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1. Vymezení zastav ného území 
 Zastav né území bylo vymezeno k 05.09.2012. 
 Zastav né území je vyzna eno ve výkresech územního plánu 

 výkres 1 – Základní len ní území 
 výkres 2 – Hlavní výkres 

 
2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území 
2.1. Hlavní cíle rozvoje. 

 Nastavit podmínky pro rozvoj obce Nyklovice jako místa p íjemného pro život obyvatel a 
místa p itažlivého pro návšt vníky obce. 

 Vytvo it p edpoklady pro zamezení odchodu mladšího obyvatelstva ze sídla – zamezit sni-
žování popula ní velikosti obce, resp. ešit mírný nár st trvale bydlících obyvatel. 

 Na plochách smíšených obytných venkovských umožnit podnikatelské aktivity bez nežá-
doucích dopad  na sousední (cizí) pozemky. 

 Akceptovat zem lský areál na jižním okraji sídla s požadavkem na jeho modernizaci a 
dopln ní izola ní zelen , zem lskou farmu u h bitova považovat za územn  stabilizova-
nou bez dalšího stavebního a územního rozvoje. 

 Zachovat urbanistické a stavební formy sídla. Stanovit zásady prostorového uspo ádání síd-
la a uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití. 

 Maximáln  respektovat a zkvalit ovat p írodní prost edí území. Akceptovat ešení kom-
plexní pozemkové úpravy. 

 Zachovat místa dalekých výhled  a rozhled , zamezit výstavb  staveb majících negativní 
dopad na krajinný ráz. 

 Zabývat se ešením technické infrastruktury obce zvl. na úseku odvád ní a išt ní odpad-
ních vod. 

 Zajistit ochranu stávající ob anské vybavenosti a ešit rozší ení sportovišt . Respektovat 
stávající ve ejná prostranství s vymezením nového ve ejného prostranství u sportovišt . 

2.2. Ochrana a rozvoj hodnot 
 Respektovat hodnoty území dané legislativní ochranou. 

Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty 
 Akceptovat urbanistiku p vodního zastav ní rurálního sídla kolem ve ejného prostranství 

s vodní plochou, bohatou vzrostlou zelení a etnými pr hledy na historické zastav ní. 
 Respektovat kapli Povýšení sv. K íže jako stavbu církevního charakteru netradi ního 

architektonického ztvárn ní. 
 Respektovat prvky drobné architektury – k íže r zného stá í. Nep ipustit stavební i jiné 

aktivity narušující jejich vzhled nebo jejich okolí. Zvlášt  ve volné krajin ešit 
doprovodnou výsadbu zelen . 

írodní hodnoty 
 Akceptovat zelený horizont Horního lesa na jihozápadním okraji katastru obce Nyklovice 

jako d ležitý krajinný rámec a krajinný p ed l. 
 Silnici II/375 ve vrcholové ásti k.ú. a p i klesání z této ásti a p i klesání z této ásti do 

sídla Nyklovice považovat za d ležitou scénickou neopakovatelnou trasu. 
 Zachovat lenitý okraj Horního lesa pod vrchem Uhrova skalka. 
 Dva „selské“ lesy v siln  antropogenn  p etvo eném území obce považovat za d ležité 

hodnoty p írodní a estetické i orienta ní body v krajin . 

2.3. Ochrana ve ejného zdraví 
 Platí obecná zásada, že u ploch výroby a skladování a ploch smíšených obytných nesmí 

jejich p ípadné negativní vlivy z inností p ekro it hranici areálu. Jedinou výjimkou je 
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zem lský areál, kde je pro objekty živo išné výroby stanoveno limitní ochranné pásmo. 
Toto limitní ochranné pásmo nezasahuje žádný objekt vyžadujícímu hygienickou ochranu. 

 Stavby vyžadující hygienickou ochranu (zde bydlení) musí být umis ovány mimo dosah 
stanovených a vyhlášených ochranných pásem resp. mimo p edpokládané zdroje hluku. 
Povinností investora stavby je v rámci podrobn jší dokumentace stavby na základ  
hlukového posouzení zám  staveb prokázat dodržení platných limitních hladin hluku. 

 Uplat ovat opat ení kap. 3.3. Zele  ochranná a izola ní. 
 Up ednost ovat urbanistická ešení p ed opat eními technickými a organiza ními. 

2.4. Ochrana surovinových zdroj  
 Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost  nebo jejich prognózní zdroje 

a nejsou zde stanovena chrán ná ložisková území. 
 Na území obce nejsou využívány stavební suroviny ze zdroj  místního významu. 

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

ních ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen  
 Graficky je znázorn na ve výkrese 2 Hlavní výkres. 

3.1.  Urbanistická koncepce 
 Urbanistická koncepce akceptuje komplexní ešení území obce vedoucí k zabezpe ení 

souladu p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot území. 
 Plochy bydlení – stávající plochy bydlení v rodinných domech venkovského typu (BV) a 

v rodinných domech p ím stského a m stského typu (BI) považovat za územn  
stabilizované. Nadále rozvíjet plochy bydlení typu BV s významným využitím zastav ného 
území a s akceptováním ploch s vydaným územním a stavebním povolením. 

 Akceptovat stávající plochy ob anského vybavení jako plochy územn  stabilizované. 
Sm rem východním ešit dostavbu h išt . 

 Plochy ve ejných prostranství – akceptovat stávající plochy tohoto zp sobu využití. Nové 
ve ejné prostranství (PV) s možností spole ensko-kulturního využití situovat u h išt . 
Kontakt h išt  s vodním tokem je zajišt n vymezením plochy ve ejného prostranství typu 
ve ejné zelen  (ZV). 

 Plochy smíšené obytné - nadále budou zásadní plochou zastav ného území umož ující 
bydlení s rozmanit jším zp sobem využívání území. Jde o plochy územn  stabilizované 
typu smíšené obytné venkovské (SV). 

 Plochy výroby a skladování - podmínky území vyžadují akceptovat v Nyklovicích dva typy 
ploch: 
 zem lská výroba (VZ) - územn  stabilizovaná plocha s objektem rostlinné výroby na 

severním okraji sídla (umožnit pouze kvalitativní zm ny). 
Zem lský areál na jižním okraji sídla – ešit modernizaci 
areálu, vymezené ochranné pásmo sm rem k jádru sídla je 
výrobními aktivitami v areálu nep ekro itelné 

 drobná a emeslná výroba (VD) – územn  stabilizovaná plochy, respektovat velmi 
omezené možnosti územního rozvoje 

 Plochy sídelní zelen  jsou navrženy jako plochy typu: 
 zele  soukromá a vyhrazená (ZS) - tvo ena významnými plochami zahrad nacházející se 

zvl. po obvodu sídla, které je t eba ponechat. Pro 
zachování identity sídla nové plochy ZS vymezit 
v d ležitých prostorách sídla 

 zele  ochranná a izola ní (ZO) – zachovat a doplnit tento typ zelen  v areálu zem lské 
výroby na jižním okraji sídla. 

 Plochy zm n v krajin  -  akceptovat zásady ešení dané komplexní pozemkovou úpravou. 
Ve vhodné poloze pod navrhovanou OV ešit umíst ní malé vodní nádrže.  
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3.2. Plochy se zm nou v území 
 ešení územního plánu na území obce vymezuje tyto plochy se zm nou v území: 

zastavitelné plochy (ozn. Z), plochy zm n v krajin  (ozn. K) a plochy zm n ostatní (ozn. 
O). 

  Plochy se zm nou v území 

Ozn. 
plochy 

evažující ú el plochy a kód plochy vým ra 
plochy 

(ha) 
pozn. charakteristika kód 

Z1 bydlení v rodinných domech - venkovské BV 0,24  
Z2 bydlení v rodinných domech - venkovské BV 0,24  
Z3 bydlení v rodinných domech - venkovské BV 0,10  

Z4 bydlení v rodinných domech - venkovské BV 0,25 k RD ešit p ístup z ve . 
prostranství 

Z5 bydlení v rodinných domech - venkovské BV 0,13  
Z6 bydlení v rodinných domech - venkovské BV 0,15 eší se stavební povolení 
Z7 ve ejné prostranství  PV 0,23  
Z8 ve ejné prostranství - ve ejná zele  ZV 0,24  
Z9 ob . vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení OS 0,18  

Z10 tech. infr. - za ízení pro išt ní a odvád ní odp. vod TI2 0,06 celoobecní OV 
K1 vodní a vodohospodá ské W 0,50  
K2 elová komunikace  0,26 plocha p evzata z KPÚ 
K3 elová komunikace  0,07 plocha p evzata z KPÚ 
K4 elová komunikace  0,18 plocha p evzata z KPÚ 
K5 elová komunikace  0,04 plocha p evzata z KPÚ 
O1 zele  soukromá a vyhrazená ZS 0,41  
O2 zele  soukromá a vyhrazená ZS 0,16  
O3 zele  soukromá a vyhrazená ZS 0,28  

 Podmínky využití ploch  
Plocha Z1 

 dopravní obsluha plochy v proluce mezi zastav ním ešit ze sil. II/375. Prov it možnost 
využití stávajících sjezd  k sousedním nemovitostem 

 odstup rodinného domu od silnice bude akceptovat požadavky ochrany ve ejného zdraví 
 výstavba bude jednopodlažní s možností podkroví 
 na ploše ešit výsadbu vysokokmenných strom  

Plocha Z2 
 dopravní obsluhu plochy ešit z místní komunikace (ve ejného prostranství). Umožnit 
rozší ení místní komunikace 

 umíst ní staveb rodinných dom ešit blíže k místní komunikaci než k silnici II/375 
 výstavba bude jednopodlažní s možností podkroví 

Plocha Z3  
 dopravní obsluhu plochy ešit z místní komunikace (ve ejného prostranství), umožnit 
rozší ení místní komunikace 

 výstavba bude jednopodlažní s možností podkroví 
Plocha Z4 

 dopravní obsluhu plochy ešit z místních komunikací (ve ejných prostranství) 
 nep ipustit výstavbu tzv. typu „d m za domem“ (obsluha jednoho domu p es pozemek 
druhého domu) 

 výstavba bude jednopodlažní s možností podkroví 
 umíst ní stavby konzultovat s orgánem státní správy les  a jeho stanovisko zahrnout do 

ešení využití plochy 
Plocha Z5 

 dopravní obsluhu plochy ešit z místní komunikace (ve ejného prostranství) 
 výstavba bude jednopodlažní s možností atypického ešení 
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 umíst ní stavby konzultovat s orgánem státní správy les  a jeho stanovisko zahrnout do 
ešení využití plochy 

Plocha Z6 
 respektovat dokumentaci stavby rodinného domu ov enou stavebním ú adem 
 umíst ní druhého rodinného domu je možné za p edpokladu spln ní technických 
požadavk  stavby 

 dopravní obsluha plochy bude z místních komunikací (ve ejných prostranství) 
 umíst ní stavby konzultovat s orgánem státní správy les  a jeho stanovisko zahrnout do 

ešení využití plochy 
Plocha Z7 

 dopravní obsluha z místní komunikace 
 ešit p ímou vazbu na stávající plochu sportovišt  i plochu ve ejného prostranství – 
ve ejná zele  

 plochu vybavit mobiliá em obce umož ující spole enské využití 
Plocha Z8 

 údržbu zelen ešit z nov  navrženého ve ejného prostranství (Z7) a stávajícího 
sportovišt  

 ve sm ru k sil. II/362 zele  koncipovat s ohledem na žádoucí ochranu p ed negativními 
vlivy ze silni ní dopravy 

 ve sm ru k vodnímu toku zele  koncipovat s ohledem na ochranu vodního toku  
 umožnit výstavbu kanaliza ního sb ra e 

Plocha Z9 
 dopravní obsluhu plochy ešit z místní komunikace 
 akceptovat požadavek na výstavbu tenisového kurtu 

Plocha Z10 
 dopravní obsluhu plochy ešit z ú elové komunikace 
 ochranné pásmo OV je limitováno vzdáleností 50 m od technologie OV 

Plocha K1 
 dopravní zp ístupn ní bude komunikací od OV 
 podmá ené území využít pro založení malé vodní nádrže 
 ešit výstavbu doprovodné zelen , akceptovat lokální biokoridor ÚSES 

Plocha K2 - K5 
 plochy byly p evzaty ze schválených Komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Nyklovice (Agroprojekt PSO, s r.o., Brno, 2008) 

Plocha O1, O2 a O3 
 plochy budou dopravn  obsluhovány z místních komunikací (ve ejných prostranství) 
 ešit p evod ZPF kultury trvalý travní porost na kulturu zahrady 
 uplatnit p edevším užitkovou funkci zahrad s dostate ným zastoupením 
vysokokmenných strom  

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

 Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 5.1 a 6.2. 

3.3. Návrh systému sídelní zelen  
 Ve ejná prostranství - ve ejná zele  

Tuto zele  akceptovat jako kompozi  velmi d ležitý prvek centrální ásti jádrového 
sídla, nov  pak jako zele  mezi sportovišt m a vodním tokem. 
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 Zele  soukromá a vyhrazená 
 zele  soukromých zahrad 
Akceptovat skute nost, že se významn  pozitivn  podílí na vzhledu obce, a  již jako 

samostatn  vymezená plocha územn  stabilizovaného území, tak i území aktivního. 
V zahradách užitkových uplat ovat výsadbu vysokokmenných ovocných strom . Zele  
užitkových zahrad na zastavitelných plochách bydlení i plochách smíšených obytných 
sm ovat do volné krajiny tak, aby byl zajišt n plynulý p echod zastav ného území do 

írodní krajiny. 
 zele  vyhrazená 
Je nezbytnou sou ástí ploch ob anského vybavení a ploch výroby a skladování. 

 Zele  ochranná a izola ní 
 ešit dosadbu tohoto druhu zelen  p edevším v okrajových ástech zem lského 

areálu na jihu sídla. 
 Realizace ochranné zelen  je možná v rámci vhodných ploch s rozdílným zp sobem 

využití. 
 i rozhodování a výsadb  zelen  ochranné a izola ní neopomenout její 

nezpochybnitelný estetický a psychologický ú inek. 
 Zele  h bitov  

Zele  vyhrazená s omezeným p ístupem. Úpravy koncipovat s okolní zelení s ohledem na 
pietu místa. 

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

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

 Posilovat pronikání krajinné zelen  do sídelního prost edí zvl. v západní ásti sídla. 
 i návrhu a realizaci zelen  preferovat používání autochtonních druh  d evin. 

 
4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn  dalšího ob anského vybavení a další technické 

vybavenosti v etn  podmínek pro její umis ování, nakládání s odpady 
4.1. Dopravní infrastruktura 

 Napojení obce na silni ní sí  nedozná ve výhledu zm n. Silni ní sí  je územn  stabilizova-
ná. P ípadné úpravy se mohou týkat odstran ní bodových závad. Silnice mimo urbanizo-
vané území budou upravovány na kategorii S 7,5/60 dle zásad SN 736101, v urbanizova-
ném území se budou úpravy dít dle zásad SN 736110 ve funk ní skupin  B. 

 V souvisle zastav ném území budou silnice nadále zajiš ovat dopravní obsluhu p ilehlých 
nemovitostí. Žádoucí je uplatnit zde pot ebné prvky sledující dopravní zklid ování pr tah  
silnic obcemi. 

 Místní komunikace – respektovat plochy ve ejných prostranství s místními komunikacemi 
vymezenými dle významu a d ležitosti pro p ímou dopravní obsluhu p ilehlých nemovi-
tostí s minimální ší í uli ního prostoru 8 m. 

 Nyklovice jsou malým sídlem venkovským, akceptovat skute nost, že odstavování moto-
rových vozidel bude na pozemku vlastníka vozidla. Ukládá se požadavek, aby každý nov  
vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo  jedno garážové i odstavné stání pro 
osobní automobil. 

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

 Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 
3,5 t na ve ejných prostranstvích a v obytných zónách. 
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 Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Autobusová zastávka 
je vyhovující. 

 Dle místních podmínek zastav ného území ešit p i silnicích alespo  jednostranný chodník. 
 Akceptovat ešení polní cestní sít  dle komplexní pozemkové úpravy. 
 Na místních a ú elových komunikacích umožnit pr chod p ších tras i cyklotras. 
 Letecká doprava (vojenská) - akceptována je skute nost, že území obce se nachází 

v ochranném pásmu letištního radioloka ního prost edku MO R a velká ást k.ú. Nyklo-
vice se nalézá v koridoru pro létání v malých a p ízemních výškách.  

 Letecká doprava (civilní), železni ní ani vodní nemá na území obce své zájmy. 
4.2.   Technická infrastruktura 

 Sou asný stav systému zásobení obce pitnou vodou považovat za vyhovující i pro navrho-
vané kapacity rodinných dom  a výrobní plochy (nutná rekonstrukce). 

 Problematiku odpadních vod ešit výstavbou kanaliza ní sít  odvád jící pouze splaškové 
vody ukon ené istícím za ízením, které bude spl ovat p íslušné parametry platné v dob  
realizace tohoto za ízení. 

 Deš ové vody v maximální mí e uvád t do vsaku i je zadržet na pozemku. 
 Zabezpe ení výhledových pot eb dodávky el. energie ešit ze stávající trafostanice s p í-

padným p ezbrojením na vyšší výkon, v p ípad  nutnosti i výstavbou nové trafostanice na 
plochách, které technickou infrastrukturu p ipouští. 

  Neuvažovat výstavbu el. sítí nad azené soustavy VVN a ZVN. 
 Napl ovat koncepci zásobování sídla zemním plynem. 
 Zásobení teplem – nadále bude využíván stávající systém postavený na lokálních zdrojích. 

Neuvažovat s centrálním zp sobem vytáp ní sídla. Nebrání se využívání alternativních 
zp sob  vytáp ní (solární kolektory na nemovitostech, tepelná erpadla aj.). 

 Elektronické komunikace – ochranné pásmo radioloka ního prost edku – viz. kap. 4.1. 
4.3. Ob anské vybavení 

 Ob anská vybavenost co do rozsahu i pestrosti poskytovaných služeb bude nadále 
vyhovovat základním pot ebám obyvatel obce. ešit rozší ení sportovišt . 

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

s p ípustným, p ípadn  podmín  p ípustným využíváním dané plochy. 
4.4. Ve ejná prostranství 

 Stávající plochy ve ejných prostranství maximáln  respektovat a revitalizovat je.  
 Ve ejná prostranství možno vymezit i jako pozemky jiných ploch rozdílného zp sobu 

využívání (nap . pl. bydlení v rodinných domech). 
 S úpravami ve ejných prostranství ešit i úpravy objekt  a prostor  bezprost edn  

iléhající k ve ejným prostranstvím. 
 Ve ejná prostranství nadále musí být v sídle významným kompozi ním prvkem p ízniv  se 

projevujícím v obrazu obce. V kompozici ve . prostranství nalezne významné uplatn ní 
zele . 

4.5.   Nakládání s odpady 
 Komunální odpad t ídit a dále maximáln  využívat. 
 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 Na území obce není evidována žádná skládka v aktivním stavu. Neumis ovat tyto i 

obdobné stavby na území obce. 
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5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny 
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana 

ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin  
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny 

 Akceptovat požadavek obnovy kulturní krajiny s vyváženým podílem p írodních a 
lov kem ovlivn ných složek tak, jak je eší komplexní pozemkové úpravy. 

 V krajin  jsou vymezeny plochy s rozdílným zp sobem využití: 
 plochy vodní a vodohospodá ské – respektovat stávající vodní plochy s požadavkem na 
jejich úpravu v rámci postupné revitalizace centrální ásti sídla. Umožnit výstavbu malé 
vodní nádrže pod plánovanou celoobecní OV. Chránit vodní toky v etn  doprovodných 
porost  p ed jejich znehodnocením 

 plochy lesní – dosáhnout trvalosti lesa, všestranné stability a polyfunk nosti v etn  
výnosnosti v hospodá ském lese 

 plochy zem lské – minimalizovat dot ení zem lského p dního fondu. Sou asnou 
vým ru zem lských ploch je možno zmenšit o pot ebné plochy se zm nou v území 
dané tímto ÚP 

 plochy smíšené nezastav ného území – respektovat tyto plochy mající podíl na 
ekologické stabilit , druhové diverzn  a utvá ení krajinného rázu území 

 Chránit kvalitní solitérní stromy i skupiny t chto strom  v území urbanizovaném i volné 
krajin . Vzr stné, zejména listnaté stromy budou dopln ny na všech k tomu vhodných 
místech. 

 Vhodn  doplnit plochy izola ní zelen  a chyb jící porosty zvl. u areálu zem lské výroby 
na jižním okraji sídla. 

 ešit obnovu p irozených luk v nivách vodních tok  a v nivních polohách.  
 Posilovat pronikání krajinného prost edí do urbanizovaných ástí obce. 
 Nové stavby pro bydlení umis ovat tak, aby do volné krajiny sm ovala zele  zahrad se 

vzr stnými stromy.  
 Dodržet stávající hladinu zastav ní. 
 Na místa pohledov  exponovaná (krajinné horizonty, p írodní dominanty) neumis ovat 

žádné stavby. Výstavba rozhleden úm rných parametr  je podmín  možná. 
 Podmín  p ípustné stavby ve volné krajin  (zem lská výroba, stavby pro lesní 

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

 Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví, rekrea ním pohy-
bovým aktivitám i rybá ství. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitová-
na p írodními podmínkami a ochranou krajinného rázu.  

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

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

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

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

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

Název biokoridoru Navrhovaná opat ení 

LBK 1 
Zachovat p irozený vodní režim toku. Lesní porosty postupn  evést na druhov  i 

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

LBK 2 viz. LBK 1 
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Název biokoridoru Navrhovaná opat ení 

LBK 3 Provést dosadbu b ehových porost  d evinami odpovídajícími stanovištním 
podmínkám dle STG. 

Název biocentra Navrhovaná opat ení: 

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

5.3. Prostupnost krajiny 
 Akceptovat ešení komplexních pozemkových úprav. 
 Na ú elových a místních komunikacích, na silnicích umožnit pr chod p ších tras i 

cyklotras. 

5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 
 Akceptovat ešení komplexních pozemkových úprav. 

5.5   Podmínky pro rekreaci 
 Ke krátkodobé a denní rekreaci jsou vymezeny plochy sídelní zelen  a plochy ve ejného 

prostranství na návsi vybaveného h išt m. 
 Do krátkodobé rekreace t eba zahrnout i innosti spojené se zahrádka ením na plochách 

zelen  soukromé. 
 Neuvažovat se z izováním zahrádká ských ani chatových kolonií i osad. Pro RD 

vymezovat dostate  velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad (viz. 
edchozí). 

 Umožnit rozvoj tzv. druhého bydlení v neperspektivních objektech pro trvalé bydlení, jejich 
vodní ú el i p estavbu ešící rozvojové pot eby v obci. 

 Akceptovat zna enou cyklotrasu . 104 v úseku Jimramov – Bystré a . 5218 v úseku 
Nyklovice – údolní nádrž Vír. Akceptovat turistickou mod e zna enou trasu Svojanov – 
Vír. 

5.6.   Dobývání nerostných surovin, poddolovaná území 
 V k.ú. nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin, nenachází se zde žádné 

území s prognózními zdroji surovin. 
 V k.ú. není evidován žádný dobývací prostor. 
 Na území obce se nenachází plochy poddolovaných území. 

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

prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu 
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 

 Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb 
individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení 
v kvalitním prost edí. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , po-
zemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infra-
struktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení 

podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory 
pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím 
velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva 
i drobná p stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících 
domech. Vše za podmínky, že svým provozováním a výkonností nesni-
žují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší 
zvýšení dopravní zát že plochy  



ÚZEMNÍ PLÁN NYKLOVICE 

 

STUDIO P |  13 
 

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

 Plochy bydlení v rodinných domech - m stské a p ím stské (BI) - Hlavní využití: zabezpe-
ení pot eb individuálního bydlení v zeleni zahrad s p evládající rekrea ní nebo okrasnou 

funkcí. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , po-

zemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infra-
struktury, pozemky místního 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 plo-
chy za podmínky, že svým provozováním a výkonností nesnižují kvalitu 
prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší zvýšení do-
pravní zát že plochy 

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

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

ípustné: pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky pro za-
ízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pozemky 

pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociální služby. 
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve-
ejných prostranství, sídelní zele   

podm. p ípustné: bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob za-
jiš ujících dohled nad za ízením a že bydlení nebude hlavním využitím 
plochy rušeno nad p ípustnou míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky za 
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ve-
ejné ob anské vybavenosti 

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

 Plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení malá a st ední (OM) – Hlavní využití: 
umis ování ob anského vybavení sloužící p edevším pro komer ní aktivity nenarušující 
sousední plochy nad p ípustné normy. Zp soby využití: 

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

podm. p ípustné:  bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob 
zajiš ujících dohled nad za ízením 

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

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

ípustné: pozemky staveb pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu 
a sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení 
a p íslušenství. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele  
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podm. p ípustné: stavby, pozemky, za ízení za podmínky, že se jedná o aktivity 
zabezpe ující uživatelnost plochy ob anského vybavení - za ízení 

lovýchovná a sportovní 
nep ípustné: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, které 

narušují estetické a kulturní hodnoty místa 
 Plochy ob anského vybavení – h bitovy (OH) – Hlavní využití: místo posledního 

odpo inku zesnulých ob an . Zp soby využití: 
ípustné: umis ování hrob , rodinných hrobek, urnových polí ek, rozptylových 

ploch, h bitovní kaple, místnosti pro správce h bitova, ná adí a další 
objekty p íslušející k charakteru místa. Plochy zelen , drobné architektury 
a mobiliá  obce, související ve ejné prostranství, pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury  

nep ípustné: jakákoliv innost a aktivity narušující hlavní využití plochy, snižující 
citový a estetický dojem z pietního místa, a  již p ímo nebo druhotn  

 Plochy ve ejných prostranství (PV) - Hlavní využití: obecní užívání plochy bez ohledu 
na vlastnictví pozemk  mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci 
v urbanizovaném území. Zp soby využití: 

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

ovací ú ely, sídelní zele , vodní prvky, pozemky související dopravní 
infrastruktury a technické infrastruktury 

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

nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží, 
odstavná stání pro vozidla t žší 3,5 t a jiných staveb a inností narušují-
cích spole enské, kulturní a provozní funkce t chto prostor  tedy aktivi-
ty narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  

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

ípustné: udržovaná zele  s jednoduchou druhovou skladbou a zahradnickou 
úpravou. Ucelené plochy trávník , soust ed né plochy ke  a strom , 
vodní prvky, d tská h išt , komunikace p ší, nau né stezky, cyklos-
tezky, prvky drobné architektury, mobiliá  obce 

podm. p ípustné: pozemky související dopravní a technické infrastruktury za podmínky, 
že nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality 
prost ední plochy 

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

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

ípustné: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících ve-
likostí vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky sou-
visející dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, po-
zemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými 
vlivy na životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kva-
litu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nená-
ro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní 
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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 sni-
žují kvalitu daného prost edí  

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

ípustné: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro 
dopravu v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících 
pozemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, 
terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy 

podm. p ípustné: skládky údržbového materiálu, místní komunikace III. t ídy, umis ování 
cyklotras a chodník  pro p ší i záliv  hromadné dopravy na t lese sil-
ni 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 

 Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít  (TI) - Hlavní využití: umis ování staveb, 
za ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou (1), za ízení pro likvidaci a 
išt ní odpadních vod (2), zásobování el. energií (3), zásobování zemním plynem, provozo-

vání elektronických komunikací,  výroby el. energie a zásobování teplem. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  

zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo 
související s ur ující náplní plochy, pozemky související dopravní infra-
struktury, izola ní zele , rozptýlená zele  

nep ípustné: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
 Plochy výroby a skladování - zem lská výroby (VZ) – Hlavní využití: chov 

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

ípustné: pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, 
pozemky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na 
výrobních i administrativních objektech, pozemky sídelní zelen . Z 

vod  organoleptického zápachu možno tolerovat vymezená ochranná 
pásma mimo hranice areálu 

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, bydlení majitele i správce za ízení je možné, za podmínky, že 
tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice 
pohonných hmot a sb rné dvory komunálního odpadu za podmínky, že 
nebude omezeno hlavní využití plochy  

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

 Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD) – Hlavní využití: umis ování 
provozoven s výrobní náplní na bázi kusové i malosériové a innosti emeslnické v etn  
skladování s odpovídajícími nároky na p epravu zboží, kdy negativní vliv z inností 
nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice vymezené plochy. Zp soby využití: 
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ípustné: pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, související 
administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby, za ízení, fotovoltaické panely a jiné aktivity za podmínky 
neomezení hlavního využití plochy a nep ekro ení rámec využití plochy. 
Bydlení majitele i správce za ízení je možné za podmínky, že bydlení 
nebude rušeno nad p ípustnou míru 

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 zelen  – zele  soukromá a vyhrazená (ZS) - Hlavní využití: zele  bez možnosti b ž-

ného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená). Soukromá zele  je zastoupena innostmi na 
zahradách užitkových a sadech. Vyhrazená zele  je zelení p i stavbách ob . vybavenosti a 

i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ). Vyhrazená zele  je v tomto ÚP sou ástí p í-
slušné plochy s rozdílným zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen  není p ípustnost i 
nep ípustnost blíže specifikována. Zp soby využití soukromé zelen : 

ípustné: produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších za-
hradních plodin, p stování ovocných strom  a ke , obytné zahrady 

podm. p ípustné: zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková 
za ízení, p ípadn  stavby za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního 
zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k omezení 
hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy a es-
tetického vnímání blízkého okolí plochy 

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

 Plochy zelen  ochranné a izola ní (ZO) - Hlavní využití: plochy pro funkci hygienické, es-
tetické i psychologické clony tvo ící významný kompozi ní prvek území. Zp soby využití: 

ípustné: výsadba pln  zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou 
z vhodných místn  p íslušných d evin a ke , oplocení 

podm. p ípustné: realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní 
funkce plochy p edevším na úseku ochrany p ed hlukem. Pozemky do-
pravy ev. technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní 
nebo snížení ú inku tohoto druhu zelen  

nep ípustné: innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využi-
tím plochy 

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

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, ry-
bá 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: chov vodní dr beže a za ízení pro chov ryb za podmínky nevýznamného 
negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a 
technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádou-
cích ú ink  této infrastruktury na vodní plochy a toky 

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

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

ípustné: stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P í-
pustná je zm na kultury z orné p dy v trvale travní porost, kosení luk a 
spásání pastvin, protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšují-
cí ekologickou a estetickou hodnotu území, opat ení zlepšující vodohos-
podá skou bilanci v povodí. 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 
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst  a 
stavby i za ízení ochrany životního prost edí za podmínky, že nedojde 
k narušení ochrany krajinného rázu a zájm  ochrany p írody. Oplocová-
ní pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organiza-
ce 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 pri-
oritní ú el plochy 

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

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

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

využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. 
Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a 

stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochra-
ny 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 pro-
jednané variantní ešení. P ší, nau né stezky, hipostezky za podmínky, 
že se 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 
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování 
ekologické hodnoty území 

 Plochy smíšené nezastav ného území (NS) - Hlavní využití: zachování a obnova ekologic-
kých a estetických hodnot v území dotvá ejících krajinný ráz. Zp soby využití: 

ípustné: plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p iroze-
nou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale trav-
ní porosty, innosti nenarušující p írodní ani estetické hodnoty místa, 
zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz. Ú elové komunikace za-
jiš ující obsluhu území 

podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p í-
padech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na 

ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plo-
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chy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že ne-
dojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy 

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

6.2.   Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 
 Respektovat dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní. 
 Nedopustit asanaci v kompaktním zastav ní bez náhrady. P i dostavb  proluk akceptovat 

dorysnou stopu zastav ní a základní architektonické prvky. 
 Z d vodu maximálního zachování charakteru zapojení osídlení do krajinného rámce 

zástavbu na stavebním pozemku orientovat tak, aby do volné krajiny sm ovala vždy 
nezastav ná ást pozemku. Pokud tuto zásadu není možno dodržet, ostrou p echodovou 
hranici mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím zmírnit ozelen ním. 

 Pokud je nezbytné na pozemcích rodinných dom  umístit garáž i jiné stavby 
a za ízení, které nejsou v rozporu s p ípustným i podmín  p ípustným využíváním 
plochy, budou tyto stavby a za ízení zohledn ny již p i zpracování projektové dokumentace 
RD, i když jejich realizace m že být pozd jší. 

 Nové budovy rodinných dom  budou mít p ímý p ístup z ve ejného prostranství i jiné 
ve ejn  p ístupné plochy (místní komunikace). 

 i koncepci zastavitelných ploch vycházet z podmínek využití ploch specifikovaných 
v kapitole 3.2., p i ochran  hodnot území pak z podmínek kap. 2.2. 

 U staveb na plochách výrobních, smíšených obytných venkovských preferovat horizontální 
uspo ádání p ed uspo ádáním vertikálním. 

 Pro hlavní zastavitelné plochy se ur ují tyto koeficient zastav ní: 
 plochy bydlení v rodinných domech venkovské - nové pozemky sm ující do volné 

krajiny budou dosahovat koeficientu zastav ní 0,2 - 0,3 
 plochy výroby a skladování - koeficient zastav ní m že dosáhnout hodnoty cca 0,50 

s tím, že zpevn né plochy mohou tvo it dalších až 20 % plochy. Minimáln  30 % 
plochy musí být vy len no pro zele  

 Na území obce nep edpokládat umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, faktor 
pohody apod.) výrazn  p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy 
na lov ka. V urbanizovaném území stavby pro reklamu neumis ovat. 

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

6.3.   Limity využití území vyplývající z ešení územního plánu 
 Respektovat limity využití území jako podmínku realizovatelnosti zám . 
 Ochrana p írodních hodnot 

 prvky ÚSES - obecn  nezastavitelné plochy (v od vodn ných a ojedin lých 
ípadech lze p ipustit stavby dopravní a technické infrastruktury (liniové a 

nerovnob žné s prvkem ÚSES), stavby vodohospodá ské a stavby životního 
prost edí) 

 ochrana krajinného rázu - dána koncepcí ÚP - blíže viz. kap. 3 a 5.1 
 ochrana ZPF - odnímat ZPF pouze v p ípadech uvedených v ešení územního plánu 

 Ochrana podzemních a povrchových vod 
 vodní plochy a toky - do 8 m od b ehové hrany nejsou p ípustné innosti a stavby 

zamezující volnému p ístupu k vodote i anebo vodní ploše 
 zastavitelná území - ešit p írod  blízké odvodn ní zastavitelných ploch a 

komunikací, ešit zachycování deš ových vod na pozemku nemovitosti 
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 Ochrana kulturních hodnot 
 identita sídla - respektovat základní kulturní hodnoty obce jako je p dorysná osnova 

sídla v etn  stávající hladiny zastav ní a pr hled  na historické zastav ní 
 drobné artefakty - akceptovat stávající výtvarná díla v sídle a volné krajin  v etn  

kaple Povýšení sv. K íže 
 Hygiena prost edí 

Respektovat stanové limitní hranice negativních vliv : 
 plochy smíšené obytné venkovské - po hranici v ÚP vymezené plochy 
 plochy výroby a skladování drobná a emeslná výroba - po hranici v ÚP vymezené 

plochy 
 plochy výroby a skladování zem lská výroba - hranice sm rem do urbanizovaného 

území je pevn  vymezena a je nep ekro itelná, ve sm ru do volné krajiny lze tuto 
hranici v od vodn ných p ípadech p ekro it. Zásady využití plochy ochranného 
pásma. B žné zp soby využití, realizace staveb vyžadující hygienickou ochranu 
(nap . bydlení, stavby zdravotnické, školské a obdobné charakteristiky) je možná až 
po spln ní požadovaných v tu dobu platných hygienických p edpis  

 celoobecní OV – vymezuje se na 50 m od technologického za ízení OV. 
V ochranném pásmu mimo areál OV b žná zem lská innost 

6.4.   Podmínky pro využití ploch koridor  
 Koridory v ÚP Nyklovice se vymezují jako území umož ující realizaci zám  na úseku 

technické infrastruktury. Takto vymezené území je t eba do doby realizace zám ru chránit 
z d vodu situování stavby technické infrastruktury v etn  p ímo souvisejících a nezbytných 
za ízení i v etn  p íslušných ochranných pásem vyplývajících z právních p edpis . 

 Do doby realizace p íslušné stavby technické infrastruktury je na území koridoru zakázáno 
provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by 
výstavbu technické infrastruktury znemožnily anebo významn  ztížily (i ekonomicky). 

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

6.5.   Umis ování staveb a za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona 

 ípadné umis ování staveb a za ízení i jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona je možné, pokud nedojde k narušení urbanistické koncepce obce, 
k narušení pozitivních i snížení neutrálních hodnot území nebo nedojde k p ekro ení 
únosné kapacity území, kterou m že být i hygienická únosnost území i bezpe nost 
v území. 

 
7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb (VPS), ve ejn  prosp šných opat ení (VPO), 

staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, 
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

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

 Dopravní infrastruktura 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

 Technická infrastruktura 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

7.2.   Ve ejn  prosp šná opat ení (VPO) 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
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7.4.   Plochy pro asanaci 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

8. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit 
edkupní právo s uvedením, v í prosp ch je p edkupní právo z izováno 

 Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
 Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení. 

10. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 
využití v . podmínek pro jeho prov ení 

 Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou 
o parcelaci 

 Nebyly vymezeny. 

12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty 
pro vložení dat o této územní studii do evidence územn  plánovací innosti 

 Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
vydáním regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9, stanovení, zda se bude jednat 
o regula ní plán z podn tu nebo na žádost 

 Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 

14. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
 Pro jednoduchost v koordinaci využívání ploch se zm nou v území i prostorovém 

uspo ádání není etapizace vyhotovena. 

15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že 
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 

 Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 
16. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 

 Ve stanovené lh  pro ve ejné projednání návrhu územního plánu Nyklovice nebyly 
vzneseny žádné námitky. 

17. Vyhodnocení p ipomínek 
 Ve stanovené lh  pro ve ejné projednání návrhu územního plánu Nyklovice nebyly 

uplatn ny žádné p ipomínky. 

18. Údaje o po tu list  ÚP a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti 
 Text. ást v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 20 list . 

 Výkresová ást sestává: 
Výkres 

po et list  poznámka 
íslo název 
1 Základní len ní území 1 1 : 5 000 
2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
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1. Postup p i po izování územního plánu 
Zastupitelstvo obce Nyklovice rozhodlo o po ízení územního plánu Nyklovice (dále jen ÚP 

Nyklovice) na svém zasedání 25.02.2011 z vlastního podn tu.  
Zastupitelstvo obce Nyklovice schválilo zadání územního plánu dne 20.09.2011. Zastupitelem 

pro spolupráci s po izovatelem byla schválen pan Ing. Ji í Heger, starosta obce. 
O po ízení ÚP Nyklovice požádalo Zastupitelstvo obce Nyklovice M stský ú ad Byst ice nad 

Pernštejnem, odbor ú ad územního plánování a stavebního ádu. 
Vypracováním návrhu ÚP Nyklovice byla pov ena firma Ing. arch. Jan Psota, Studio P, 

Nádražní 52, Ž ár nad Sázavou.  
Spole né jednání o návrhu územního plánu Nyklovice (§ 50 zák. 183/2006 Sb.) se 

uskute nilo 02.11.2012 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 28.01.2013 p edložený návrh ÚP Nyklovice 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 Vyso ina ve zn ní 1. aktualizace. 
V dopise .j. KUJI 84014/2012, OÚP 38/2013 Mal-2 ze dne 28.01.2013 konstatuje, že lze zahájit 
ízení o ÚP Nyklovice podle § 52 stavebního zákona po novele za p edpokladu dopln ní 

od vodn ní týkající se za len ní území obce do specifické oblasti krajinného rázu SOBk3 
Vyso ina – severovýchod a podmínek pro innosti v území a rozhodování o zm nách v území 
stanovených pro krajinnou oblast CZ0610-OB019 Svratecká hornatina dle Zásad územního 
rozvoje Kraje Vyso ina ve zn ní 1. aktualizace. 

Ve ejné projednání návrhu ÚP Nyklovice prob hlo 03.04.2013 v budov  Obecního ú adu 
Nyklovice. Návrh ÚP Nyklovice byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 28.02.2013 do 
10.04.2013 na M stském ú adu Byst ice n./P., odboru územního plánování a stavebního ádu, a 
v budov  Obecního ú adu Nyklovice. Dále byl návrh ÚP Nyklovice ve stejném termínu vystaven 
na internetových stránkách www.bystricenp.cz.  
 
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací 

vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  
2.1. Politika územního rozvoje R   

 Území obce se nachází mimo území rozvojových oblastí a rozvojových os i specifických 
oblastí. 

 Území obce se nachází mimo plochy a koridory dopravní i technické infrastruktury a 
souvisejících rozvojových zám . 

 ínos územního plánu Nyklovice k napln ní republikových priorit územního plánování 
k zajišt ní udržitelného rozvoje území vztahující se k území obce Nyklovice (ozna ení 
priorit odpovídá zna ení v PÚR R). 

 priorita 14 – koncepce územního plánu sm uje k ochran  krajinného rázu daného 
diferenciací území s cílem ochrany p ed innostmi a aktivitami snižující estetické a 

írodní hodnoty krajiny. Posilována je mimoproduk ní funkce krajiny. Zp sob 
využívání území zachovává identitu obce, akceptovány jsou kulturní hodnoty místního 
významu 

 priorita 16 – územní plán se zabývá komplexním ešením území obce a p ipravuje 
podmínky pro rozvoj území ve smyslu udržitelného rozvoje bez nad azování 
jednotlivých zájm  v území 

 priorita 19 – územní plán pro napln ní požadavk  zadání ÚP maximáln  využívá 
ploch zastav ného území, aniž by došlo k významnému dopadu na identitu sídla a 
zachování ve ejné zelen . Uplatn n je požadavek na modernizaci zem lských areál  
s podmínkami umož ujícími polyfunk ní využívání areál  

 priorita 20 – na území obce neumis uje územní plán žádné stavby, za ízení, které by 
ly negativní dopad na stávající hodnoty krajinného rázu. Respektovány jsou režimy 
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írodního parku Svratecká hornatina, respektovány jsou významné krajinné prvky, 
posilován je význam územního systému ekologické stability s dopln ním interak ních 
prvk  

 priorita 25 – v územním plánu je zd razn na pot eba uvád ní maximálního množství 
deš ové vody do vsaku nebo je jiným ú inným zp sobem zadržel na pozemku 

 priorita 30 – obec bude zásobena dostatkem pitné vody i ve výhledu za p edpokladu 
rekonstrukce vodovodu. Odvád ní a likvidace odpadních vod je ešena koncep  dle 
krajského dokumentu PRVKÚK Vyso ina 

 priorita 31 – územní podmínky nedovolují rozvoj za ízení pro výrobu el. energie na 
k tomu speciáln  ur ených zastavitelných plochách. Za ízení pro využití 
obnovitelných zdroj  je možno za podmínek daných ÚP umis ovat v urbanizované 
ásti obce 

 Jedná se o malé území, které je nezbytné z hlediska udržitelného rozvoje hodnotit v širším 
územním záb ru a souvislostech. ešení územního plánu Nyklovice je v souladu 
s Politikou územního rozvoje R, která byla schválena usnesením vlády eské republiky 
. 929 ze dne 20.07.2009. 

2.2. Územn  plánovací dokumentace vydaná krajem 

 Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu nebyl na území Kraje 
Vyso ina po ízen. 

 Pro území Kraje Vyso ina byly po ízeny Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina (ZÚR 
KrV). ZÚR KrV byly vydány 16.09.2008 a nabyly ú innosti 22.11.2008. Aktualizace ZÚR 
KrV . 1 byla vydána 08.10.2012 a ú innosti nabyla 23.10.2012. 

 Území obce Nyklovice se nachází mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy krajského 
významu. Území obce je však za len no do specifické oblasti krajského významu SOBk 3 
Vyso ina – severovýchod. Tato specifická oblast byla vymezena s ohledem na periferní 
polohu území, na základ  vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje Kraje Vyso ina a 
identifikace v tšího množství nadmístních problém  (špatná dopravní dostupnost, 
nep íznivá demografická skladba obyvatelstva, vysoká míra nezam stnanosti apod.). ÚP 
Nyklovice napl uje zásady pro usm ování územního rozvoje a rozhodování v území tím, 
že zejména: 

 zlepšuje prostupnost území podporou rozvoje cyklistické dopravy, když respektuje 
stávající cyklotrasy, a na místních a ú elových komunikacích i silnicích umož uje 
pr chod dalších cyklotras 

 silni ní sí  je územn  stabilizovaná s možnými úpravami bodových závad zlepšující 
dostupnost ve ejné infrastruktury v Pardubickém kraji (sídlo Bystré, Poli ka) 

 rozvoj rekreace sm uje do využívání neperspektivního stávajícího domovního fondu 
pro ú ely trvalého bydlení i jeho p vodní funkci 

 urbanistická koncepce zajiš uje soulad p írodních, civiliza ních hodnot území, které 
mají právní ochranu i ty, které byly zjišt ny pr zkumem v území a ozna ují specifika 
obce, její identitu (zasazení staveb v terénu, typologické znaky staveb, kapli Povýšení 
sv. K íže apod.) 

 ešení územního plánu akceptuje specifické rysy krajiny, které ji iní jedine nou 
(zelený horizont Horního lesa, dynamicky vnímaná krajinná scéna ze sil. II/375 
apod.). ešen je ÚSES. Z úkol  pro územní plánování, které jsou stanoveny v ZÚR 
KrV pro specifickou oblast SOBk3 byla v územním plánu Nyklovice prov ena 
možnost zlepšení místní komunika ní sít , prov eny možnosti na úseku rozvoje 
komer ních aktivit cestovního ruchu i možnosti dopln ní území obce o chyb jící 
technickou infrastrukturu (zde odvád ní a išt ní odpadních vod). Nebyly zjišt ny 
výhodné podmínky pro rozvoj ekonomických aktivit v koridoru silnice II/362. 
Zastavitelné plochy byly vymezovány p i respektování p írodních, kulturních a 
civiliza ních hodnot území 
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 Území obce Nyklovice je v ZÚR KrV za len no do krajiny lesozem lské harmonické. 
ÚP Nyklovice je ešen v souladu s hlavním cílovým využitím krajiny, se zásadami pro 
innosti v území a se zásadami pro rozhodování v území, které ZÚR KrV stanovuje pro 

tento typ krajiny. 
 Území obce Nyklovice je v ZÚR KrV za azeno do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB019 

Svratecká hornatina. Pro innost v území a rozhodování o zm nách v území ÚP Nyklovice 
akceptuje zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvá ející její 
jedine nost a neopakovatelnost 

 reliéf území je respektován jako jeden z nejd ležit jších determinant  p irozeného 
stavu krajiny 

 ešení územního plánu vytvá í podmínky pro zachování rovnováhy mezi p sobením 
antropogenních a ostatních faktor  území, kterými jsou p edevším p írodní složky 
území, nepravidelný tvar okraj  lesa (p íznivé vizuální a ekologické p sobení), 
rozptýlená zele  v krajin  prostorov  diferencující zejména zem lsky využívanou 
krajinu na menší celky. Jedná se o opat ení, která charakterizují kultivovanou 
(kulturní) krajinu 

 akceptovány jsou krátké vodní toky sev ené ve strmých údolích v západní zalesn né 
ásti obce. P evážn  zem lsky obhospoda ované pozemky odvod uje hrani ní 

vodní tok, kde ÚP eší zatravn ní údolní nivy (nárazníková zóna) a doprovodný porost 
kolem toku a jeho pravostranného p ítoku jako p irozeného biokoridoru 

 ÚP respektuje urbanistiku p vodního sídla rurálního charakteru. Nep ipouští žádné 
stavební ani jiné aktivity znamenající narušení urbanistické struktury sídla, m ítka a 
hmotového uspo ádání staveb (zp sob p estavby p vodní selské usedlosti u h bitovní 
zdi ÚP považuje za neúnosný a kone ný stejn  jako svoji velikostí negativn  p sobící 
seník v zem lském areálu). ÚP podporuje „m kký“ p echod zastav ného území do 
volné krajiny 

 ÚP Nyklovice na území obce neumis uje žádné výškové stavby ve volné krajin , 
v zastav ném území se zachovává stávající hladina zastav ní 

 ZÚR KrV na území obce Nyklovice neumis uje žádné plochy a koridory pro ve ejn  
prosp šné stavby i opat ení. 

 ínos územního plánu k napln ní priorit územního plánování Kraje Vyso ina vztahující se 
k území obce Nyklovice pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (ozna ení priorit 
odpovídá zna ení ZÚR Kraje Vyso ina): 
 priorita 01 – hlavním cílem ÚP je p ipravit podmínky pro vyvážený vývoj obce 

z hlediska sociálního, ekonomického a p írodního. Hospodárn  je využíváno zastav ného 
území, zastavitelné plochy vn  zastav ného území jsou vymezovány jen v mí e nezbytné 

 priorita 06 – využívání území obce je pln  v souladu s cílovou charakteristikou kraje. 
Krajiná sky chudší sever katastru obce bude dopl ován interak ními prvky ÚSES. 
Akceptován je návrh komplexní pozemkové úpravy. Zachování identity sídla resp. jeho 
jádra s centrálním ve ejným prostorem pat í mezi prvo adé úkoly ÚP. ešením ÚP je 
zabezpe ena ochrana kvality životního prost edí, vytvo eny jsou p edpoklady pro 
ochranu vod. Na území obce není vyhlášeno záplavové území, na erozn  ohrožených 
územích jsou aplikována p íslušná opat ení k zamezení tohoto nežádoucího jevu. 
Zd razn n je požadavek na uvád ní maximálního množství deš ových vod do vsaku 
event. jejich zadržení na pozemku.  

 priorita 07 – je navržen p im ený rozvoj zastav ní v lokalitách využívající proluky ve 
stávající zástavb  anebo na plochách obtížn  dostupných pro zem lskou techniku (pl. 
bydlení) ve vazb  na obytnou zónu sídla. Rozvíjena je bohatost ve využívání ve ejných 
prostranství. Pro rozvoj hospodá ského potenciálu v obci se využívá jen ploch 
stávajících. ešeny jsou pot eby denní a víkendové rekreace, zachováno je 
cykloturistické propojení obce se zna enými cyklostezkami mimo území obce. Nejen 

edkládané plochy zm n v krajin , ale i celkový názor na využívání krajiny sm uje 
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k jejímu víceú elovému využívání. Ve volné krajin  se nep ipouští výstavba v trných 
elektráren ani fotovoltaických elektráren. Vhodné formy získávání energie 
z alternativních zdroj  jsou za p edem daných podmínek podmíne  p ípustné 
v zastav ném území. 

 Dokumentace územního plánu Nyklovice je v souladu se ZÚR KrV. 
2.3. Obec v systému osídlení 

 Obecné údaje 
 Území obce je tvo eno katastrálním územím Nyklovice. 
 Plošná vým ra ešeného území je 322 ha. 
 Sousedními obcemi jsou: obec Rove né a Sulkovec (Kraj Vyso ina) a m sto Bystré (Par-

dubický kraj). 
 Obec Nyklovice náleží do území obce s rozší enou p sobností Byst ice nad Pernštejnem 

v Kraji Vyso ina. 
 evažující vyjíž ka za prací je do Bystrého, Poli ky a Dolní Rožínky. 

 Ve ejná ob anská vybavenost – základní informace 
 Finan ní ú ad, pobo ka ú adu práce, ú ad územního plánování a stavební ú ad jsou 

v Byst ici nad Pernštejnem. 
 eská správa sociálního zabezpe ení je ve Ž áru nad Sázavou. 
 Matri ní ú ad je v obci Rove né. 
 Základní služby ob anské vybavenosti, kterými obec nedisponuje, vyhledávají ob ané 

edevším: 
ZŠ 1. - 9. ro ník, MŠ, lékárna .............................................. Bystré 
základní léka ská pé e, evangelický kostel + farnost ............ Rove né 
evangelický kostel + farnost ................................................ Sulkovec 

 Mikroregiony 
Obec Nyklovice je lenem mikroregionu Byst icko a mikroregionu Svratecko-k etínský 

trojúhelník. 

2.4. Širší  dopravní vztahy  
 Na silni ní sí  je obec Nyklovice napojena krajskými silnicemi: 

 silnice II/362    Poli ka – Olešnice – Rozse  
 silnice II/375   Jimramov – Ubušín - Nyklovice 

 Silnice nepat í do Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina schválené Zastupitelstvem Kraje 
Vyso ina usnesením . OZ 14/03/2006/ZK z kv tna roku 2006. 

 Území obce leží mimo dosah železnice, letecké (civilní) a vodní dopravy. 
 Katastrem obce prochází dv  zna ené cyklotrasy . 104 a . 5218 a mod e zna ená turistická 

stezka. 
2.5. Širší vztahy technické infrastruktury 

 Prameništ  ve ejného vodovodu, který je v majetku obce, se nachází mimo území obce pod 
sil. II/362 ve sm ru do Olešnice. 

 Elektrickou energií je obec zásobena ze vzdušného el. vedení VN 22 kV z rozvodné 
soustavy spole nosti E.ON R, a.s. 

2.6. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém  
 Nadmístní systém ÚSES nebyl na území obce vymezen. 
 Na území obce není vyhlášeno žádné zvlášt  chrán né území (§ 14 zák. . 114/1992 

v platném zn ní). 
 Na území obce se nenachází evropsky významná lokalita uvedená v národním seznamu 

evropsky významných lokalit dle na ízení vlády . 132/2005 Sb. a dle Sm rnice Rady 
Evropských spole enství 92/43/EHS o ochran  p írodních stanoviš , voln  žijících 
živo ich  a plan  rostoucích rostlin.  
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 Pta í oblast dle Sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran  voln  žijících pták  
(79/409/EHS) se na ešeném území nevyskytuje. 

 ást území obce jižn  od sil. II/375 o rozloze cca 217,13 ha je sou ástí p írodního parku 
Svratecká hornatina. 

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

 Koncepce územního plánu navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu využívání území, 
které umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opat ení 
územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem 
udržitelného rozvoje území. 

 Územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce Nyklovice, tj. 
k.ú. Nyklovice. Pro území obce jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území a 
podmínky prostorového uspo ádání území. Zm ny v území sm ují p edevším do ploch 
bydlení v rodinných domech venkovského typu a do ploch zelen  soukromé. 

 Požadované ve ejné a soukromé zájmy jsou v cn  i asov  koordinovány a provázány.  
 Ve ve ejném zájmu ÚP Nyklovice a chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty 

území, respektuje hodnoty urbanistické a kulturní, upozor uje na požadavky týkající se 
archeologických nález  p i zemních pracích. 

 V nezastav ném území je posilována biodiverzita a ekologická stabilita zejména 
na plochách zem lsky intenzivn  obhospoda ovaných. 

 Jako vzájemn  propojený soubor p irozených i p írod  blízkých ekosystém  
udržujících p írodní rovnováhu je na základ  schválené komplexní pozemkové úpravy 
vymezen územní systém ekologické stability. 

 V zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu a 
využití disponibilních ploch v zastav ném území, avšak za podmínky zachování 
venkovského charakteru obce. 

 Využívání území spl uje podmínky, které jsou na ást katastru obce dány režimy 
írodního parku Svratecká hornatina. Napln ny jsou podmínky ochrany krajinného 

rázu uplatn né ve Strategii ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina. 
 Územní plán respektuje kulturní památky zapsané do ÚSKP R: 

íslo rejst íku památka lokalizace 
15884/7-4312 kapli ka sv. Jana Nepomuckého na návsi 
37416/7-4313 venkovský d m p. . 4 
45153/7-4314 venkovský d m p. . 8 
22711/7-4315 venkovský d m p. . 9 
34488/7-4316 venkovská usedlost p. . 21 

 Územní plán apeluje na d ležitost § 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb., o státní památkové 
pé i ve zn ní pozd jších p edpis  (archeologické výzkumy a nálezy), týkající se 
povinnosti stavebník  (investor  staveb) p i zásazích do stávajícího terénu. 

 Územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území, 
akceptovány jsou pro obec a okolí významné stavby architektonické hodnoty, 
významné prvky drobné architektury (sakrálního významu), stabilizuje se urbanistická 
podstat sídla v etn  nezam nitelných pr hled  na historické objekty sídla. 

 Na území obce není uvažováno s t žbou surovin a nerost . 
 Územní plán zkvalit uje dopravní obslužnost území obce, eší pot eby obce na úseku 

technické infrastruktury. 
 Za ízení ob anského vybavení je krom  sportovišt  územn  stabilizované p edevším 

s možností kvalitativního rozvoje. 
 Nastaveny jsou podmínky pro zvýšení kvality ve ejných prostranství s možností 

upev ování a vzniku sociálních kontakt . 
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3.2. Úkoly územního plánu 
Na základ  zjišt ných údaj  a informací o území byly formulovány pot eby a požadavky na 

rozvoj území obce s podmínkami vedoucími k ochran  ve ejných zájm  v územn  plánovací 
dokumentaci obce.  

Koncepce územního plánu stanovila podmínky rozvoje obce. V rámci prací na územním 
plánu byly hodnoty území prov ovány a po dosažení dohody zakotveny do ešení ÚP 
Nyklovice. 
Pot eba zm n v území je vyvolána dále požadavky: 

 na vyhledání vhodných ploch pro bydlení (zvyšování kvality bydlení, podmínka pro 
zajišt ní stability po tu obyvatel v obci) 

 vymezení plochy pro rozší ení sportovišt  a vytvo ení ve ejného prostranství (místa 
setkávání obyvatel – soudržnost spole enství obyvatel) 

 posílení mimoproduk ní funk ní funkce krajiny (obnova kulturní krajiny) 
 na vymezení ploch pot ebných k modernizaci (hospodárné využívání území) 
 na koordinaci ve využívání území, které je dáno pot ebou rekonstrukce vodovodní sít  a 

realizací kanaliza ní sít  s OV (zlepšování kvality života, hospodárné vynakládání 
ve ejných prost edk , ochrana životního prost edí) 

Urbanistické, architektonické požadavky s požadavky na prostorové uspo ádání jsou 
v rozsahu p íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP. Nedílnou 
sou ástí územního plánu jsou podmínky, za kterých je zm ny v území možno provád t.  

ekládané zm ny v území nepat í mezi složité, náro né, eventuáln  s komplikovanou 
problematikou a závažnými dopady na prost edí obce, tudíž stanovování po adí výstavby, které 
by zm ny v území vhodn  objas ovalo, nebylo nutné. 

Podrobn  jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek 
stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit. 

Požadavky nad azené územn  plánovací dokumentace jsou v územním plánu Nyklovice 
respektovány, což je dostate  od vodn no v p edchozích kapitolách. 

V projednaném zadání ÚP nebyly uplatn ny požadavky na vyhodnocení vlivu územního 
plánu na evropsky významné lokality ani vlivu na životní prost edí.  

 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis  
4.1. Stavební zákon a provád cí vyhlášky  
 P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vy-
hlášek. 
 Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v sou-
ladu zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánova-
cí dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, a její p ílohou . 7 i v souladu 
s vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
4.2. Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním 
 ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. a dále využívá 
možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 odst. 4 téže vy-
hlášky). 

 plochy s jiným zp sobem využití 
Územní plán vymezuje také plochy zelen , které vycházejí z metodiky MINIS zpracované pro 

Kraj Vyso ina. Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo jiné pro vymezení systému 
sídelní zelen  podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky . 500/2006 Sb. 

 plochy s podrobn jším len ním 
Z ploch urbanizovaného území jde p edevším o up esn ní zp sobu využívání ploch zaru u-

jícího uchování kulturních, p írodních i sociálních hodnot území. U ploch neurbanizovaného 
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území jde o vyjád ení zvláštností ve využívání r zných druh  pozemk  (nap . zem lské p dy 
s odlišnými vlastnostmi – jako je ekologická stabilita, erodovatelnost, estetické p sobení apod.). 

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

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

5.1.  Limity využití území 
Územní plán obsahuje dle zp sobu vzniku dv  skupiny limit . Jde o limity využití území 

vyplývající z právních p edpis  a právních rozhodnutí a pak jde o limity, které vychází 
z konkrétních podmínek ešeného území. Druhá skupina je podrobn  uvedena ve výrokové ásti 
ÚP, v ásti od vodn ní je uvedena ve zkrácené form  pro úplnost této d ležité sou ásti územn  
plánovací dokumentace. V limitech využití území, které vyplývají z právních p edpis  a 
právních rozhodnutí, jsou uvedeny jen ty, které se na území obce vyskytují. 
Vyplývající z právních p edpis i stanovené na základ  zvláštních p edpis  

 Hranice územních jednotek 
 - katastrální území Nyklovice = území obce Nyklovice 
 - území obce Nyklovice = území ešené územním plánem 
 

 Ochrana technické a dopravní infrastruktury 
- silnice II. t ídy 15 m od osy na ob  strany mimo ZÚ 
- rozhledové trojúhelníky dle konkrétního p ípadu 
-  nadzemní vedení VN 22 kV 7 m od krajního vodi e na ob  strany (zák.  

. 458/2000 Sb., zák. . 222/1994 Sb.) 
10 m od krajního vodi e na ob  strany (vl. na ízení 
. 80/57 Sb.) 

-  stožárové TS 22/0,4 kVA viz nadzemní vedení VN 22 kV 
- telekomunika ní kabel 1,5 m na každou stranu 
-  kanaliza ní stoka do  500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob  strany 

                       nad  500 mm 2,5 m od vn jšího líce potrubí na ob  strany 
-  vodovodní ad do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob  strany 
  nad pr m. 500 mm v . 2,5 m od vn jšího líce potrubí na ob  strany 
- u vodovodních ad  nebo kanaliza ních stok nad pr r 200 mm s úrovní dna ve hloubce 

tší než 2,5 m od upraveného terénu se vzdálenosti od vn jšího líce zvyšuje o 1 m 
- STL plynovod mimo zástavbu 4 m od povrchu plynovodu na ob  strany 
- STL plynovod uvnit  zástavby 1 m od povrchu plynovodu na ob  strany 
 Ochrana podzemních a povrchových vod 
- provozní pásmo pro úpravu tok  8 m od b ehové áry 
- ochranné pásmo II. stupn  VN Vír rozh. JMKNV OLVHZ .j. Vod.3275/1986-

233/1-HO ze dne 26.11.1986 
- ochranné pásmo III. stupn  VN Vír rozh. JMKNV OLVHZ .j. Vod.3275/1986-

233/1-HO ze dne 26.11.1986 
 Ochrana kulturních hodnot 
- archeologické nálezy  § 22 a § 23 zák. . 20/1987 v platném zn ní 
- kulturní památky  viz. kap. 3.1. 
-  ochranné pásmo h bitova 100 m od jeho obvodu 
 Ochrana p írodních hodnot a ŽP  
- ochranné pásmo lesa 50 m od okraje PUPFL 
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- významný krajinný prvek  § 3 odst. b) zák. . 114/1992 po novelizaci 
-  p írodní park Svratecká hornatina na ízení OkÚ Ž ár n./S. . 5/95 
 Ochrana zájm  MO R 
- koridor pro lety v nízkých velká ást správního území obce 
 a p ízemních výškách, OP  
 letištního radiolok. prost edku 
- vymezené území MO   celé správní území obce 

(§ 175 zák. . 183/2006 Sb.) 

ležité limity ur ené územním plánem 
 Ochrana p írodních hodnot 

-  prvky ÚSES  obecn  nezastavitelné plochy  
 - ochrana krajinného rázu ur ená koncepcí ÚP 

- ochrana ZPF  vyhodnocení je obsahem od vodn ní ÚP 

 Ochrana podzemních a povrchových vod  
-   vodní plochy a toky do 8 m od b ehové hrany zákaz výstavby objekt  
-   zastavitelná území uplatnit významný podíl vsakování vod 
-   provozní pásmo vodních tok  viz. vodní plochy a toky 
 Ochrana kulturních hodnot 
- identita sídla respektovat charakter a p dorys zastav ní sídla  
- kaple Povýšení sv. K íže památka místního významu 
- stavby drobné architektury (k íže) památka místního významu 
 Hygiena prost edí  
-  pl. smíšené obytné - venkovské (SV) OP po hranicích v ÚP vymezené plochy 

 -  pl. výroby a skladování -  OP po hranicích v ÚP vymezené plochy 
  drobná a emeslná výroba (VD) 

-  pl. výroby a skladování - zem lská    
  výroba (VZ) 

 jižní okraj sídla limit. ochranné pásmo (128,43 m od emis. st edu) 
 u h bitova  OP po hranicích v ÚP vymezené plochy 

-  ochranné pásmo OV  OP 50 m od technologie provozu  
  

5.2.  Bezpe nost státu 
Územní plán na území obce nenavrhuje žádné stavby ani za ízení, která by m la nežádoucí 

dopad na ochranné pásmo letištního radioloka ního prost edku a na letový koridor pro létání 
v malých a p ízemních výškách. 

Území obce je vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák. . 183/06 Sb., v n mž lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základ  závazného stanoviska Ministerstva obrany 

R, jehož jménem jedná VUSS Pardubice, Teplého 1899. 
Stavební aktivity jsou ešeny v p ímé návaznosti na zastav né území obce s tím, že nebude 

ekro ena stávající hladina zastav ní. Preferuje se využívání tradi ních stavebních materiál . 
Na území se neuvažuje s výstavbou za ízení vyza ující elektromagnetickou energii ani staveb 

dálkových sítí technické infrastruktury. 
ÚP Nyklovice respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací v etn  ochranných pásem 

stávajícího i navrhovaného dopravního systému. 
ÚP nejsou dot eny nemovitosti v majetku R MV, na území obce nejsou v evidenci Policie 

R podzemní sd lovací a optické sít . 

5.3.  Požární ochrana 
Hasi ská zbrojnice vyhovuje jak svým umíst ním, tak i velikosti pro výhled. 



ÚZEMNÍ PLÁN NYKLOVICE 

 

STUDIO P |  31 
 

Územní plán vytvá í p edpoklady a podmínky pro p ístup požární techniky k jednotlivým 
nemovitostem. V rámci nutné rekonstrukce ve ejného vodovodu ešit jeho využití i pro hasební 

ely. Zárove  na návsi se nachází víceú elová nádrž se zajišt ným p ístupem požární techniky 
a erpacím místem. 

5.4. Návrh ešení požadavk  CO 
 Rozsah a obsah 

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

 Návrhy opat ení 
 Území obce není ohroženo pr lomovou vlnou vzniklou za zvláštní povodn . 

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

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

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

 Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události 
Stálé úkryty se v území obce nevyskytují. Hlavní t žišt  ukrytí obyvatelstva bude v 

improvizovaných úkrytech. Protiradia ní úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je 
improvizovaným úkrytem, využitelný za krizových stav . P ehled stávajících PRÚ-BS je 
evidován samosprávou obce na obecním ú ad  Nyklovice. Požadovaná kapacita je p ibližn  1 m2 
na osobu. Lze doporu it, aby nov  budované podsklepené objekty byly v zájmu majitel  dom  
ešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované úkryty. Dob hová 

vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá izochron  dostupnosti 15 minut. 

 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory sálu obecního ú adu. Pro 

nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy - havárií nezasažené obytné 
domy i ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci OÚ). 

 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Dle sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad . 
Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být áste  využity vhodné místnosti 

víceú elového objektu. 

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

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

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

plánu obce Nyklovice neuvažuje. 

 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Obec bude zásobena balenou pitnou vodou. Pro obec bude zapot ebí dovést 1,65 m3/den. 

Zásobování obce el. energií je z primárního venkovního vedení VN 22 kV. El. vedení VN má 
vysokou provozní jistotu mající p edpoklady pro nouzové zásobování obce el. energií. Dodávku 
el. energie je též možno nouzov  zajistit diesel. agregáty). 
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 Místo pro dekontaminaci osob, p ípadn  dekontaminaci kolových vozidel 
Lze využít zem lských areál . 

 Požadavky na dopravní sí  
Hlavní dopravní sí  v zastav ném a zastavitelném území zaru uje nezavalitelnost tras 

pro pr jezd. Ší ka silnic a hlavních místních komunikací pro pr jezdní sm ry spl uje minimální 
požadavek (v1 +  v2)/2 + 6 m, kdy v1 +  v2 = pr rná výška budov po hlavní ímsu v metrech 
na každé stran  ulice. P i jednostranné zástavb  se p ipo ítávají místo šesti 3 m. 

 Zahrabovišt  
Není na území obce vymezeno. Nakažená zví ata musí být odvezena a likvidována 

v místech ur ených pracovníky veterinární správy a hygienické stanice. 
 Krizový plán Kraje Vyso ina (Havarijní plán Kraje Vyso ina) – p i ešení požadavk  kap. 

5.3. a 5.4. postupovat dle tohoto plánu. 

5.5. Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis , soulad se stanovisky dot ených orgán  
podle zvláštních právních p edpis  

 Spole né jednání o návrhu územního plánu 
Spole né jednání o návrhu územního plánu Nyklovice se uskute nilo 02.11.2012 v budov  

stského ú adu Byst ice nad Pernštejnem. Ke spole nému jednání o návrhu ÚP Nyklovice byla 
doložena vesm s kladná stanoviska. P ipomínka Krajského ú adu Kraje Vyso ina, odbor lesního 
a vodního hospodá ství a zem lství byla zahrnuta do návrhu ÚP Nyklovice. Sou asn  do od -
vodn ní ÚP Nyklovice byly dopln ny požadavky nad ízeného správního orgánu na úseku územ-
ního plánování, tj. Krajského ú adu Kraje Vyso ina, odboru územního plánování a stavebního 
ádu. 
 Ve ejné projednání návrhu územního plánu 

Ve ejné projednání návrhu ÚP Nyklovice prob hlo 03.04.2013 v zasedací místnosti Obecní-
ho ú adu Nyklovice. Z obeslaných dot ených orgán  se k návrhu ÚP Nyklovice pro ve ejné pro-
jednání vyjád ilo p t dot ených orgán  s kladným stanoviskem, z ostatních organizací došlo 
pouze kladné vyjád ení od editelství silnic a dálnic R. P ipomínky i námitky nebyly v rámci 
ve ejného projednání k návrhu ÚP Nyklovice uplatn ny.  

 
5.6. ešení rozpor  

Rozpory nebyly ÚP ešeny. 
 

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

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

 Zadání územního plánu bylo spln no následovn : 
a. požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn  plánovací dokumentace vydané 

krajem, pop ípad  z dalších širších územních vztah  
Požadavky PÚR R a ZÚR Kraje Vyso ina jsou spln ny. Zohledn na je poloha obce 

mimo rozvojové osy a oblasti i mimo specifické oblasti. Respektovány jsou priority PÚR 
R i ZÚR Kraje Vyso ina vztahující se k území obce Nyklovice. Územní plán zohled uje 

územn  plánovací dokumentaci sousedních obcí. 
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b. požadavky na území vyplývající z územn  analytických podklad  
Požadavky vyplývající z ÚAP jsou spln ny. Likvidace odpadních vod je ešena v souladu 

s PRVKÚK Vyso ina. Ve správním území Nyklovice je vyhotovena komplexní pozemková 
úprava ešící mnohé z problém  zem lské krajiny. 

c. požadavky na rozvoj území obce 
Prov eno bylo ú elné využití zastav ného území, plochy v urbanizovaném území 

umož ují polyfunk ní zp sob využívání, aniž by došlo k narušení prostorové podstaty obce 
a životních podmínek obce. Pro výstavbu rodinných dom  jsou ur eny plochy pod 
vodojemem a dále vesm s v zastav ném území. Rozší ení sportovišt  je uskute nitelné 
stejn  tak jako vymezení navazujícího ve ejného prostranství. Požadavek na modernizaci 
zem lského areálu na jižním okraji sídla je nezbytný, zem lská farma u h bitova je 
územn  stabilizována. 

d. požadavky na plošné a prostorové uspo ádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspo ádání krajiny) 

Požadavky jsou spln ny. Podmínky prostorového uspo ádání jsou stanoveny tak, aby 
umož ovaly pro obec ešení kvalitní, p ínosná a obecn  prosp šná. 

e. požadavky na ešení ve ejné infrastruktury 
Požadavky na ešení dopravní infrastruktury jsou spln ny. B hem prací na ÚP nebyl 

projeven požadavek na budování cyklistických stezek i hipostezek. ešena je pot eba 
rekonstrukce vodovodní sít  v majetku obci i výstavba kanaliza ní sít  ukon ené celoobecní 

OV. Zásobování obce energiemi nedozná koncep ních zm n. Spln ny jsou zárove  
požadavky kladené na plochy ob anské vybavenosti a plochy ve ejných prostranství. 

f. požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty územní plán hodnotí a eší ve smyslu udržitelného 

rozvoje. Vyhodnocení dot ení ZPF je provedeno dle aktuáln  platného metodického 
pokynu.  

g. požadavky na ve ejn  prosp šné stavby, ve ejn  prosp šná opat ení a asanace 
Koncepce územního plánu nevyžaduje pot ebu vymezování ve ejn  prosp šných opat ení 

ani asanací.  
h. další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis  (nap . požadavky na ochranu 

ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, ochrany ložisek a surovin, 
geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými rizikovými p írodními jevy) 

Požadavky ochrany ve ejného zdraví jsou akceptovány. ÚP stanovuje pro st edisko 
živo išné výroby v zem lském areálu ochranné pásmo jako limitní. Ochranné pásmo je 
stanoveno na kapacity a druhy zví at, které jsou ve st edisku živo išné výroby dlouhodob  
stabilizovány, a nep edpokládá se r st kapacity za ízení. Ochranu p ed hlukem ze silni ní 
dopravy lze ešit útlumem pouhou vzdáleností, což umož uje dostate ná hloubka pozemk  
zastavitelných ploch Z1 a Z2 (viz. p íloha 3). 

Problematika civilní ochrany si nevyžádala pro sv j charakter vyhotovení grafické ásti, 
zpracování textu je dosta ující. Podrobn  jsou specifikovány požadavky MO R. 

Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost , jejich prognózní zdroje ani 
chrán ná ložisková území. 

Problematiku pronikání radonu z podloží lze ešit až v rámci územního ízení a ne 
prost edky územního plánu. Území obce nepat í do tzv. zranitelných oblastí (na . vlády . 
219/2007 Sb.). 
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i. požadavky a pokyny pro ešení hlavních st et , zájm  a problém  v území 
Požadavky a pokyny jsou územním plánem ešeny a akceptovány. Územní plán se 

nezabývá vlastnickými vztahy. Problematika využití území pod vodojemem je p ekonána 
vydaným stavebním povolením na rodinný d m. Využití objektu staré školy v etn  

ilehlého pozemku sm uje k polyfunk nímu využití v rozsahu plochy ob anské 
vybavenosti ve ejného charakteru. Ostatní st ety a požadavky jsou v pat ném rozsahu 
zahrnuty do ešení ÚP. 

 

j. požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby s ohledem na obnovu a roz-
voj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose 

Požadavky jsou spln ny. Z vyšší územn  plánovací dokumentace ani územn  
plánovacích podklad  nebyly na rozvoj sídelní struktury Nyklovice kladeny žádné 
mimo ádné požadavky. 

Zastavitelné plochy byly vymezovány v souladu s platnou legislativou v rozsahu pot eb 
obce.  

k. požadavky na vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo prov ení zm n jejich 
využití územní studií 

Koncepce ÚP si nevyžádala prov ení zastavitelných ploch územní studií.   

l. požadavky na vymezení plochy a koridor , pro které budou podmínky pro rozhodování o 
zm nách jejich využití stanoveny regula ním plánem 

Pot eba vyhotovení regula ního plánu nebyla shledána. 
m. požadavky na vyhodnocení vliv  ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud dot ený orgán ve 

svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vliv  na 
ŽP nebo pokud nevylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast 

viz. samostatná kapitola od vodn ní. 
n. ípadný požadavek na zpracování konceptu, v etn  požadavk  na zpracování variant 

Variantní ešení ani vyhotovení konceptu ÚP nebylo v zadání ÚP Nyklovice vyžadováno. 
o. požadavky na uspo ádání obsahu návrhu ÚP a na uspo ádání obsahuje jejich zd vodn ní 

s ohledem na charakter území a problémy k ešení v etn  m ítek a po tu vyhotovení 
Požadavky jsou akceptovány. Vzhledem k tomu, že ÚP nevymezuje ve ejn  prosp šné 

stavby ani ve ejn  prosp šná opat ení i asanace, není požadovaný výkres dokladován. 
 

7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn  vybrané varianty 
7.1. Urbanistická koncepce 

Sídlo bude nadále rozvíjeno jako jeden urbanizovaný celek. V sídle bude akceptován 
venkovský charakter osídlení. Rozvoj sídla spo ívá ve využití zastav ného území, dále pak ploch 
na sídlo navazujících s vazbami na p íslušnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 Vymezení d ležitých ploch rozdílného zp sobu využití 
 Plochy bydlení 

Oproti jiným sídl m jsou zastoupeny v relativn  malém po tu. Jsou vymezeny v okrajových 
polohách jako plochy bydlení v rodinných domech - venkovské. Tvo í nové a nov jší zastav ní 
ur ené pro bydlení. 

 
 
 



ÚZEMNÍ PLÁN NYKLOVICE 

 

STUDIO P |  35 
 

Vý et zastavitelných ploch bydlení  
Ozna ení 

ploch 
kód 

plochy lokalita vým ra 
plochy (ha) 

po et byt  
(odhad) pozn. 

Z1 BV západní okraj sídla 0,24 1 proluka u sil. II/375 
Z2 BV jádro sídla 0,24 2  
Z3 BV u adových dom  0,10 1  
Z4 BV pod vodojemem 0,25 2  
Z5 BV pod vodojemem 0,13 1  
Z6 BV pod vodojemem 0,15 2 na 1 RD vydáno stavební povolení 

 BV obec 1,11 9  

Uvažována je výstavba jednobytových rodinných dom . Nejsou vymezovány nové plochy 
bydlení v rodinných domech - p ím stské a m stské (BI) z d vodu nevhodnosti tohoto typu 
bydlení do prost edí malé obce. 

 Plochy ob anského vybavení 
Vymezeny jsou stávající plochy ob anského vybavení ve ejné infrastruktury (obecní ú ad 

s výletišt m, objekt staré školy s p ilehlým pozemkem, hasi ská zbrojnice, kaple). Prodejna 
smíšeného zboží a hostinec jsou za azeny mezi plochy ob anského vybavení komer ní – za ízení 
malá a st ední. Jde o územn  stabilizovaná za ízení. Stávající h išt  se rozši uje sm rem 
východním. V etn  p íslušejících dopl kových pozemk  si rozší ení sportovišt  (ploch 
ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení) vyžádá 0,18 ha plochy. Plocha 

bitova je územn  stabilizovaná. 

 Plochy ve ejných prostranství 
 Plochy mimo ádného významu v sídlech se širokým spektrem funkcí: od obsluhy území až po 
denní rekreaci obyvatel. Stávající ve ejná prostranství jsou územn  stabilizovaná. V návaznosti 
na sportovišt  je vymezena plocha pro vznik nového ve ejného prostranství o velikosti 0,23 ha 
plochy. Zárove  s tímto ve ejným prostranstvím se vymezuje plocha ve ejného prostranství – 
ve ejná zele , jejíž d ležitost spo ívá ve vytvo ení p echodového lánku mezi plochou se 
spole ensko-kulturním využitím a silnicí nebo vodním tokem. 

Vý et zastavitelných ploch pro ve ejná prostranství 
Ozna ení 

ploch 
kód 

plochy lokalita vým ra 
plochy (ha) pozn. 

Z7 PV u sportovišt  0,23 ve ejné prostranství  
Z8 ZV u sportovišt  0,24 ve ejné prostranství – ve ejná zele  

   0,47  

Pokud nebudeme rozlišovat typ ve ejného prostranství, tak území plán v návaznosti na 
sportovišt  vymezuje 0,47 ha nových ploch. Tyto plochy se zm nou v území navazují na 
jádrovou nezastav nou ást sídla a budou s ní vytvá et jeden kompozi ní celek blízkého zp sobu 
využívání. 

 Plochy smíšené obytné - venkovské 
Tvo í zásadní podíl ploch zastav ného území. Vesm s jde o pozemky staveb bývalých 

zem lských usedlostí. V zadání ÚP nebyl požadován územní rozvoj t chto víceú elov  
využitelných ploch. 

 Plochy výroby a skladování 
Situace na úseku výrobního potenciálu je v obci dlouhodob  územn  stabilizována bez 

pot eb resp. možností územního rozvoje. Soukrom  hospoda ící rolník na významn  p estav né 
hospodá ské usedlosti s tém  100 % indexem zastav ní pozemku u h bitova poskytuje služby 

edevším na úseku rostlinné výroby. Forma využití a zastav ní pozemku byla ovlivn na 
stísn nými územními možnostmi a pot ebami sou asné rozm rné zem lské techniky. 
Zem lský areál na jižním okraji sídla vyžaduje modernizaci s jasn  ur eným provozním 
ešením. Mimo stavebních zásah  si vyžádá areál i dopln ní vnitroareálvoou zelení v etn  zelen  

izola ní – hygienického i estetického charakteru. Z hlediska krajinného rázu se zde nep ízniv  
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uplat uje skladovací objekt. Živnostenská provozovna truhlá ství je územn  stabilizovaným 
provozem sousedící s objekty soukrom  hospoda ících rolník  bez možnosti územního r stu. Na 
žádnou z výrobních aktivit v obci nejsou známy stížnosti (hluk, prach apod.). 

 Plochy sídelní zelen  
Jako plochy samostatné jsou v územním plánu vyzna eny územn  stabilizované a navržené 

význa jší plochy zahrad (soukromá zele ), které jak z urbanistického hlediska i pot eb udržení 
hodnoty krajinného rázu je žádoucí ponechat ve stávající podob . Plochy zelen  ochranné jsou 
vymezeny kolem zem lského areálu, protože je zde zapot ební ešit vhodn jší za len ní 
objektu skladu do krajinného prost edí. Nezanedbatelný je význam této zelen  i z pohledu 
hygienického. 

Vý et ostatních ploch se zm nou v území – zele  soukromá a vyhrazená 
Ozna ení 

ploch 
kód 

plochy lokalita vým ra 
plochy (ha) pozn. 

O1 ZS u zem lské usedlosti 0,40 jde o zele  soukromou – zahrady a sady 
O2 ZS u adových dom  0,16 jde o zele  soukromou – zahrady a sady 
O3 ZS u zem lského areálu 0,28 jde o zele  soukromou – zahrady a sady 

   0,84  

U t chto ploch v zásad  nejde o dot ení ZPF, ale jen o zm nu kultury, která je žádoucí pro 
udržení venkovského charakteru sídla a napln ní požadavk  na využívání pozemk  t chto ploch 
se zm nou v území. 

7.2. Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení 
Na vymezených nových plochách s kódem BV (plochy bydlení v rodinných domech – 

venkovské) lze realizovat cca 9 bytových jednotek. 
Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou: 

Rok 1970 1980 1991 2001 2011 výhled 
obyvatel 241 199 187 165 168* 180 

byt  62 63 56 57 56** 65 
obyv./byt 3,89 3,16 3,34 2,89 3,00 2,77 

* údaj k 31.12.2011 
** údaj z vlast. šet ení a údaje obecního ú adu       
 

7.3. Ve ejná infrastruktura 

 Dopravní infrastruktura 
 Silni ní 
Napojení obce na silni ní sí  je popsáno v kap. 2.4. Širší vztahy. Silnice jsou územn  

stabilizovány, p ípadné úpravy silnic mimo urbanizované území budou provád ny dle zásad 
SN 736101 Projektování silnic a dálnic v kategorii S 7,5/60. V území souvisle zastav ném se 
ípadné úpravy budou dít dle SN 736110 Projektování místních komunikací ve funk ní 

skupin  B. Silnice budou dvoupruhové, sm rov  nerozd lené. 
Z d vodu vytvo ení dobrých a bezpe ných podmínek pro pohyb všech ú astník  silni ního 

provozu a zlepšení estetiky pr tah  silnic je žádoucí uvažovat o uplatn ní trendu dopravního 
zklid ování pr tah  silnic obcemi (viz. TP 145 MDS R 2001). Minimalizovat po ty nových 
sjezd  na silnice. ešením ÚP vyvstal možný požadavek na z ízení nového sjezdu k zastavitelné 
ploše Z1, která je prolukou. 

Skelet místních komunikací je tvo en dvoupruhovými sm rov  nerozd lenými 
komunikacemi a jednopruhovými obousm rn  pojížd nými komunikacemi. Pro zastavitelnou 
plochu Z2 a Z3 je nastavena jako jedna z podmínek využití ploch rozší ením obsluhující místní 
komunikace. 

 
 
 



ÚZEMNÍ PLÁN NYKLOVICE 

 

STUDIO P |  37 
 

 Hospodá ská doprava 
Zem lská a lesní doprava využívá zejména stávající ú elové komunikace, silnice II. t ídy i 

místní komunikace. Sí  polních cest byla prov ena projektem komplexní pozemkové úpravy, 
kterou územní plán akceptuje. 

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

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

Stávající plochy sloužící k parkování osobních vozidel jsou na území sídla. Jde o ve ejné 
parkovišt  p ed obecním ú adem (cca 12 míst), cca 6 parkovacích míst p ed objektem 
pohostinství. Parkování až dvou osobních voz  je možné p ed prodejnou COOP. Parkování 
vozidel zam stnanc  se d je na pozemích výroby a sklad , vozidla obyvatel obce vesm s 
odstavují a parkují vozidla na svých pozemcích. 

Územní plán stávající systém dopravy v klidu respektuje. Jako samostatnou plochu zp sobu 
využití parkovišt , garáže územní plán nevymezuje. 

 Ve ejná doprava 
Je zajiš ována autobusovou p epravou. Izochrony docházkových vzdáleností od autobusové 

zastávky protínají celé zastav né území. 
 Nemotorová doprava 

Obec nemá krom  úseku chodníku u kaple vymezené samostatné komunikace pro tento druh 
dopravy. Žádoucí je alespo  po jedné stran  silnic dobudovat chodník v minimálních 
parametrech. Nejvhodn jším zp sobem ešení dopravy p i silnicích by zcela ur it  bylo ešení 
v rámci dopravního zklid ování pr tahu silnic obcí. Samostatné p ší stezky zkracující 
vzdálenosti v sídle nejsou a vzhledem k jeho velikosti nebudou ani ešeny. Na místních 
komunikacích není uvažováno s odd lením p ší dopravy od motorové. 

 Rekrea ní doprava 
Územní plán respektuje zna ené cyklotrasy a mod e zna enou turistickou trasu. A  nebyly 

zadáním ÚP vzneseny žádné konkrétní pot eby na úseku rekrea ní dopravy, územní plán v rámci 
svých opat ení nevylu uje napl ování pot eb pohybové rekreace na území obce. 

 Železni ní, letecká (civilní) a vodní doprava 
Na území obce nemají své zájmy. 
 Zájmy letectva A R 
Rozvojové zájmy obce nemají žádný vliv na existenci a funk nost ochranného pásma 

letištního radioloka ního prost edku MO R ani na pot eby A R, které se týkají létání v malých 
a p ízemních výškách. Celé správní území je dle § 175 zák. . 183/2006 Sb. vymezeným 
územím, kde lze v zájmu zajiš ování bezpe nosti a obrany státu vydat územní rozhodnutí a 
povolit stavbu jen na základ  závazného stanoviska MO R. 

 Služby pro motoristy 
Územní plán nep edpokládá s výstavbou SPHM pro ve ejné užívání. Na plochách 

výrobních je však možno umis ovat služby pro motoristy (nap . autoservis apod.). 
 Hluk z dopravy 
Zdrojem hluku z dopravy jsou silnice II. t ídy, na kterých v roce 2010 bylo provád no 

celostátní s ítání dopravy – blíže viz. p íloha od vodn ní. 

 Technická infrastruktura ve ejná a ostatní 
 Zásobování pitnou vodou 
Pro zna ný nedostatek pitné vody v domovních studních a nevyhovující kvalit  odebírané 

vody, bylo bývalým Místním národním výborem v Nyklovicích v roce 1975 rozhodnuto o zadání 
vypracování hydrogeologického pr zkumu na centrální zdroj vody pro zásobení celé obce pitnou 
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vodou. V lesním porostu pod silnicí Nyklovice – Olešnice (na cizím k.ú.) byl pr zkumem 
nalezen zdroj vody, který byl vystrojen a vyhodnocen co do kvality a vydatnosti.  

K zásobení pitnou vodou byla vybudována studna o profilu 100 cm, hloubky 5 m. Výtla ný 
ad je proveden z potrubí PE l o pr ru 90 mm v délce 676 m. Úprava vody spo ívá v 

odkyselení. Dále je zde umíst no hygienické zabezpe ení vody - chlorovací za ízení. 
Takto upravená voda samospádem p etéká do monolitického vodojemu o obsahu 100 m3, 

kde je také umíst n centrální vodom r. Oba tyto objekty jsou oploceny. 
Kolaudace stavby ve ejného vodovodu byla provedena rozhodnutím ze dne 12.02.1981. 
Zm na rozhodnutí na odb r vody s platností do 31.12.2025 byla provedena odborem ŽP 

ONV Ž ár n./S. dne 04.04.2002 j.ŽP/Vod. 1331/02/Ol s t mito hodnotami: 
        Qp = 0,50 l/s              Qm = 0,70 l/s              Qm = 1250 m3/m síc        Qr = 15 000 m3/rok 
Výhledová pot eba vody 
Po et obyvatel ve výhledu …..................... 180 
Pr rná pot eba vody                      Qp = 180 x 150 = 27 000 m3/ den          tj. 0,31 l/s 
Maximální pot eba vody                    Qm = Op x kd =   40 500 m3/den            tj. 0,47 l/s 
Max. hodinová pot eba                      Qh = Qm x kh  =  0,84 l/s 

Tyto vypo tené hodnoty ukazují na to, že Obecní ú ad Nyklovice má povolený odb r 
podzemní vody pro zásobení obyvatel pitnou vodou povolen i pro uvažovaný daleký výhled 
rozvoje obce. 
Další centrální zdroj pitné vody 

Bývalé JZD Nyklovice v roce 1964 vybudovalo zásobení vodou pro hospodá ské st edisko. 
V blízkosti st ediska byla vystrojena studna hloubky 4,45 m o pr ru 1,50 m, která má 
vydatnost 0,28 l/s podzemní vody. Pot eba vody byla vypo tena na 0,17 l/s. U studny je 
vybudována erpací stanice s výtlakem do kruhového vodojemu o obsahu 50 m3. 

Výtlak a sou asn  zásobovací ad je proveden z PE trub Js 2“ v délce 89 m a z litinových 
trub Js 80 mm v délce 145 m. 

Stavba byla povolena býv. ONV Ž ár n./S. dne 29.08.1964 a kolaudace provedena dne 
17.12.1966. 

 Kanalizace a ist ní odpadních vod 
Kanalizace v obci byla p vodn  budována pro odvád ní deš ových a povrchových vod z 

místních komunikací a ve ejných ploch, postupn  pak pro ešení odkanalizování vlastních 
nemovitostí. Došlo k p ipojování splaškových odpadních vod z jednotlivých domácností a tak 
postupem asu se z deš ové kanalizace stala kanalizace jednotná. 

Tato situace byla hodnocena p i p ezkušování vypoušt ní odpadních vod v roce 1975 a dne 
22.12.1975 pod j. Vod.2356/75 bylo vydáno rozhodnutí ONV Ž ár nad Sázavou o povolení k 
vypoušt ní odpadních vod z této kanalizace. Správci bylo uloženo vypracovat kanaliza ní ád, 
který byl schválen dne 16.04.1976 pod j. Vod. 833/76. 

Kanalizace v obci je vybudována k betonových trub DN 300 – 600 mm v celkové délce 980 
m. Stoky jsou sou ástí šesti samostatných výustí ústící do místní vodote e, která obcí prochází a 
také je áste  zaskružena. 

Na kanalizaci je p ipojeno 165 obyvatel. Splaškové vody z domácností jsou p ed p ipojením 
na kanalizaci p ed iš ovány v domovních septicích. 

Poslední povolení k vypoušt ní splaškových vod vydal M Ú, odbor životního prost edí v 
Byst ici nad Pernštejnem dne 20.04.2005 pod j. ŽP/Vod. 1977/04/Pe  s platností do 31.03.2015 
s t mito hodnotami: 

Množství vypušt ných odpadních vod 
výust/po et p ip.ob.                     Qp (l/s)                               Qm (l/s)                            Q m s. (m3)                      Q rok (m3) 
V1 / 10                            0,35               45,3            919,7     11 037  
V2 / 35        0,06                 7,8                   157,6                            1 892 
V3 / 10                           0,25              32,4                  657,0                            7 884 
V4 / 10                           0,04                         5,1                   105,1                            1 261 
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V5 / 90                           0,90                      116,7                2 365,2                          28 382 
V6 / 10                           0,18                       23,2                    473,0                           5 676 

v této kvalit : 
výust                                                            BSK5                                                 CHSK                                              NL 
                                                   „ p „ mg/l               „ m „ mg/l             „p“ mg/l               „m“ mg/l         „p“ mg/l             „m“ mg/l 
V1                                  100 200 300 500    100    200 
V2                                 300 450 600 750      435   550 
V3                                  100 200 250 400       130  260 
V4                                   90 180 200 400        90   180 
V5                                 380 500 620 760     250   400 
V6                                   80 160 160 320        120   240 
Pro povolení k vypoušt ní odpadních vod platí - 
„p“ - je p ípustná koncentrace ukazatel  zne išt ní a stanovuje se dvouhodinovým sm sným vzorkem, 
„m“ - maximální koncentrace ukazatel  zne išt ní a je nep ekro itelná 

Budoucí ešení odkanalizování obce 
Budoucí ešení odkanalizování a išt ní odpadních vod vychází z Plánu rozvoje vodovod  a 

kanalizací Kraje Vyso ina, který schválilo zastupitelstvo kraje v roce 2004. 
Obec vlastní projektovou dokumentaci na ešení odkanalizování a išt ní odpadních vod v 

kolika postupných etapách, kterou vypracoval AGROPROJEKT PSO spol. s.r.o. Brno ze zá í 
1993, s ešením pro 220 ekvivalentních obyvatel. 

ešení vychází z p edpokladu, že pro mechanické išt ní OV budou i nadále sloužit 
domovní septiky, u kterých je p edpokládaný istící efekt 25 % (na zne išt ní v ukazateli BSK5). 
Dalším biologickým stupn m by byly biologické stabiliza ní nádrže, což jsou tedy m lké zemní 
nádrže ur ené k p irozenému biologickému išt ní odpadních vod. P edností t chto nádrží 
spo ívají v malých provozních a stavebních nákladech, v možnosti nárazového p etížení. 

Staveništ  budoucí OV je stanoveno v prostoru cca 100 m pod sídlem. Navrženy jsou t i 
nádrže vzájemn  propojeny o celkové zatopené ploše 1 550 m2 (350 + 500 + 700 m2) s dobou 
zdržení vod v systému 42 dn . 

edpokládané hodnoty na výstupu: 
                      BSK5           16 mg/l             0,60 kg/den          0,22 t/rok 
                      NL                31 mg/l             1,16 kg/den          0,42 t/rok 

 V další etap   jsou navrženy dva sb ra e,které podchytí stávající výúst  kanalizace a to „A“ 
v délce 330 m  a sb ra  „B“ v délce 89 m  z bet. trub TBR 16 s profilem 300 mm 

Kone ným ešením otázky išt ní a odvád ní odpadních vod v obci Nyklovice (pro p ípad 
nutnosti zvýšení istícího efektu) by byla – nová oddílná kanalizace (stávající ponechat na 
deš ové vody) 
                - tradi ní mechnicko-biologická OV s istící efektem nad 92 %. 

Výpo et išt ní odpadních vod na 220 EO (po et obyvatel ve výhledu iní 180) je však pln  
dosta ující a plní p edpoklady išt ní i v dalekém výhledu. 
Pr rné množství OV:        Qp = 180 x 150 =  27 000 l/den 
Maximální množství OV:      Qm = 27 000 x 1,5 = 40 500 l/den     tj. 0,47 l/s 
Max.hodinové množství:       Qh = 0,47 x 5,2 = 2,44 l/s 
Hodnota zne išt ní splaškových vod: 

                         BSK5 = 
27000
10800  =  0,4 g/l       tj. 400 mg/l 

Jde tedy o b žné zne išt ní m stských odpadních vod, které zvládnou vy istit b žn  
používané istírny odpadních vod. 

 Zásobování elektrickou energií 
Obec je zásobena ze vzdušného el. vedení VN 22 kV z rozvodné soustavy spole nosti E-ON. 

Stav tohoto vedení je jak po mechanické, tak i p enosové vyhovující i pro výhledovou pot ebu. V 
obci je jedna distribu ní trafostanice TS 22/0,4 kV. Jde o dvousloupovou betonovou trafostanici 
250 kVA. 
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Koncepce zásobení obce el. energií spo ívá v respektování stávajících za ízení v etn  
íslušných ochranných pásem. Distribu ní systém musí být schopen p enést požadovaný výkon 

v dob  p edpokládaného maxima za dodržení hospodárnosti, spolehlivosti a bezpe nosti. 
Neuvažuje se s významn jším rozvojem el. vytáp ní objekt  a  již stávajících nebo nových. 

Uvažovaný p ír stek p íkonu (orienta ní údaje): 
Druh výstavby (plochy) návrh ÚP poznámka 

bydlení v rodinných domech - venkovské 9 b.j. x 4 kW/b.j. = 36 kW neuvažuje se s el. vytáp ním 
rozší ení h išt  + ve ejné prostranství 1 kW  
Celkem p ír stek 37 kW  

Reálná hodnota zatížení a celkového pot ebného p íkonu z TS s ohledem na soudobost mezi 
jednotlivými skupinami odb ru bude s velkou pravd podobností nižší než orienta ní v tabulce 
uvedené. 

Pokud se týká se za ízení o nap ové hladin  110 - 400 kV, nebyly vzneseny žádné požadavky 
na jejich výstavbu. Ani ZÚR nenalezla pot ebnost jejich z izování na území obce. Není uvažováno 
s výstavou v trných elektráren. Fotovoltaická za ízení nelze umis ovat mimo urbanizované území 
obce, jejich p ípustnost v zastav ném území je p i spln ní pat ných podmínek možná. 

 Zásobování zemním plynem 
V  sídle  je  provedena  tzv.  plošná  plynofikace.  Zemní  plyn  je  do  sídla  dopravován  STL  

ivad em z RS VTL/STL Bystré. V obci je tém  50 plynovodních p ípojek. Zemním plynem 
topí cca 12 domácností a dílny v zem lském areálu. Zhruba stejný po et 12 domácností 
využívá zemní plyn na va ení (bez vytáp ní). 

Koncepce plošné plynofikace sídla je územním plánem respektována a na nových plochách 
bydlení p edpokládá s cca 60 % plynofikací. Pln  plynofikovaných domácností tedy p ibude 9 x 
0,6 = 5 domácností. Uvažovaný nár st odb ru zemního plynu bude: 5 x 2,6 m3/hod. = 13,00 
m3/den a 5 x 3 000 m3/rok = 15 000 m3/rok. P edpokládaný nár st odb ru zemního plynu 
nem že mít nežádoucí dopad na kapacitu RS VTL/STL sni kapacitu STL p ivad e. 

 Zásobování teplem 
Situace v zásobování sídla teplem byla v dob  zapo etí prací na územním plánu následující: 

zemní plyn – cca 20 % domácností, el. energie cca 4 % domácností, d evní hmota cca 10 % do-
mácností. Zbytek domácností pak k vytáp ní užívá tuhých paliv. 

Protože se jedná o venkovské zastav ní, nadále budou bytové prostory vybaveny lokálními te-
pelnými zdroji p ípadn  kotelnami úst edního vytáp ní. Uplatn ní centrálního zdroje tepla v území 
relativn  málo urbanizovaném je ekonomicky nezd vodnitelné. 

V oblasti novostaveb územní plán podporuje výstavbu budov spl ující pasivní energetický 
standard. Není brán no ani instalaci nízkoenergetických zdroj  na biomasu a tepelných erpadel i 
instalaci solárních kolektor  v urbanizovaném území pro vlastní pot ebu. 

 Elektronická za ízení a sít  
Dálkové sd lovací kabely se na území obce nenachází. U místního komunika ního vedení je 

respektováno ochranné pásmo 1,5 m. Na území obce se nenachází radioreléová trasa. Akcepto-
váno je ochranné pásmo letištního radioloka ního prost edku MO R. 

íjem televizního signálu je zajiš ován individuáln  instalovanými televizními anténami a 
pokrytí území televizním signálem i rozhlasovými celoplošnými programy je dobré. 

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

i komunikacích), u stávajících pozemk  zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury vytvo it 
edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Rozvody a trasy, resp. celkové ešení, bude 

up esn no v podrobn jší dokumentaci územn  plánovací i oborové. Žádoucí je slu ování sítí 
technické infrastruktury do obslužných koridor .    
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 Nakládání s odpady 
Systém nakládání s odpady vykazuje dobrou úrove  se znatelným trendem postupného 

poklesu produkce odpad  s dobrou mírou separace. 
 Ve ejná prostranství 
Stávající prostranství jsou územn  stabilizována. Nov  vymezená ve ejná prostranství u 

sportovišt  p ispívají k polyfunk nosti využívání této ásti sídla a zcela jist  budou místem 
spole enských kontakt  obyvatel podporující sociální soudržnost. 
7.4. Koncepce uspo ádání krajiny 

 Krajinný prostor, prostupnost krajiny 
Krajinný prostor je utvá en pom rn lenitým územím, kterému dominuje zalesn ný Horní 

les (774 m n. m.), vrch Ko áskova sklaka (759 m n. m. na k.ú. Rove né) a do krajiny otev ená 
náhorní poloha za ínající kótou 741 v místní trati zvané Bo ina a pokra ující sm rem k obci 
Sulkovec. Pom rn  široké údolí vodního toku Hodonínka v místech, kde tok opouští území, má 
kótu 642 m n. m. Krom  zalesn ných svah  Horního lesa s velmi lenitým okrajem vypln ným 
pastvinami a loukami se zbývající území vyzna uje scelenými bloky zem lské p dy místy 
obohacenými drobnými selskými lesy. Sídlo Nyklovice má dochovanou urbanistickou strukturu 
s negativní dominantou skladu v zem lském areálu, naopak pozitivn  je t eba z hlediska 
obrazu obce hodnotit stále využívané užitkové zahrady a sady sm ující do volné krajiny na SZ 
okraji sídla. 

Územní plán akceptuje pozitivní prvky krajiny, akceptuje zám ry nedávno schválené 
komplexní pozemkové úpravy a nástroji, kterými disponuje, usm uje vlivy lov ka na krajinu. 
Znaky negativní, které jsou vnímány jako obecn  nep ijatelné, jsou ešením ÚP eliminovány 
anebo alespo  potla eny. Jde p edevším o dosadbu izola ní zelen  kolem stavby zem lského 
areálu, podporou rozptýlené zelen  v krajin  i návrhem malé vodní nádrže. Pro ochranu vodního 
prost edí má nezastupitelný význam obnova tzv. nárazníkových zón kolem vodního toku 
Hodonínka z trvale travních porost , nejlépe kulturních luk. 

 ležité druhy ploch v krajin  
 Plochy vodní a vodohospodá ské 

Nachází se jak v krajin  urbanizované, tak v krajin  volné. Vodní plochy a toky jsou na území 
obce respektovány a chrán ny p ed negativními d sledky civiliza ních proces . V rámci 
postupné revitalizace návesního prostoru bude ešena i úprava vodní nádrže sev ené 
v opevn ných b ezích. S novou vodní plochou je t eba uvažovat na východní ásti katastru obce 
– pod sídlem (blíže viz. kap. 7.5.). 

 Plochy zem lské 
Samostatn  jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek pro p evažující zem lské 

využití. Tyto plochy jsou v podmínkách územního plánu tvo eny p edevším kulturou orná p da 
a kulturou trvale travní porost. 

Rozvojové pot eby obce nelze uspokojit uvnit  zastav ného území, bylo proto nutno 
istoupit k p ekro ení hranice zastav ného území. Vymezené zastavitelné plochy jsou úm rné 

velikosti a významu obce. Zastavitelné plochy (krom OV) navazují na zastav né území. 
 Plochy lesní 

Samostatn  jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek s p evažujícím využitím 
pozemk  pro les. Požadováno je v tší zastoupení meliora ních d evin. ešením ÚP dochází 
k dot ení ochranného pásma PUPFL v p ípad  zastavitelných ploch Z4, Z5, Z6, Z8 a Z9, plochy 
zm ny v krajin  K1 a plochy ostatních zm n v krajin  O3. 

 Plochy smíšené nezastav ného území  
Vymezeny jsou na plochách se zájmy ochrany p írody i je žádoucí tyto zájmy uplat ovat. 

Tyto plochy p ízniv  kultivují krajinu.  
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 Územní systém ekologické stability 
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP NR-R ÚSES R (MMR R a 

MŽP R 1996), ZÚR Kraje Vyso ina, ÚAP ORP Byst ice nad Pernštejnem, Generelu MÚSES 
pro okres Ž ár nad Sázavou (Ageris, Brno 2002). Nejd ležit jším podkladem byly Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Nyklovice (Agroprojekt PSO, Brno 2008).  

Celé katastrální území Nyklovice se nachází v 1.51 Sýko ském bioregionu. 
 Nadregionální a regionální ÚSES 

 Na území obce Nyklovice se nadmístní prvky územního systému ekologické stability nevysky-
tují. 

 Místní (lokální) ÚSES 
Po západní hranici k.ú. Nyklovice prochází lokální biokoridor LBK 1, který ústí do lokálního 

biocentra LBC V Kamenicích. Biokoridor je tvo en b ehovými a navazujícími lesními porosty 
podél Nyklovického potoka. Lokální biocentrum je vymezeno v údolí Nyklovického potoka na 
soutoku s pravostranným p ítokem. Dál podél Nyklovického potoka postupuje lokální biokoridor 
LBK 2, který pokra uje do sousedního k.ú. Východní hranici obce Nyklovice provází lokální 
biokoridor LBK 3, který je tvo en b ehovými porosty podél vodního toku Hodonínka. V tšina 
prvk  ÚSES je funk ních, áste  funk ní je lokální biokoridor p i východní hranici k.ú.  

Biocentra: 
LBC V Kamenicích – funk ní, antropicky mírn  podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, lesní, vodní, travinné, konektivní, centrální 
Biokoridory: 
LBK 1 – funk ní, antropicky mírn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, lesní, 
travinný, souvislý, modální 
LBK 2 – funk ní, antropicky mírn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, lesní, 
travinný, souvislý, modální 
LBK 3 – áste  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, travinný, 

ovinný, souvislý, modální 

7.5. Vodní plochy a toky, povodí 
 Základní informace 

Území obce Nyklovice náleží do hydrologického po adí 4-15-01-048 a 4-15-01-036. Zastav né 
území obce leží na území hydrologického po adí 4-15-01-048 a je odvod ováno vodním tokem 
Hodonína. Území hydrologického po adí 4-15-01-036 se nachází v PHO III° vodárenské nádrže 
Vír. 

Za ú elem správy a údržby vodních tok  ÚP akceptuje nezastavitelnost kolem vodních tok  
v ší i 8 m od b ehové hrany (manipula ní pruh). 
Mimo tekoucí vodu se na k.ú. nachází n kolik drobných vodních ploch:  

Ozn. ve výkrese O5 název VN parcela . vým ra (m2) pozn. 
1 nádrž 119/2 145  
2 nádrž 34 205 v KN parcela vedena jako ostatní plocha 
3 víceú elová nádrž 27/1 199 v KN parcela vedena jako ostatní plocha 
4 víceú elová nádrž 487/2 1 050  

Druhá víceú elov  využívaná vodní nádrž (není uvedena v tabulce) je sou ástí plochy sporto-
višt  na východním okraji sídla. Vodní nádrže slouží p edevším jako technická za ízení pro aku-
mulaci vody. 

Pod ozna ením K1 (plocha zm n v krajin ) územní plán vymezuje novou vodní plochu na vý-
chodním okraji obce pod sídlem. Pro malou vodní nádrž je v zásad  využito území, které Plán spo-
le ných za ízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nyklovice navrhuje pro malou vodní nádrž a 

ky. 
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 Eroze 
V analýze sou asného stavu v rámci ešení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nyklovice bylo 

zjišt no, že na v tšin  zem lských pozemk  má vodní eroze významný vliv na úrodnost a de-
gradaci p dního krytu. Komplexní pozemková úprava na erozn  ohrožené plochy aplikuje p ísluš-
ná protierozní opat ení. Jedná se o opat ení organiza ní, agrotechnická a biotechnická. Zásady pro-
tierozních opat ení ešených v komplexní pozemkové úprav  jsou uplatn ny v rámci územního 
plánu Nyklovice. 

 Odvodn ní pozemk  
Rozsah odvodn ných pozemk  je z ejmý z grafické ásti od vodn ní ÚP. Odvodn ní byla 

provád na v r zných asových obdobích. Dot ení odvodn ných pozemk  je p ípustné s požadav-
kem nenarušení navazujících odvod ovacích soustav. Blíže viz. kap. 10.1.  

 Záplavové území 
Vodohospodá ským orgánem není na území obce stanoveno. 

7.6.  Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového 
uspo ádání 

Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy 
s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn no 
v grafické ásti ÚP barevnou plochou se šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak 
stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu 
využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad  i podmín  p ípustného využití. 

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

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

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

7.7. Vybraná varianta 
Zadáním ÚP nebylo požadováno ešení variant. 

7.8. Vymezení pojm  
 Základní pojmy 

Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu a p íslušnými 
provád cími vyhláškami. 

 Ostatní pojmy 
Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy: 

 území urbanizované - zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy) 
jinak i krajina sídla 

 území neurbanizované - území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní, odst. 
1, písm. f) jinak i krajina volná 
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 území stabilizované - území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i 
plochy bez výrazných zm n 

 území aktivní - území i plochy navržené k rozvoji - rozvojové (zastavitelné plochy) 
i plochy vymezené ke zm  v krajin , k obnov  nebo op tovnému využití znehodnoceného 
území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití 

 význam nadmístní - innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou 
zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn  požadavky výrazn  p evyšující 
potenciál území obce 

 koeficient zastav ní pozemku - pom r mezi sou tem vým r zastav ných ploch na pozemku 
a celkovou vým rou pozemku 

 stavební ára - udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í 
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizality, aj.) ur í 
podrobn jší UPD i územní studie 

 podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím, ú elov  
využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví 
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti. 

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

 hospodá ské zví ectvo - skot, kon  prasata, ovce, kozy 
 drobné hospodá ské zví ectvo - králíci, dr bež, apod. 
 drobná p stitelská innost - p stování plodin a produkt  samozásobitelského charakteru 
 zem lská malovýroba - podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak 

na živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv ) 
 zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinnou výrobu, výrobu školka ských výp stk , 

živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich  za ú elem výroby 
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských 
zví at k tahu, produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu) 

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

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

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

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

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

zvláštních p edpis  a vyhlášek (nap . na . vlády . 148/2006) 
 

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

Zastav né území bylo vymezeno ke dni 05.09.2012. Nejv tšího po tu obyvatel dosáhla obec 
roku 1869 v to 333 osob. Od té doby po et obyvatel s nevýznamnými odchylkami až do roku 
2001 neustále klesá a v roce 2001 inil pouhých 165 osob. Údaje SÚ pak k 31.12.2001 uvádí 
168 obyvatel. Zajistit podmínky alespo  pro stabilizaci po tu trvale bydlícího obyvatelstva 
v obci (s p ípadným p edpokladem mírného nár stu trvale bydlících osob) byl jeden z prioritních 
požadavk  zadání ÚP. P i stanovování pot ebného po tu byt  bylo p ihlédnuto 
k celospole enskému trendu snižování po tu obyvatel na byt (tzv. obložnost bytu) a 
k objektivnímu požadavku na maximáln  únosné využití ploch v zastav ném území. 

Stanovený po et obyvatel ve výhledu (180) se jeví jako reálný ve vztahu k poloze sídla na 
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ižovatce dvou silnic II. t ídy i v souvislosti s vyhodnocením vyváženosti vztahu územních 
podmínek pro jednotlivé pilí e udržitelného rozvoje území ÚAP ORP Byst ice n./P., které obec 
za azují do kategorie 2b s vyhovujícím pilí em environmentálním a sociální soudržnosti. Pilí  
hospodá ský je nevyhovující. 

 Uvažujeme-li vzhledem k venkovskému prost edí pr rnou velikost stavební parcely 
1 200 m2 a 135 m2 p íslušejícího ve ejného prostranství je t eba pro 1 rodinný d m 1 335 m2 
= 0,134 ha. Pro pot ebných 9 rodinných dom  je t eba 9 x 0,134 ha = 1,2 ha, což je tém  
shodná plocha, kterou pro výstavbu rodinných dom  vymezuje územní plán – 1,11 ha (blíže 
viz. kap. 1.1.). Z 1,11 ha vymezených pro bydlení v rodinných domech se 0,83 ha ploch na-
chází v zastav ném území. 

 Vymezení plochy ve ejného prostranství u sportovišt  z hlediska provozního i funk ního 
navazuje na sportovní aktivity a vhodn  využívá proluky mezi silnicí a sportovišt m. Jde o 
plochu, jejíž význam mimo jiné je v upev ování sociální soudržnosti obyvatel. 

 Rozší ení sportovišt  navazuje na východní okraj stávající plochy pro t lovýchovu a sport. 
Plocha nezbytná pro rozvoj pohybových aktivit a volno asových aktivit, tedy aktivit omezu-
jících rozvoj sociáln  patologických jev  zvlášt  u mládeže. 

 Plocha technické infrastruktury – inženýrské sít  - eší umíst ní za ízení pro išt ní odpad-
ních vod. Umíst ní OV je dáno spádovými pom ry území, technickými a hygienickými 
požadavky. 

 Plochy zelen  soukromé a vyhrazené jsou samostatn  vymezeny zejména z d vodu zacho-
vání urbanistických hodnot sídla. Jde o plochy, které by zastav ním nevratn  poškodily 
identitu sídla – obce (jde o plochy se zm nou v území ostatní). 

Rozsah zastavitelných ploch je úm rný velikosti obce a významu obce ve struktu e osídlení. 
 

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

9.1. Vyhodnocení vliv  ÚP na životní prost edí podle p ílohy stavebního zákona 
Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí, jako p íslušný orgán ve svém 

stanovisku k návrhu zadání ÚP .j. KUJI 69907/2011, OZP 1261/2011 ze dne 04.08.2011 
nepožaduje vyhodnocení vliv  ÚP Nyklovice na životní prost edí. 

9.2. Vyhodnocení vliv  ÚP na území Natura 2000 
Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí, jako p íslušný správní orgán pro 

posouzení návrhu zadání ÚP Nyklovice v ve stanovisku .j. KUJI 69907/2011, OZP 1261/2011 
ze dne 04.08.2011 sd luje, že návrh zadání ÚP Nyklovice nem že mít významný vliv na 
evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit ani 
pta í oblasti. Na území obce evropsky významná lokalita ani pta í oblast nenachází. 
9.3. Vyhodnocení vliv  ÚP na udržitelný rozvoj území 

 Vyhodnocení vliv  ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro 
hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území, jak byla zjišt na v rozbo-
ru udržitelného rozvoje území 

Obec Nyklovice se nachází mimo strategické rozvojové oblasti a rozvojové osy dané PÚR R 
a ZÚR Kraje Vyso ina. Ze sledovaných jev  územní plán eší problematiku v oblasti 
sociokulturních podmínek (oblast bydlení, ve ejných prostranství). Pro soudržnost spole enství 
obyvatel má velkou d ležitost náves rozší ená o ve ejné prostranství u h išt . V rámci 
revitalizace návsi se p edpokládá obnova její atraktivity (úprava víceú elové nádrže, h išt , 
zelen  apod.). Územní plán nastavuje podmínky pro rozvoj hospodá ského pilí e v obci 
požadavkem na modernizaci zem lského areálu na jižním okraji sídla. Zp sob využívání ploch 
zvl. výroby a sklad i ploch smíšených obytných je formulován tak, aby umožnil na r zném 
stupni aktivit rozvoj pot ebných hospodá ských inností, aniž by to m lo nežádoucí dopad na 
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komplexní využívání území obce. P es tato opat ení je z ejmé, že t žišt  pracovních p íležitostí 
bude nadále mimo území obce Nyklovice. 

íznivý dopad na životní prost edí mají navržená opat ení nejen v urbanizovaném území 
(nap . limity pro využívání ploch s r zným zp sobem využívání, organizace t chto ploch 
v území, návrh OV apod.), ale i v krajin  volné (opat ení na ochranu krajinného rázu, zajišt ní 
biologické rozmanitosti krajiny, návrh vodní plochy). 

Územní plán p ipravuje podmínky pro udržitelný rozvoj území. Koncepce územního plánu 
ispívá k rozvoji hodnot území v etn  urbanistického, architektonického a archeologického 
dictví. Je vyvážený k ve ejným i soukromým zájm m. 

 Shrnutí p ínosu ÚP k vytvá ení podmínek pro p edcházení: 

 zjišt ným rizik m ovliv ující pot eby života sou asné generace obyvatel ešeného území 
ÚP Nyklovice vytvá í podmínky pro p edcházení rizik z: 

 živelného neorganizovaného rozvoje obce 
 dalšího úbytku po tu obyvatel v obci s nežádoucími dopady na sociokulturní prost e-

dí v obci 
 z možných aktivit, které by mohly p ivodit ztrátu identity obce 

 edpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích 
Prioritou ÚP Nyklovice je t mto ohrožením p edcházet, tzn.: 

 ÚP respektuje hodnoty území, vytvá í p edpoklady pro jejich obnovu 
 vymezením plochy pro umíst ní celoobecní OV se vytvá í možnost perspektivní 

likvidace splaškových vod v sídle 
 vymezení širokého spektra využívání vhodných ploch rozdílného zp sobu využití 

že mít pozitivní dopad na vývoj zam stnanosti v obci 
 územní plán nenavrhuje na území obce innosti, které území zat žují nad únosnou 

míru a znemož ují plnohodnotné využívání území generacím p íštím 
 
10. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR s od vodn ním 

pot eby jejich vymezení 
Územní plán Nyklovice takovéto záležitosti na území obce neuplat uje. 
 

11. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL 
i zpracování této kapitoly od vodn ní územního plánu bylo využito „Spole ného 

metodického doporu ení Odboru územního plánování MMR R a Odboru ochrany horninového 
a p dního prost edí MŽP R“. 

Pro zachování kontinuity i celistvosti vnímání ešení územního plánu je tabulková ást 
požadována metodikou rozší ena o níže uvedený tabulkový p ehled, který bilancuje všechny 
plochy se zm nou v území. 
 Celkový p ehled ploch se zm nou v území 

Ozn. 
plochy  zp sob využití plochy 

vým ra plochy (ha) z celkové vým ry plochy (ha) 

v ZÚ mimo 
ZÚ celkem ZPF PUPFL vodní 

plocha 
zastav ná 

plocha 
ostatní 
plocha 

Z1 
pl. bydlení v rodinných domech 
- venkovské 0,24   0,24 0,21       0,03 

Z2 
pl. bydlení v rodinných domech 
- venkovské 0,24   0,24 0,24         

Z3 
pl. bydlení v rodinných domech 
- venkovské 0,10   0,10 0,10         

Z4 
pl. bydlení v rodinných domech 
- venkovské 0,25   0,25 0,25         

Z5 
pl. bydlení v rodinných domech 
- venkovské   0,13 0,13 0,11       0,02 

Z6 
pl. bydlení v rodinných domech 
- venkovské   0,15 0,15 0,15         
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Ozn. 
plochy  zp sob využití plochy 

vým ra plochy (ha) z celkové vým ry plochy (ha) 

v ZÚ mimo 
ZÚ celkem ZPF PUPFL vodní 

plocha 
zastav ná 

plocha 
ostatní 
plocha 

Z7 pl. ve ejných prostranství   0,23 0,23 0,23         

Z8 
pl. ve ejných prostranství – 
ve ejná zele    0,24 0,24 0,24         

Z9 
pl. ob . vybavení – t lovýchovná 
a sportovní za ízení   0,18 0,18 0,18         

Z10 

pl. tech. infrastruktury – inž. sít  
– za . pro likvidaci a odvád ní 
odpadních vod   0,06 0,06 0,06         

O1 zele  – soukromá a vyhrazená 0,41   0,41 0,41         
O2 zele  – soukromá a vyhrazená 0,16   0,16 0,16         
O3 zele  – soukromá a vyhrazená 0,28   0,28 0,28         
K1 pl. vodní a vodohospodá ské   0,50 0,50 0,37       0,13 

Celkem 1,68 1,49 3,17 2,99 0,00 0,00 0,00 0,18 
  nejedná se o zábor ZPF, ale p evod kultury trvalý travní porost na zahrady    

Pozn.: Plochy zm n v krajin  K2 - K5 nebyly vyhodnocovány z d vodu p evzetí ploch ze schválených KPÚ. 

11.1. Dot ení ZPF 
Vyhodnoceny jsou plochy se zm nou v území s dopadem na zem lský p dní fond. Dle 

metodického pokynu v úvodu kapitoly uvedeného nejsou vyhodnoceny: 
- plochy do vým ry 0,20 ha v zastav ném území 
 plochy pro bydlení v zastav ném území 
 plochy pro územní systém ekologické stability 

 Údaje o celkové rozsahu požadovaných ploch 
viz. tabulka ve výkrese O3 edpokládaný zábor p dního fondu a v p íloze . 2 tohoto od vod-

ní. 
 Údaje o uskute ných investicích do p dy za ú elem zlepšení její úrodnosti 

Z investic do p dy je provedeno zcelení pozemk  a odvodn ní. Rozsah odvodn ní je znázorn n 
ve výkrese P edpokládaný zábor p dního fondu. Podmínkou využití ploch se zm nou v území je 
zachování funk nosti ponechaného systému odvodn ní. 

 Údaje o areálech a objektech staveb zem lské výroby 
Na území obce se nachází dva areály zem lské výroby: 

 areál u h bitova - celkovou p estavbou bývalé selské usedlosti došlo k tém  100 % zasta-
ní pozemku pro ú ely zem lské rostlinné výroby a zajiš ování služeb pro zem lskou 

výrobu. Areál je beze zm ny v ÚP akceptován 
 areál na jižním okraji sídla – jedná se o areál zem lského družstva budovaný ve druhé 

polovin  20. století. Objekty využívá družstevní organizace NYK s r.o. Nyklovice a sou-
krom  hospoda ící rolník. Územní plán zde navrhuje modernizaci areálu s požadavkem na 
pot ebná ozelen ní areálu. Nebyla zaznamenána pot eba územního r stu výrobních ploch. 

 Údaje o uspo ádání ZPF a pozemkové úpravy 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nyklovcie byly schváleny 19.04.2010 a 24.05.2010 naby-

ly ú innosti. Majoritním hospoda ícím subjektem na ZPF je spole nost NYK s r.o. Nyklovice. 
 Opat ení k zajišt ní ekologické stability 

Na území obce se nachází pouze místní prvky ÚSES. Územní systém ekologické stability je 
územním plánem respektován. Krom  lokálních biokoridor  a biocentra je území dopln no o in-
terak ní prvky. Jedná se zejména o doprovodnou zele  podél pozemních komunikací a vodote í. 
Blíže viz. kap. 7.4. 
 Polní cestní sít  

Polní cestní sí  je stabilizovaná, ešením ÚP nedochází k omezení dopravní obsluhy polností 
ani narušení dopravního systému polních cest, které eší plán spole ných za ízení. Ten u navrho-
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vaných zpevn ných cest po projednání se sborem zástupc eší kategorii cest P 4,5/30. Tyto cesty 
jsou hlavní, p ípadn  vedlejší jednopruhové s výhybnami. Vozovka je ší e 3,5 m s 0,5 m širokými 
krajnicemi. 
 Variantní ešení 

Variantní ešení nebylo v zadání územního plánu vyžadováno. P írodní podmínky, rozsah 
zm n v území pom rn  jednozna  ur ují zp sob využívání území v ešení ÚP. 
 Zd vodn ní vhodnosti navrhovaného ešení 

 zem lská p da v k.ú. Nyklovice 
Celková vým ra k.ú. Nyklovice iní 332 ha. Z toho 226 ha (68,1 %) tvo í zem lská p da. 

Z 226 ha zem lské p dy je 147 ha (65,0 %) vedena v kultu e orná p da. 
 využití zastav ného území 

Územní plán maximáln  využívá ploch v zastav ném území – blíže viz. tab. v úvodu kapitoly. 
Intenzivn jším vyžitím zahrad by mohlo dojít ke ztrát  venkovského charakteru sídla. 

 etapizace výstavby 
Po adí výstavby ÚP neur uje, protože jde v rozhodující mí e o zám ry individuální. Územní 

rozsah ploch se zm nou v území je malý s jednozna ným zp sobem využívání bez nutnosti stano-
vování po adí výstavby. 

 využití ploch, které pro rozvojové pot eby obce již byly odsouhlaseny orgánem ochrany 
ZPF 

Takovéto plochy nebyly na území obce zjišt ny. Obec nemá územní plán. 
 zd vodn ní dot ení ZPF v I. a II. t íd  ochrany 
ešení ÚP nevyžaduje dot ení t chto p d.   

11.2. Dot ení PUPFL 
ešení problematiky obce Nyklovice nevyžaduje dot ení pozemk  lesa. V ochranném 

pásmu lesa se nachází rozvojové plochy. Dot ení ochranného pásma lesa – viz. kap. 7.4. Plochy 
lesní. Stavby liniové – lyža ské b žecké trasy, p ší nau né stezky, hipostezky apod. lze budovat 
za p edpokladu, že p ed realizací konkrétních staveb bude vyhotovena vyhledávací studie i 
bude provedeno prov ení ešeného projektu. Tyto dokumenty i využití ochranného pásma lesa 
budou odsouhlaseny dot enými orgány. Bez souhlasu SSL je nelze realizovat. 

 
 
 
 
 
 

    ………….....……………                                                  …………………………… 
         Ing. Ji í Heger                                                                      Vladimír Ocásek 
              starosta obce                                                                                          místostarosta obce     
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íloha 1 

Seznam zkratek použitých v územním plánu 
 
 

R Armáda eské republiky 
OV istírna odpadních vod 
SPHM erpací stanice pohonných hmot 
SÚ eský statistický ú ad 

HZS hasi ský záchranný sbor 
KPÚ komplexní pozemkové úpravy 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
MINIS Minimální standard pro dig. zpracování územních plán  v GIS 
MO R Ministerstvo obrany eské republiky 
MMR R  Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky 
MÚSES místní územní systém ekologické stability 
MŽP R  Ministerstvo životního prost edí eské republiky 
NATURA 2000 Soustava chrán ných území a stanoviš  evropského významu 
ORP obec s rozší enou p sobností 
PHO pásmo hygienické ochrany 
PRVKÚK Plán rozvoje vodovod  a kanalizací Kraje Vyso ina 
PUPFL pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa 
PÚR politika územního rozvoje 
RD rodinné domy 
SDH sbor dobrovolných hasi  
STG skupina typ  geobiocén  
ÚAP územn  analytické podklady 
ÚP územní plán 
ÚS územní studie 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ÚSKP R Úst ední seznam kulturních památek eské republiky 
VPO ve ejn  prosp šné opat ení 
VPS ve ejn  prosp šná stavba 
VUSS vojenská ubytovací a stavební správa 
ZPF zem lský p dní fond 
ZÚ zastav né území 
ZÚR zásady územního rozvoje 
ŽP životní prost edí 

 
 



 

 

íloha 2 
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF 

název obce: Nyklovice 

íslo lokality zp sob využití plochy 
celkový 

zábor ZPF 
(ha) 

zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zábor ZPF podle t íd ochrany (ha) 
investice 
do p dy 

(ha) orná 
da zahrady  ovocné 

sady 
trvalé travní 

porosty I. II. III. IV. V. 

Z1 pl. bydlení v rod. domech - venkovské 0,21                     

Z2 pl. bydlení v rod. domech - venkovské 0,24                     

Z3 pl. bydlení v rod. domech - venkovské 0,10                     

Z4 pl. bydlení v rod. domech - venkovské 0,25                     

Z5 pl. bydlení v rod. domech - venkovské 0,11       0,11         0,11   

Z6 pl. bydlení v rod. domech - venkovské 0,15 0,01     0,14         0,14   
Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské celkem 
  1,06 0,01 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 

Z9 pl. ob . vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení 0,18       0,18     0,18     0,09 
Plochy ob anského vybavení celkem 
  0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,09 

Z7 pl. ve ejného prostranství 0,23       0,23     0,23       

Z8 pl. ve ejného prostranství - ve ejná zele  0,24       0,24             
Plochy ve ejného prostranství celkem 
  0,47 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 

Z10 pl. tech. infrastruktury - za . pro likvidaci a odvád ní odp. vod 0,06       0,06     0,06     0,06 
Plochy technické infrastruktury celkem 
  0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 

O1 pl. zelen  - soukromé a vyhrazené 0,41       0,41             

O2 pl. zelen  - soukromé a vyhrazené 0,16       0,16             

O3 pl. zelen  - soukromé a vyhrazené 0,28       0,28             
Plochy zelen  celkem 
  0,85 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K1 pl. vodní a vodohospodá ské 0,37       0,37     0,37     0,37 
Plochy technické infrastruktury celkem 
  0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,37 

Zábor ZPF celkem 2,99 0,01 0,00 0,00 2,18 0,00 0,00 0,84 0,00 0,25 0,52 

  nejedná se o zábor ZPF nebo se nevyhodnocuje            
Pozn.: 1.)Plochy pro bydlení Z1, Z2, Z3 a Z4 se nevyhodnocují, u ploch zelen  se nejedná o zábor ZPF( pouze p evod kultury trvalý travní porost na zahrady). 
            2.) Plochy zm n v krajin  K2 - K5 (ú elové komunikace) nejsou vyhodnocovány z d vodu p evzetí ploch ze schválených komplexních pozemkových úprav.   



 

 

 
íloha 3 

Posouzení životního prost edí z hlediska negativního ú inku hluku z dopravy 

Posuzovány byl negativní ú inky hluku z dopravy na sil. II/375 a sil. II/362. 
Podklady pro stanovení p edpokládaných hladiny hluku a ochranných hlukových pásem: 
1. Údaje z celostátního s ítání silni ní dopravy z roku 2010. 
2. Koeficienty r stu výhledových po  vozidel (2005 – 2050) dle EDIP s.r.o., Liberec 2010. 
3. Hluk v životním prost edí. Novela metodiky pro výpo et hluku silni ní dopravy z roku 2005. 
4.  Výpo et hluku z automobilové dopravy. Manuál z roku 2011 (Enviconsult Praha, Ekola 

group, s r.o., Praha) 
5. Hygienické p edpisy; Na ízení vlády ze dne 24. srpna 2011 (sbírka zákon . 272/2011) o 

ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. 
edpokládané výhledové intenzity dopravy od výše uvedené silnice jsou patrné z p iložené 

tabulky . 1. Vlastní stanovení p edpokládaných hladin hluku a z nich vyplývajících hlukových 
ochranných pásem je zakotveno v tabulce . 2. 

V p íloze jsou rovn ž doložena pravidla pro Stanovení p ípustných hladin hluku dle Na ízení 
vlády ze dne 24. srpna 2011 (Sbírka zákon . 272/2011) o ochran  zdraví p ed nep íznivými 

inky hluku a vibrací. 
Základní hladina hluku ve venkovním prostoru......................................................  50 dB (A) 
-  hluk z dopravy na silnicích III. t ídy a místních komunikacích III. t ídy a drahách 

..............................................................................................................   + 5 dB (A) 
-  hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. t ídy a místních komunikacích I. a II. 

ídy v území, kde hluk z dopravy na t chto komunikacích je p evažující nad 
hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk 
z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy .............................................. + 10 dB (A) 

- stará hluková zát ž z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou ú elových 
komunikacích a drahách uvedených v p edchozích bodech ............................. + 20 dB (A) 

- korekce dle denní doby    - den (silnice, drážní doprava) ..................................  0 dB (A) 
- noc (silnice)............................................................ - 10 dB (A) 
- noc (drážní doprava).............................................. - 5 dB (A) 

ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél silnic III. t ídy a místních 
komunikací III. t ídy, drahách a denní  dobu .......................................................... 55 dB (A) 

ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél dálnic, silnicí I. a II. 
ídy  a  místních  komunikací  I.  a  II.  t ídy,  trati  D  a  denní  dobu  

................................................................................................................................. 60 dB (A) 
ípustná hladina hluku pro bydlení podél pozemních komunikací s výjimkou 
elových komunikacích a drahách, kde p sobí stará zát ž z pozemní dopravy a 

denní dobu .............................................................................................................  70 dB (A) 
ípustná hladina hluku pro novou zástavbu podél silnic III. t ídy a místních 

komunikací III. t ídy, drahách a no ní dobu …....................................................  45 dB (A) 
ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél dálnic, silnicí I. a II. 

ídy  a  místních  komunikací  I.  a  II.  t ídy,  trati  D  a  pro  no ní  dobu  
..............................................................................................................................  50 dB (A) 

ípustná hladina hluku pro bydlení podél pozemních komunikací s výjimkou 
elových komunikacích a drahách, kde p sobí stará zát ž a no ní dobu 

........................................................................................................................ 65 dB (A) 
 
Z výsledk  vyplývá, že vzhledem k nízkým intenzitám dopravy nedochází k negativnímu ú inku 
hluku z pozemní dopravy.  



 

 

 
INTENZITY DOPRAVY – obec Nyklovice 

Tab. 1. 
 

OZNA ENÍ SILNICE (ÚSEK 
SILNICE-K IŽOVATKY) ÚDAJE S ÍTÁNÍ DOPRAVY Z ROKU 2010 EDPOKLÁDANÁ INTENZITA DOPRAVY V ROCE 2020 

SKUTE NÝ PO ET 
VOZIDEL (KTERÉ 
PROJEDOU PO 
KOMUNIKACI) 

SKUTE NÝ PO ET 
VOZIDEL (KTERÝ 

PROJEDE ZA 
PR RNOU hod.) 

PROCENTNÍ PODÍL 
ŽKÝCH VOZIDEL 

ÍSLO 
ÚSEKU POPIS ÚSEKU 

PO ET DOPRAVNÍCH 
PROST EDK  ZA 24 hod. INTENZITA 

DOPRAVY ZA 24 
hod. 

PO ET DOPRAVNÍCH PROST DK  
ZA 24 hod. INTENZITA 

DOPRAVY ZA 24 
hod. 

od 7.00 hod.-do 
23.00 hod. 

od 23.00 
hod.-do 

7.00 hod. 
DENNÍ NO NÍ SOU . 

STAV VÝHLED ŽKÁ 
VOZ. 

OSOB. 
AUTA 

MOTOCYK
LY 

ŽKÁ 
VOZ. 

OSOB. 
AUTA 

MOTOC
YKLY 

1 
SILNICE II/375 

úsek 6-5647 
 

69 259 12 340 71 306 12 389 

 
 

359 30 22 4 

- 18,25 O
A

 

295 23 18 3 

N
A

 

64 7 4 1 

2 
SILNICE II/362 

úsek 6-4045 
 

220 1 121 17 1 358 226 1 326 17 1 569 

 
 

1 460 109 91 14 

- 14,40 O
A

 

1 267 93 79 12 

N
A

 

210 16 13 2 

3 
SILNICE II/362 

úsek 6-4046 
 

159 1 025 16  1 200 163 1 212 16 1 391 

 
 

1 294 97 81 12 

- 11,72 O
A

 

1 146 82 72 10 

N
A

 
148 15 9 2 



 

 

 
STANOVENÍ OCHRANNÝCH HLUKOVÝCH PÁSEM OD KOMUNIKACÍ dle metodických pokyn  pro navrhování obcí z hlediska ochrany 
obyvatelstva p ed nadm rným hlukem z pozemní dopravy – obec Nyklovice 

Tab. 2 
Ozna ení 

silnice 
D

en
ní

 d
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a 
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ku

te
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et
 v
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id
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, k
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ré

 p
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je
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pr
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ile

m
 z

a 
ho

d.
 

FV
O

A
; F

V
N

A
 

L O
A
; L

N
A
 

P
od

él
ný

 s
kl

on
 n

iv
el

et
y 

D
ru

h 
po

vr
ch

ov
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úp
ra
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 v

oz
ov

ky
 

Výpo et hodnoty "X" 

Y
 v

 d
B 

Korekce 

K
or

ig
ov

an
á 

Le
kv

 (d
B

) 

ÍPUSTNÉ HLADINY 
HLUKU dle na ízení vlády 

dne 24. srpna 2011 
 CHRÁN NÉ VENKOVNÍ 

PROSTORY OSTATNÍCH STAVEB 
A CHRÁN NÉ OSTATNÍ 
VENKOVNÍ PROSTORY 

OCHRANNÉ 
HLUKOVÉ PÁSMO 

v m dle Sm rnice pro 
ekvivalentní hladiny 

hluku 

ís
lo

 ú
se

ku
 k

om
un

ik
ac

e 

P
op

is
 ú

se
ku

 k
om

un
ik

ac
e 

Koeficienty 

X
 =

 F
1*

F2
*F

3 

K1 K2 K3 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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 d
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ln
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I. 
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 t

íd
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I. 
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II.
 t
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v 
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m
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dr
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St
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z 
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ú
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ch

 k
om

un
ik

ac
íc

h 
s 

vý
jim

ko
u 

ú
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 b
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1 

SILNICE 
II/375 
úsek 

 6-5647 
rok 2020 

no
c OA 3 0,00082086 74,1 

do 6 %  hl. 
asf. 285 427,53 1 1 285 427,53 45,5       50    -  

NA 1 0,00212132 80,2 

de
n OA 18 0,00075451 74,1 

do 6 %  hl. 
asf. 1 285 669,87 1 1 1 285 669,87 50,1       60    -  

NA 4 0,00223607 80,2 

2 

SILNICE 
II/362 
úsek 

 6-4045 
rok 2020 

no
c OA 12 0,00082086 74,1 

do 6 %  hl. 
asf. 699 838,54 1 1 699 838,54 48,4       50    -  

NA 2 0,00212132 80,2 

de
n OA 79 0,00075451 74,1 

do 6 %  hl. 
asf. 4 576 001,36 1 1 4 576 001,36 56,5       60    -  

NA 13 0,00223607 80,2 

3 

SILNICE 
II/362 
úsek 

 6-4046 
rok 2020 

no
c OA 10 0,00082086 74,1 

do 6 %  hl. 
asf. 870 224,94 1 1 870 224,94 49,3       50    -  

NA 2 0,00212132 80,2 

de
n OA 72 0,00075451 74,1 

do 6 %  hl. 
asf. 3 503 664,03 1 1 3 503 664,03 55,3       60    -  

NA 9 0,00223607 80,2 
  

 
Vysv tlivky: 
F1 - FAKTOR VLIVU RYCHLOSTI A PODÍLU NÁKLADNÍCH AUTOMOBIL  A AUTOBUS  X - PO ET REDUKOVANÝCH VOZIDEL K1 - VLIV P ILEHLÉ SOUVISLÉ ZÁSTAVBY 
F2 - FAKTOR VLIVU PODÉLNÉHO SKLONU NIVELETY     Y - POMOCNÁ VELI INA   K2 - VLIV SPOLUP S. V TŠÍHO PO TU ZDROJ  HLUKU 
F3 - FAKTOR VLIVU POVRCHU VOZOVKY      Y = 10.logX – 10,1    K3 - VLIV ZELEN  
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