky Novotné pan Ostrýž 

vrt, ímž došlo k proražení nepropustného dna a naše studna zkolaudovaná 28.2.2012 byla cca 6 
síc  bez vody, ímž se cítíme být poškozeni. 
V sou asné dob  máme odborníkem potvrzeno, že skute  k proražení nepropustného dna 

nad studní sm rem k prameništi došlo a proto žádáme, abychom byli za azeni mezi ú astníky 
ízení, jak p i vodom rných zkouškách, tak i p i samotné legalizaci vrtu. Uvedená parcela s vrtem 

je sou ástí práv  projednávané zastavovací plochy ve Št pánov  nad Svratkou pod ov ínem mezi 
lokalitou Šumava a Slovensko.. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: ipomínka sm uje k navazujícím rozhodnutím 
týkající se umíst ní vrtu a netýká se problematiky územního plánu. 

 Libor Ondra, Pokorný Miloslav, Irena Barto ová, Lenka Malá, Rudolf a Ladislava Klusákovi, 
Josef Polák ( .j. 4934/2015 ze dne 23.3.2015) 
Jako majitelé sousedních pozemk  upozor ujeme na problémy vyvolané povrchovými 

vodami, jak p i jarním tání, tak i p i velkých bou í. Veškerá voda stékající z kopce nad zmín nou 
lokalitou neregulovan  stéká p es jednotlivé pozemky, až na pozemek manžel  Klusákových, na 
kterém je p íkop svád jící deš ovou do nejnižšího bodu pod nájezdem na viadukt p es Svratku, 
který odvádí povrchovou vodu do místního potoka. Ucpáním zmín ného pr duchu vznikne velké 
jezero, které zatopí velkou ást Slovenska s veškerými d sledky. Jediným ešením uvedeného 
problému je vybudování kvalitní kanalizace povrchové vody vedoucí od Šumovy p es Slovensko 
až po Olešni ku. 

íme, že p ed schválením územního plánu bude definitivn  vy ešena i naše p ipomínka. 
Stanovisko po izovatele a ur eného zastupitele: Tato problematika se týká stávajícího stavu. Ze 
zastavitelné plochy budou deš ové vody vsakovány na pozemcích majitel , za spln ní  vyhlášky . 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu. ešení provozní funkce stávající technické 
infrastruktury - odvod vody ze stávajících ploch a funk nost a ú innost  sb ra e a propustku pod 
silnicí  I/19 nepat í do  ešení v územním plánu. 

D. Grafická ást od vodn ní 
Výkresová ást od vodn ní zm ny . I ÚP Št pánov nad Svratkou 

Výkres 
íslo název 

po et list  ítko 

ZI-O1 Koordina ní výkres - vý ez  1 1:5000 
ZI-O2 P edpokládaný zábor p dního fondu - vý ez 1 1:5000 
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Pou ení:  

 
Proti Zm . I Územního plánu Št pánov nad Svratkou, která je vydána formou opat ení 
obecné povahy, nelze podat opravný prost edek (§ 173 odst. 2  zákona . 500/2004 Sb. 
správní ád v platném zn ní). 
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