
ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ 

ARCHITEKTONICKO – URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 

ÚZEMNÍHO PLÁNU STRACHUJOV 
 

 

 

 

 

 

 

OBJEDNATEL: OBEC STRACHUJOV 

POŘIZOVATEL: MěÚ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ                   
A STAVEBNÍHO ŘÁDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDOUCÍ PROJEKTANT:  ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ 

 

ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ: ING. DRAGA KOLÁŘOVÁ 

ZEMĚDĚLSKÁ PŘÍLOHA: ING. DRAGA KOLÁŘOVÁ 

DOPRAVA: ING. ROSTISLAV KOŠŤÁL 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ 

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ: ING. GABRIELA  KOŠŤÁLOVÁ 

 

 ČERVEN 2016 



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRACHUJOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

 

TEXTOVÁ ČÁST 

 

 

 

GRAFICKÁ ČÁST 

 

 

o1 Koordinační výkres  1 : 5 000 

o2 Širší vztahy  1 : 100 000 

o3 Zábor půdního fondu  1 : 5 000 

 

 

 

 

 



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRACHUJOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTOVÁ ČÁST 

 



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRACHUJOV 

 

 

OBSAH 
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ...................................... 4 

1 Postup při pořízení územního plánu ........................................................................ 4 

2 Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s politikou územního 
rozvoje, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a 
dalších právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů ................................. 4 

2.1 Soulad s Politikou územního rozvoje České Republiky ................................................ 4 

2.2 Soulad se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) Kraje Vysočina .................................... 6 

2.3 Soulad s cíli a úkoly územního plánování ..................................................................... 9 

2.4 Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů .......... 9 

2.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případě s výsledkem řešení 
rozporů ........................................................................................................................ 11 

3 Zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území .............. 16 

3.1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí ............................................. 16 

3.2 Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 ........................................ 16 

3.3 Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných 
jevů obsažených v územně analytických podkladech ................................................ 16 

3.4 Předpokládané vlivy Územního plánu na výsledky analýzy silných stránek, slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb v území ......................................................................... 16 

3.5 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – výsledky ........................................... 18 

4 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona ...................... 19 

5 Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního 
zákona zohledněno ............................................................................................... 19 

6 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ................................................................ 19 

6.1 Koncepce rozvoje území obce ..................................................................................... 19 

6.2 Koncepce uspořádání krajiny ...................................................................................... 21 

6.3 Územní systém ekologické stability ............................................................................. 23 

6.4 Koncepce bydlení ........................................................................................................ 26 

6.5 Koncepce výroby ......................................................................................................... 28 

6.6 Koncepce rekreace ...................................................................................................... 29 

6.7 Koncepce občanské vybavenosti ................................................................................ 29 

6.8 Koncepce dopravního řešení ....................................................................................... 31 

6.9 Koncepce vodního hospodářství ................................................................................. 36 

6.10 Koncepce energetických zařízení a spojů ................................................................... 38 

6.11 Nakládání s odpady ..................................................................................................... 45 

6.12 Zvláštní zájmy .............................................................................................................. 45 

7 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch .............................................................................. 48 

8 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ....... 50 

8.1 Soulad a koordinace v řešeném území ....................................................................... 50 

8.2 Širší vztahy .................................................................................................................. 50 

9 Vyhodnocení splnění požadavků zadání územního plánu ..................................... 51 

 

 



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRACHUJOV 

 

 

 

10 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 
jejich vymezení ..................................................................................................... 54 

11 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa .......................................... 54 

11.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond ............................................................................................................................. 54 

11.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa ..................................................................................................... 60 

12 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění ........................................................ 60 

13 Vyhodnocení připomínek ...................................................................................... 60 



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRACHUJOV 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4 

 

 

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

1 Postup při pořízení územního plánu 

Zastupitelstvo obce Strachujov rozhodlo o pořízení územního plánu Strachujov (dále jen ÚP 
Strachujov) na svém zasedání dne 4. 5. 2012 z vlastního podnětu. Zastupitelem pro spolupráci 
s pořizovatelem byl schválen pan Ivan Podsedník, starosta obce. O pořízení ÚP Strachujov  
požádal Obecní úřad obce Strachujov dne 10. 5. 2012 Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, 
odbor úřad územního plánování a stavebního řádu. 

Zastupitelstvo obce Strachujov schválilo zadání územního plánu dne 14. 09. 2012. 

Vypracováním návrhu ÚP Strachujov byla pověřena Ing. arch. Alena Košťálová, Zavřená 32, 
634 00 Brno.  

Společné jednání o návrhu územního plánu Strachujov (§ 50 zák. 183/2006 Sb.) se uskutečnilo 
18. 4. 2014 v budově Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem. Krajský úřad Kraje Vysočina, 
odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený správní orgán posoudil dne 
28. 5. 2015 předložený návrh ÚP Strachujov z hlediska koordinace využívání území s ohledem 
na širší územní vztahy, z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR a z hlediska 
souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění 1. aktualizace. Ve svém 
stanovisku č.2  č.j. KUJI 29332/2015, OÚP 367/2014 Mal-5 ze dne 28.5.2015 konstatuje, že lze 
zahájit řízení o ÚP Strachujov  podle § 52 stavebního zákona po novele.  

Veřejné projednávání návrhu ÚP Strachujov proběhlo v pondělí 17. 8. 2015 od 15. hod 
v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Strachujov. Do 24. 8. 2015 mohl každý uplatnit své 
písemné připomínky a vlastníci pozemků a staveb své písemné námitky. 

Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek byl zaslán dne 4. 1. 2016 dotčeným 
orgánů k posouzení. 

Zastupitelstvo obce Strachujov vydalo na svém zasedání dne 17. 2. 2016 Územní plán 
Strachujov. 

 

2 Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s politikou 
územního rozvoje, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky 
stavebního zákona a dalších právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů 

2.1 Soulad s Politikou územního rozvoje České Republiky 

Politika územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR) byla schválena vládou České 
republiky dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929/2009. Dne 15. 4. 2015 schválila vláda ČR 
Aktualizaci č. 1 PÚR.  

Od 17. 4. 2015 je PÚR závazná ve znění aktualizace. Řešení Územního plánu Strachujov se 
tato aktualizace nedotýká. 

Vztah rozvojových oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů 
a ploch technické infrastruktury vymezených v PÚR ČR, k řešenému územnímu plánu: 

 Řešené území neleží v žádné rozvojové oblasti.  

 Řešené území není součástí žádné rozvojové osy. 

 Řešené území neleží ve specifických oblastech nadmístního významu vymezených v PÚR 
ČR.  
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 Řešené území neleží v trasách transevropských multimodálních koridorů, koridorů 
vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, 
koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody.  

 PÚR nenárokuje pro území obce Strachujov žádné specifické požadavky.  

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území které 
mají vztah území řešenému tímto územním plánem 

Jedná se zejména o následující celorepublikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by měla být provázána s 
potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí 
krajiny. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve 
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je 
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a 
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch. Hospodárně 
využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit 
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné 
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání 
území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V 
rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na 
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji 
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, 
turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 
cyklo, lyžařská, hipo). 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, eroze atd.) s cílem minimalizovat 
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro 
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy 
k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet 
podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s 
cílem zmírňování účinků povodní. 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a 
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod. 

(30)   Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i 
v budoucnosti. 
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Vyhodnocení návrhu ÚP s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území uvedenými v PÚR 2008 ve znění Aktualizace č. 1 

Územní plán Strachujov je zpracován v souladu s PÚR 2008, která vytváří předpoklady pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území.  

Naplnění shora uvedených dotčených republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území Územním plánem Strachujov je uvedeno v následujícím přehledu:  

(14) Přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území a architektonické dědictví jsou chráněny 
citlivým návrhem ploch bydlení a výroby a jejich regulativy. Zachovány jsou kulturní, 
přírodní a užitné hodnoty krajiny. V územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy v 
lokalitách, kde umístěním nedojde k narušení krajinného rázu. Způsob využití krajiny je 
řešen komplexně, zvyšována je kvalita života obyvatel doplněním ploch pro sportovní a 
rekreační využití. 

(14a) Dbáno je na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, 
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

(16) ÚP se zabývá komplexním řešením správního území a vytváří podmínky pro rozvoj 
území ve smyslu udržitelného rozvoje tj. na principu vyváženosti mezi třemi pilíři - 
ochrany hodnot území, zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje. 

(19) Plochy výroby územně stabilizované jsou respektovány, v obci nejsou opuštěné areály a 
plochy výroby. Veřejná zeleň je zachována. 

(20a) ÚP zajišťuje migrační propustnost krajiny jak pro volně žijící živočichy, tak pro lidi.  

(22) Vytvořeny jsou podmínky pro rozvoj cestovního ruchu zatraktivněním území a naznačeno 
je řešení cyklotras a cyklostezek využitelných i pro lyžařskou turistiku. 

(25) Pro naplnění požadavku na retenci a akumulaci srážkových vod v území jsou navržena 
opatření proti záplavám a proti vodní erozi. 

(26) V území ohroženém povodněmi a rozlivem vodních toků nejsou vymezovány zastavitelné 
plochy.  

(30)   Vodovodní řady jsou rozšířeny do návrhových lokalit bydlení. Vymezena je plocha pro 
umístění čistírny odpadních vod. 

 

2.2 Soulad se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) Kraje Vysočina 

Pro řešené území jsou závazné Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina v právním stavu po 
vydání aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, které nabyly účinnosti dne 
23.10.2012 (dále označované jako ZÚR).  

ZÚR nestanovují na území ORP Bystřice nad Pernštejnem žádnou rozvojovou oblast krajského 
významu.  

Řešené území není součástí žádné rozvojové osy ani oblasti republikového významu nebo 
krajského významu. 

Celé řešené území spadá do oblasti krajinného rázu Svratecká hornatina (čl. 125a ZÚR KV). 

Celé řešené území se nachází ve specifické oblasti krajského významu SOBk3 Vysočina – 

severovýchod (čl. 58, 60d ZÚR KV). 

Výpis priorit ZÚR KV, které mají vztah k území řešenému tímto územním plánem 

3. VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ KRAJSKÉHO VÝZNAMU 

(58) ZÚR vymezují na území Kraje Vysočina 5 specifických oblastí krajského významu SOBk 1 
až 5. Úpravu vymezení specifických oblastí krajského významu včetně zařazení dalších 
je možno provést v rámci aktualizace ZÚR na základě aktualizace údajů Kraje Vysočina a 
vyhodnocovacích kritérií. 
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3.3 Specifická oblast krajského významu SOBk 3 Vysočina - severovýchod 

(60d) Specifická oblast je vymezena tak, že do této oblasti jsou zahrnuty tyto obce (katastrální 
území): a) ve správním obvodu ORP Bystrice nad Pernštejnem – Strachujov 
(Strachujov) 

(60e) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území:jedinečností a neopakovatelností krajiny: podporovat ekologicky šetrné formy 
cestovního ruchu a aktivně podporovat vytváření nových pracovních příležitostí v oblasti 
cestovního ruchu, rekreace a turistiky zejména ve vazbě na CHKO Žďárské vrchy a 
Přírodní park Svratecká hornatina; 

6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOCINA 

(125) ZÚR vymezují na území kraje tyto typy krajin charakterizované převažujícím nebo 
určujícím cílovým využitím: a) krajina lesní; b) krajina rybniční; c) krajina lesozemědělská 
harmonická; d) krajina lesozemědělská ostatní; e) krajina zemědělská běžná; f) krajina 
zemědělská intenzivní; g) krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace. 

(125a) ZÚR dále vymezují na území kraje tyto oblasti krajinného rázu jako unikátní územní 
jednotky jedinečností a neopakovatelností krajiny: (h) CZ0610-OB008 Novoměstsko – 
Bystřicko. 

6.1 Typy krajin dle cílového využití. - 6.1.3 Krajina lesozemědělská harmonická 

(134) ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: a) 
zachovat v nejvyšší možné míre stávající typ využívání lesních a zemědělských 
pozemku; b) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesu a 
eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením; c) respektovat 
cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 
vhodnými stavbami; d) zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména 
podíl zahrad a trvalých travních porostu; e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých 
pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit, rekreační 
zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti 
krajiny; f) chránit luční porosty. 

6.2 Oblasti krajinného rázu 

(146a) ZÚR stanovují ve všech oblastech krajinného rázu pro činnost v území a rozhodování o 
změnách v území zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející 
jedinečnost krajiny, jimiž jsou zejména: a) typický reliéf v makro i mezo měřítku; b) typická 
struktura kulturní krajiny včetně stop tradičních způsobu hospodaření; c) Přírodní složky 
krajiny, charakter zalesnění, lesních okraje, vzorek drobných ploch a linií zeleně apod.; d) 
historické krajinářské úpravy; e) hydrografický systém včetně typického charakteru údolí 
daného jak jeho morfologií, tak historickým využitím toku; f) typické kulturní dominanty v 
krajinné scéně a to včetně typické siluety; g) sídelní struktura; h) urbanistická struktura 
sídel; i) měřítko a hmota tradiční architektury; j) typické siluety sídel a charakter okrajů 
obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a cennou lidovou architekturou; 

(146t) ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB019 Svratecká hornatina tyto 
specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: a) věnovat 
pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování výškových staveb přesahujících 
dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu v celém prostoru oblasti a v navazujícím 
okolí, odkud se mohou vizuálně uplatnit v prostorech oblasti; 

 

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 
STÁTU A ASANAČNÍCH ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE 
PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

7.5 veřejně prospěšná opatření územní systém ekologické stability 

(163) ZÚR vymezují tyto plochy a koridory ÚSES jako veřejně prospěšná opatření: U025 RBC 
Bukáčkův kout (obec Strachujov),  U320 RBK (Dalečín – Strachujov – Unčín) 
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8. STANOVENÍ POŽADAVKU NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ 

8.1 Požadavky na koordinaci ploch a koridoru VPS a VPO 

(164) ZÚR stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 
zpřesňování územního vymezení ploch a koridoru pro umístění staveb. Koordinace ploch 
a koridoru VPS a VPO vymezených ZÚR budou probíhat v území dále uvedených ORP a 
obcí:  Strachujov: DK20, U320 

 

Vyhodnocení souladu s jednotlivými prioritami územního plánování kraje dle ZÚR KrV 

Shora uvedené priority jsou respektovány následujícím způsobem: 

(60d,e) V souladu se zásadami pro usměrňování územního rozvoje ve Specifické oblasti 
SOBk 3 Vysočina – severovýchod, správní obvod ORP Bystrice nad Pernštejnem – 
Strachujov, je v řešení ÚP je především podporována turistika (cykloturistika i lyžařská 
turistika) zejména ve vazbě na CHKO Žďárské vrchy a Přírodní park Svratecká hornatina. 
Eliminovány jsou možné negativní vlivy rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a na přírodní i 
krajinné hodnoty v území, které jsou využity jako prvek pro stabilizaci a rozvoj území. 
Naplněn je požadavek na saturování místní obslužné funkce městyse Jimramov, neboť 
ve Strachujově neleze vytvořit funkční občanskou vybavenost a pro tyto funkce bude 
využíván Jimramov. 

(125a), (146t) ÚP respektuje oblast krajinného rázu jako unikátní územní jednotky jedinečností 
a neopakovatelností krajiny CZ0610-OB008 Novoměstsko – Bystřicko i oblast krajinného 
rázu CZ0610-OB019 Svratecká hornatina. Požadavky z toho plynoucí (umísťování 
výškových staveb) jsou v ÚP Strachujov respektovány. Ve Strachujově takové stavby 
nejsou navrhovány. Obytné objekty mají přípustné pouze 2 nadzemní podlaží. 
Urbanistická struktura sídla a jeho typická silueta i měřítko a hmota tradiční architektury 
jsou zachovány. Ověřen je rozsah zastavitelných ploch v sídle a stanoveny jsou směry 
jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy technickou infrastrukturou, limity rozvoje 
území a ochrany krajiny při respektování kulturních, přírodních a civilizačních hodnot 
území. Při vymezování zastavitelných ploch jsou vyloučeny střety s potřebami ochrany 
kulturních hodnot, zejména nepříznivých vizuálních kontrastů.  

(134) Území obce Strachujov je v ZÚR Kraje Vysočina začleněno do krajiny lesozemědělské 

harmonické (čl. 132, 133, 134 ZÚR KV); požadavky z toho plynoucí jsou v ÚP 
akceptovány, zachován je podíl zahrad, plochy trvalých travních porostů jsou rozšířeny. 
Cestovní ruch je rozvíjen především vymezením cest pro cykloturistiku a lyžařskou 
turistiku. Nové chatové lokality ani rekreační zařízení nejsou navrhovány. Územní plán se 
zabývá zlepšením prostupnosti území podporou rozvoje cyklistické dopravy ve vazbě na 
stávající hodnoty území a nadřazenou sít cyklistických tras. Navržena jsou opatření pro 
ochranu ploch ohrožených vodní erozí. 

 (163) ÚP respektuje ZÚR vymezené plochy a koridory ÚSES jako veřejně prospěšná opatření: 
U025 RBC Bukáčkův kout (obec Strachujov),  U320 RBK (Dalečín – Strachujov – Unčín). 
Respektovány a doplněny jsou skladebné části ÚSES a pozitivní znaky charakteristik 
krajinného rázu. Koordinována je návaznost na okolní obce v rámci ORP. 

 

 (164) Respektován a zpřesněn je koridor pro homogenizaci stávajícího tahu II/357, který je 
v ZÚR vymezený v šíři 80 m jako veřejně prospěšná stavba v oblasti dopravy DK20: 
Silnice nadmístního významu II/357 – Bystřice n. P. – Dalečín – Strachujov – Jimramov. 
Prověřeny jsou možnosti přestavby silnice II/357 v úseku Bystrice nad Pernštejnem – 
Jimramov. Koordinována je návaznost na okolní obce v rámci ORP. 
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2.3 Soulad s cíli a úkoly územního plánování 

Obec Strachujov je součástí území, kde je výkon veřejné správy svěřen do působnosti ORP, 
kterou je město Bystřice nad Pernštejnem a současně území obce spadá do správního obvodu 
pověřeného úřadu města Bystřice nad Pernštejnem.  

Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) pro správní obvod (SO) obce s rozšířenou 
působností (ORP) Bystřice nad Pernštejnem zpracovaný v rámci Územně analytických 
podkladů (ÚAP) zařazuje Obec Strachujov do kategorie 3a s vyhovujícím enviromentálním 
pilířem, nevyhovujícím hospodářským pilířem a sociální soudržnosti. 

Obec je charakterizována podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP 
Bystřice n.P.  

Charakter okolní krajiny je příznivý, území není zatíženo negativními vlivy. Míra registrované 
nezaměstnanosti klesá, podnikatelská aktivita je nízká. Příznivá věková skladba obyvatel se 
neprojevuje, počet obyvatel stagnuje.  

Dostupnost centra ORP je obtížná. Funkce obce je obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní 
tahy, nemá dostatečnou občanskou vybavenost. 

Územní plán vytváří předpoklady pro zajištění souladu přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v území se zřetelem na zachování příznivého životního prostředí. Koncepce územního 
plánu navrhuje opatření směřující k optimálnímu využívání území, které umožňuje dlouhodobý 
vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opatření územního plánu dávají pravidla pro 
využívání území v souladu s principem udržitelného rozvoje území. 

Územní plán se zabývá komplexním řešením celého správního území obce. Pro řešené území 
obce jsou stanoveny požadavky na účelné využívání území i podmínky prostorového 
uspořádání území. Změny v území směřují především do ploch bydlení v rodinných domech 
(městských a příměstských), do ploch smíšených obytných, do ploch výroby a skladování a do 
ploch dopravní infrastruktury. 

Veřejné i soukromé záměry na změny v území jsou územním plánem koordinovány, 
koordinována je výstavba a další aktivity ovlivňující rozvoj území obce. 

Ve veřejném zájmu ÚP chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. 

V nezastavěném území je posilována biodiverzita a ekologická stabilita zejména na plochách 
zemědělsky intenzivně obhospodařovaných. 

Respektovány jsou zásady zásobení vodou a odkanalizování obce (PRVK).  

Územní plán respektuje koncepci, kterou na úseku dodávky vody a zpracování odpadních vod 
předkládá Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Likvidace odpadních vod tak 
bude dořešena v delším časovém horizontu, konkrétní opatření ale nejsou řešena v grafické 
části ÚP. Návrh v textové části splňuje požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i  budoucnosti. 

Nová zástavba bude doplňovaná s ohledem na historické a krajinné hodnoty. Navržené plochy 
navazují na zastavěné území obce tak, aby zásah do okolního nezastavěného území byl 
minimalizován. 

Respektován je okresní generel ÚSES.  

Respektován je přírodní park Svratecká hornatina, vyhlášeným 14. 4. 1988 Okresním úřadem 

Žďár nad Sázavou k ochraně krajinného rázu území se soustředěnými vysokými estetickými a  

biologickými hodnotami bez podstatného omezení stávající hospodářské činnosti s posláním 

zachovat hodnoty krajiny s podmínkami pro individuální rekreaci. 

 

2.4 Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů 

V návrhu územního plánu jsou respektovány požadavky stavebního zákona i jeho prováděcích 
předpisů v platném znění. 
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Zastavěná plocha, tj. koeficient zastavění, odpovídá §2, odst.7 Stavebního zákona v platném 
znění. 

V řešení územního plánu jsou v souladu s § 3, odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 využity možnosti 
podrobnějšího členění ploch v zastavěném i nezastavěném území. Toto podrobnější členění 
ploch v zastavěném území vychází především z metodiky MINIS zpracované pro kraj Vysočina. 

Podrobněji jsou členěny: 

plochy bydlení: 

BV – bydlení v rodinných domech - venkovské 

Doplňující index charakterizuje převažující způsob využití zástavby. 

Obec nechce realizovat výstavbu bytových domů, plochy pro bydlení v bytových domech 
nejsou proto vymezeny.  

V plochách pro bydlení v rodinných domech je výstavba bytových domů nepřípustná. 

plochy rekreace 

RI – rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

RIx – rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci na lesních pozemcích 

Pro rekreaci bylo nutno vymezit samostatnou funkci rekreace na lesních pozemcích, neboť 
má s ohledem na ochranu PUPFL jiné regulativy než ostatní plochy rekreace. 

plochy občanského vybavení 

OV - občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

OS - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

Uvedené plochy jsou zcela rozdílného charakteru, bylo proto třeba je rozlišit. 

plochy smíšené obytné 

SV - plochy smíšené obytné – venkovské 

Doplňující index charakterizuje převažující způsob využití zástavby. 

plochy dopravní infrastruktury 

DS – dopravní infrastruktura – silniční  

DU - dopravní infrastruktura – účelové komunikace 

Nad rámec MINIS je vymezena plocha pro účelové komunikace, kdy zpracovatel pokládal za 
potřebné samostatně vyčlenit plochy významných účelových komunikací, důležitých pro 
prostupnost krajiny. 

plochy technické infrastruktury 

TI - technická infrastruktura – inženýrské sítě 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o sítě, plochy vodního hospodářství a regulační stanici 
plynu, nejsou tyto plochy dále členěny. 

plochy výroby a skladování 

VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba 

VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba 

Plochy výroby jsou členěny dle svého charakteru v souladu s metodikou MINIS. 

plochy veřejných prostranství 

PV - veřejná prostranství 

ZV - veřejná prostranství – veřejná zeleň 

Plochy veřejných prostranství jsou členěny dle svého charakteru v souladu s metodikou 
MINIS. 
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plochy zeleně 

ZZ - zeleň – zahrad a sadů 

Využita je možnost členění ploch zeleně v zastavěném území dle metodiky MINIS, které bylo 
nezbytné pro přesnou charakteristiku způsobu jejich využití a jejich funkci (plochy obtížně 
zastavitelné). 

plochy zemědělské 

NZ – plochy zemědělské    

NZt – plochy zemědělské – trvalé travní porosty  

NZs – plochy zemědělské – sady a zahrady 

Vzhledem k tomu, že je třeba pro ochranu proti erozím půdy v údolních nivách plochy 
zatravňovat, je samostatně vymezena funkce NZt pro plochy zemědělské s trvalým travním 
porostem (TTP). Jedná se o plochy s větším nebezpečím vodních erozí. 

plochy lesní 

NL – plochy lesní 

Tyto plochy jsou jednoznačné a jsou označeny v souladu s metodikou MINIS. 

plochy přírodní 

NP – plochy přírodní 

Tyto plochy jsou jednoznačné a jsou označeny v souladu s metodikou MINIS. 

plochy smíšené nezastavěného území 

NS – plochy smíšené nezastavěného území 

Tyto plochy jsou jednoznačné a jsou označeny v souladu s metodikou MINIS. 

 

2.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případě 
s výsledkem řešení rozporů 

Územní plán je v souladu s požadavky vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na 
základě zvláštních předpisů. Během projednávání návrhu územního plánu Strachujov  byla 

obdržena tato stanoviska dotčených orgánů: 
 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství: 

KUJI 25942/2014 ze dne 22.4.2014 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem o OPK v působnosti KrÚ Vysočina je obdrženo souhlasné 
stanovisko. 
 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství: 

KUJI 25609/2014 ze dne 22.4.2014 

Z hlediska ochrany ZPF je k návrhu ÚP uděleno kladné stanovisko. 

Upozornění: Je třeba uvést do souladu textovou a grafickou část ÚP. Jedná se o plochu 
smíšenou obytnou – v textu označenou jako Zs1, v grafice a odůvodnění označovanou jako Zb4. 

plocha pro tělovýchovu a sportovní zařízení v návrhu je označena jako Zo2, v odůvodnění a 
grafice jako po1. 

Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: 

Je v návrhu pro veřejné projednání opraveno. 
 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství: 

KUJI 32505/2014 ze dne 19.5.2014 
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1. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 48a, zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 Bez připomínek. 
 

2. Do působnosti krajského úřadu podle § 107 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších přepisů: 

Upozorňujeme na skutečnost, že opatřením obecné povahy č.j. KUJI 43388/2013 zn. OLVHZ 
169/2012 St-49 ze dne 28.6.2013 zrušil Krajský úřad Kraje Vysočina stávající pásma hygienické 

ochrany vodárenské nádrže Vír.  
 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství 

KUJI 29039/2014 ze dne 5.5.20105 

Bez připomínek. 
 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou: 

KHSV/05798/2014/ZR/HOK/Roh ze dne 5. 5. 2014 

Uděleno souhlasné stanovisko. 
 

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou 

Č.j. HSJI 1565-2/ZR-2014 ze dne 9.4.2014 

Uděleno souhlasné stanovisko. 
 

Česká republika – Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem Pardubice 

Č.j. 30766/2014-9440 OÚZ-PCE ze dne 4.4.2014 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku – jev 103 – 

letecká stavba včetně ochranného pásma. Řešené území je celé správní území. 

  

Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: 

Doplnit do návrhu. 

 

Státní pozemkový úřad, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou 

Č.j. SPU 202806/2014 ze dne 7.5.2014 

Bez připomínek. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Č.j. MPO 16377/2014 ze dne 12.5.2014 

Bez připomínek. 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 612 54 Brno 

Č.j. 001096/11300/2014 ze dne 14.4.2014 
 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

Č.j. 623/560/14 ze dne 31.3.2014 

Bez připomínek. 
 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/26, 

460 01 Liberec 1 

Č.j. SBS 09978/2014 ze dne 4.4.2014 

Bez námitek. 

Připomínky občanů na základě společného jednání o návrhu územního plánu 
Strachujov: 

Jiří Kalášek, Strachujov 21, 592 42 Jimramov, č.j. 8544/2014 ze dne 30.4.2014 

Žádám o odstranění cesty vyznačené č. 442/12 na parcele 442/5, kterou vlastním, a to 

z výkresové i textové části Územního plánu obce Strachujov v současné době zpracovávaném. 

Dále žádám, aby parcela č. 442/5 zůstala zachována jako stavební parcela pro bydlení 
s podnikatelskými aktivitami. 

Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: 

Navrhujeme ponechání koncepce z dosud platného územního plánu, který nabyl účinnosti dne 

14.9.2005. Předmětná účelová komunikace na pozemku p.č. 442/12 PK 442/5 v k.ú. Strachujov 

zpřístupňuje stávající nemovitosti v daném území. Tato účelová komunikace rovněž zpřístupňuje 
pozemek p.č. 442/5 ve vlastnictví pana Kaláška, který ve svém vyjádření požaduje tento 

pozemek ponechat jako plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami. 

Obdržená stanoviska dotčených orgánů v rámci veřejného projednávání návrhu 
ÚP Strachujov. 

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou 

Č.j. HSJI 3609-2/ZR-2015 ze dne 27.7.2015 

Uděleno souhlasné stanovisko. 

 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství: 

KUJI 53957/2015 ze dne 5.8.2015 

1. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 48a, zákona č.289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

Bez připomínek. 

 

2. Do působnosti krajského úřadu podle § 107 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších přepisů: 

Upozorňujeme na skutečnost, že opatřením obecné povahy č.j. KUJI 43388/2013 zn. OLVHZ 
169/2012 St-49 ze dne 28.6.2013 zrušil Krajský úřad Kraje Vysočina stávající pásma hygienické 

ochrany vodárenské nádrže Vír.  Na tuto skutečnost již bylo upozorňováno v našem vyjádření 

pro společná jednání. Oprava (doplnění) však nebylo realizováno ve všech příslušných 
kapitolách návrhu územního plánu. 

 

Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: 

Bude opraveno a doplněno v čistopisu ÚP. 
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Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu: 

KUJI 47482/2015 ze dne 21.8.2015 

K předloženému návrhu nemá požadavky. 

 

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí: 

Č.j. OŽP/13193/2015/Ba ze dne 14.8.2015 

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, se seznámil s předloženou 

zprávou a uvádí následující: 

 V Textové části návrhu ÚP Strachujov chybí specifikace jednotlivých skladebných částí ÚSES – 
biokoridorů a biocenter, (např. tabulkově vyjádřená): pro biocentra typ a biogeografický význam, 
geobiocenologická typizace, minimální/navržená rozloha, současný stav, využívání, stupeň 
ekologické stability a cílové ekosystémy; v případě biokoridorů pak STG, délka, využití, stupeň 
ekologické stability a cílové ekosystémy. V Odůvodnění návrhu ÚP Strachujov je pouze popsána 
metodika navrhování ÚSES (str. 20 – 21). 

 Ve výkresové části Návrhu ÚP Strachujov chybí popis dvou větví LBK (propojující v jižním okraji k.ú. 
Strachujov LBC Pod Panským kopcem s LBC Nad rychtou, 2. v SV části území propojující ÚSES 
vymezený ze západní strany v k.ú. Jimramov a z východní strany v k.ú.  Unčín) a jednoho LBC 
v jižním konci k.ú. Strachujov (LBC Nad Rychtou). 

 V současnosti platném ÚP Strachujov, schváleném v roce 2005, jsou vymezeny v severovýchodní 
části obce Strachujov, 2 plochy Bv pro bydlení venkovského typu a jedna plocha Bp pro bydlení 
s podnikatelskými aktivitami. Dále na výše uvedenou plochu bydlení venkovského typu přiléhá plocha 
Po orná půda. V současném návrhu ÚP Strachujov jsou všechny tyto plochy zahrnuty do 
stabilizovaného zastavěného území, ačkoli na všech plochách, krom v současné době realizovaného 
jednoho RD, umístěného v okraji větší, jižně situované plochy, doposud žádná výstavba neprobíhá a 
pozemky jsou druhu orná půda (plochy Bv) resp. zahrada (plocha Bp) a jsou tak i fakticky využívány 
(v případě Bp plocha svým charakterem připomíná plochu přírodní). Zároveň plocha Po orná půda 
(v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha) je v současném návrhu ÚP Strachujov vedena 
jako Sv (plochy smíšeně obytné, venkovské). Domníváme se, že by všechny výše uvedené plochy, 
na kterých doposud není realizována výstavba RD, měly být i nadále označeny jako návrhové plochy 
a nikoli jako plochy stabilizované, v případě plochy Po pak provést změnu formou návrhu.  

 Vzhledem k pohledové exponovanosti navrhovaných ploch Zb1, Zb2 a Zb3 požadujeme z hlediska 
ochrany krajinného rázu v Textové části návrhu ÚP Strachujov, v kapitole 6 Plochy bydlení – bydlení 
v rodinných domech – venkovské (BV) z Hlavního využití vypustit slovo „příměstského“ (bydlení 
v RD venkovského a příměstského typu) 

 Vzhledem k pohledové exponovanosti navrhovaných ploch Zb1, Zb2 a Zb3 požadujeme z hlediska 
ochrany krajinného rázu v Textové části návrhu ÚP Strachujov, v kapitole 6 Plochy bydlení – bydlení 
v rodinných domech – venkovské (BV) nahradit v Podmínkách prostorového uspořádání 
„maximální výška 10 m od upraveného terénu po hřeben střechy“ na „RD s 1 NP“ a přidat 
„Stavby musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat tradičnímu obrazu 
sídla“ 

 Vzhledem k pohledové exponovanosti navrhovaných plochy Zs1 požadujeme z hlediska ochrany 
krajinného rázu v Textové části návrhu ÚP Strachujov, v kapitole 6 Plochy smíšené obytné - 
venkovské (SV) nahradit v Podmínkách prostorového uspořádání „maximální výška zástavby 
bude 11 m nad upravený terén“ na „zástavba s 1 NP“ 

 Dále požadujeme doplnit ve výkresové i textové části návrhu ÚP Strachujov významnou zeleň, 
především stromy v intravilánu obce (v současně platném ÚP jsou tyto součástí výkresové i textové 
části, byť část jich již v reálu neexistuje). Tyto stromy si zasluhují zvýšenou pozornost a je nutné 
jejich respektování v případě realizace stavebních záměrů (možné zabezpečení jejich zvýšené 
ochrany institutem vyhlášení za památné stromy). 

 

Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: 

Bude opraveno a doplněno v čistopisu ÚP. 
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Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění  

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 24. 8. 2015 mohli vlastníci pozemků a 
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky.  

 

Jiří Kalášek, Strachujov 21, 592 42 Jimramov, č.j. 13397/2015 ze dne 19.8.2015 

Žádám o odstranění cesty vyznačené č. 442/12 na parcele 442/5, kterou vlastním, a to 
z výkresové i textové části Územního plánu obce Strachujov v současné době zpracovávaném. 
Dále žádám, aby parcela č. 442/5 zůstala zachována jako stavební parcela pro bydlení 
s podnikatelskými aktivitami .Okolnosti, náležitosti a důvody ohledně mojí žádosti byly náležitě 
projednány na veřejném projednávání návrhu ÚP Strachujov, které se konalo dne 17.8.2015. 
jedná se z mé strany o nutnou ochranu mého vlastnictví p.č. 445/5 a v důsledku i mého RD na 
této parcele, který vlastním, před používáním cizími osobami k jejich prospěchu a 
poškozováním mých práv omezováním pohybu po mém vlastním pozemku, poškozováním 
pozemku případně i dalšími aktivitami, které by mě poškozovaly. 

 

Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele s odůvodněním. 

Námitce se se vyhovuje částečně. Vyznačení místní (účelové) komunikace bude v grafické i 
textové části územního plánu ponecháno v úseku od napojení komunikace na silnici II. třídy po 

jižní hranici pozemků p.č. 444/1 v k.ú. Strachujov. V místě styku pozemků p.č. 440/2, 443, 
444/1,  445,446 v k.ú. Strachujov bude vyznačení komunikace ukončeno. Dále bude pozemek 

p.č. 442/12 zahrnut do stabilizovaných ploch SV – plocha smíšená obytná – venkovská až po 

hranici zastavěného území. Zbylá část cesty od hranice zastavěného území po pozemek p.č. 
st.55 v k.ú. Strachujov bude zařazena do stabilizovaných ploch smíšených nezastavěného území 

- NS. 

Pozemek p.č. 442/5 v k.ú. Strachujov je zahrnut do stabilizovaných ploch smíšených obytných – 

venkovských na kterých lze stavět rodinný dům s podnikatelskými aktivitami. 

 

Odůvodnění: 

Pořizovatel a určený zastupitel na místě samém posoudili námitku pana Kaláška. Cestu  na 
pozemku p.č. 442/12 nelze z územního plánu zcela odstranit z důvodu, že tato cesta 

zpřístupňuje rodinný dům č.p. 12 na pozemku p.č. 446. Dále již cesta není využívána a je 
zarostlá dřevinami. Majitel budovy na pozemku st.54 a st. 55 má přístup zajištěn po svých 

pozemcích z druhé strany. 

 

Vyhodnocení připomínek 

Během veřejného projednávání nebyly k návrhu ÚP Strachujov  obdrženy připomínky. 

 

Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek byl zaslán dne 4. 1. 2016 dotčeným 

orgánů k posouzení s tím, že byla obdržena ve stanovené lhůtě souhlasná stanoviska k tomuto 
návrhu. 
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3 Zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území 

3.1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí nebylo zpracováno, neboť dle stanoviska Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a jeho závěru zjišťovacího řešení podle § 10 i, 
odst. 3 zák. č. 100/2001 Sb. se uvádí, že ÚP Strachujov nebude posuzován ve smyslu zákona 
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. 

Tím v žádném případě není dotčena povinnost investorů – oznamovatelů konkrétních záměrů, 
které překročí parametry některého z bodů přílohy č. 1 uvedeného zákona, postupovat ve 
smyslu ustanovení § 6 a následujících zákona, které upravují posuzování záměru. 

 

3.2 Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 

Krajský úřad Kraje Vysočina, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil vliv 
Územního plánu Strachujov na území Natura 2000. 

3.3 Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných 
sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech 

Na základě schválených Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Bystřice 
nad Pernštejnem (zpracovatel USB Brno) a jejich aktualizace z roku 2012 jsou do návrhu 

územního plánu zapracovány limity využití území. 

Vybrané sledované jevy obsažené v Územně analytických podkladech pro správní obvod obce 
s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem jsou znázorněné zejména v grafické části – 
koordinačním výkrese. Respektovány jsou především jejich limitující faktory. Využity jsou 
poznatky vyplývající z vyhodnocení sledovaných jevů v Územně analytických podkladech. 

 

3.4 Předpokládané vlivy Územního plánu na výsledky analýzy silných stránek, 
slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území 

3.4.1 Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 

Vymezení hrozeb v řešeném území je provedeno v Územně analytických podkladech pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem. Vyhodnocení 
Územního plánu Strachujov na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území je v následující 
tabulce. 

 hrozby 
vyhodnocení vlivu územního plánu na eliminaci 
nebo snížení hrozeb  

Záplavové území Svratky. 
Zastavěné území obce leží mimo záplavové území. 
V místě rozlivu řeky jsou navrženy pouze přírodní plochy. 

Znečištění povrchových vod splachy  ze 
zemědělských pozemků. 

Navržena jsou protierozní opatření – zatravněné plochy. 

Narušení krajinného rázu výstavbou 
nevhodných staveb. 

Prostorové regulace usměrní způsob zástavby. 

Ohrožení řešení problémů v dopravní 
infrastruktuře vlivem nedostatečného stavu 
veřejných financí. 

Hrozba zůstává – koridor pro homogenizaci silnice I/37 
nemá stanovenu lhůtu pro realizaci. 
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3.4.2 Vliv na posílení slabých stránek řešeného území 

Vymezení slabých stránek v řešeném území je provedeno v Územně analytických podkladech 
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem. Vyhodnocení 
Územního plánu (ÚP) na odstranění nebo posílení (zmírnění) slabých stránek je v následující 
tabulce. 

slabé stránky 
vyhodnocení územního plánu na odstranění 
nebo zmírnění slabých stránek 

Při silničním tahu překračování limitní hranice 
hluku z dopravy. 

Tranzitní silniční doprava vedená přes obec – 
riziko dopravních nehod a hlukové zátěže. 

Do hlukového pásma nejsou navrhovány plochy 
bydlení. 

V rámci ploch dopravy a veřejných prostranství jsou 
umožněna technická opatření pro zklidnění dopravy 

Nevhodný průběh hlavní komunikace – silnice 
II/357.  

Vzhledem k šíři uličního profilu v obci bude odstranění 
této slabé stránky problematické. V nezastavěném 
území umožní úpravu respektování koridoru pro 
homogenizaci této silnice. 

Chátrající nevyužité areály. 
Na místě zchátralého zemědělského objektu je 
navrženo hřiště. 

Malé možnosti rozvoje sportovního a rekreačního 
vyžití obyvatel. 

 

Na místě zchátralého zemědělského objektu je 
navrženo hřiště  

Obec leží na cyklotrase evidované KČT. Navrženo je 
doplnění novými lokálními  cyklotrasami. 

 

3.4.3 Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území 

Vymezení silných stránek a příležitostí v řešeném území je provedeno v Územně analytických 
podkladech pro správní obvod obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem. Popis 
silných stránek a příležitostí s vyhodnocením vlivu územního plánu je v následující tabulce. 

 

silné stránky a příležitosti 
vyhodnocení vlivu územního plánu na využití 
silných stránek a příležitostí  

Vysoká estetická hodnota krajiny. 

Území pestré kulturní krajiny. 

Přítomnost přírodně významných území. 

Řešení nezastavěného území podporuje a zohledňuje 
stávající hodnoty pestré kulturní krajiny, krajinného 
rázu a přírodně významná území. 

Nabídka kvalitního bydlení, zohledňující 
ochranu krajinného rázu a rozvoj ekonomických 
aktivit. 

Území je zabezpečeno inženýrskými sítěmi – 
vodovod,  vedení el. energie, plynofikace. 

Vzhledem k technickému vybavení obce (plynofikace, 
vodovod, kanalizace a čistírna odpadním vod) i s 
ohledem na okolní přírodní hodnoty je vytvořena 
příležitost pro zvýšení počtu obyvatel. 

Možnosti realizace protierozních a 
protipovodňových opatření. 

Navrženy jsou trvalé travní porosty na erozí 
ohrožených plochách. 

Navržen je poldr. 

Možnosti rozvoje služeb pro turistický ruch. 
V rámci ploch bydlení i ploch smíšených obytných jsou 
umožněny stavby pro turistický ruch. 

 

3.4.4 Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 

Hodnoty řešeného území jsou stanoveny v Územně analytických podkladech pro správní obvod 
obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem. Vyhodnocení vlivu územního plánu na 
stav a vývoj hodnot řešeného území je v následující tabulce. 
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hodnoty území 
vyhodnocení vlivu územního plánu na stav a vývoj 
hodnot řešeného území 

Nemovité kulturní památky. 
Nemovité kulturní památky v obci nejsou; respektovány 
jsou všechny významné kulturní stavby v obci. 

Přírodní hodnoty s legislativní ochranou. 

Významné krajinné prvky vyjmenované 
zákonem ve vymezitelných hranicích (lesy, 
rybníky, vodní toky a nivy). 

Veškeré přírodní hodnoty s legislativní ochranou jsou 
v ÚP plně respektovány. 

ÚP směřuje k jejich ochraně a není do nich zasahováno. 

Územní systém ekologické stability. 
Územní systém ekologické stability je v ÚP navržen 
s ohledem na současný stav území a návaznost na 
ÚSES v okolních katastrálních územích. 

Přírodní hodnoty místního a lokálního 
významu. 

Významné plochy sídelní zeleně. 

Krajinný rámec. 

V ÚP jsou zohledněny a dále akcentovány významné 
plochy krajinné a sídelní zeleně charakteristické pro 
krajinný ráz území (zvláště při návrhu ploch bydlení brán 
ohled na krajinný rámec, což je zakotveno také 
v regulativech funkčních ploch). 

 

3.5 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – výsledky  

Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje. 

Životní prostředí: 

 Hygienická zátěž z dopravy (exhalace, hluk, vibrace) 

Doprava na silnici II. třídy procházející zastavěnou částí obce je sice výrazná, ale nemá 
výrazně negativní vliv na životní prostředí v obci. 

Převedení tranzitní dopravy na jinou trasu není v ZÚR Kraje Vysočina navrhováno. 

U silnice II/357nejsou navrhovány plochy bydlení ani plochy smíšené obytné. 

 

 Hygienická zátěž z výroby (exhalace, hluk, vibrace) 

Stávající výroba nepřekračuje hygienické limity. 

Hospodářský rozvoj: 

 Potenciál zaměstnavatelů průmyslového charakteru 

V řešeném území není ani stávající ani navrhovaná výroba průmyslového charakteru. 
Vzhledem k velikosti obce je nabídka pracovních míst a pracovních příležitostí malá. 

 Potenciál cestovního ruchu 

Potenciál cestovního ruchu je podporován respektování propustnosti krajiny, což umožňuje 
vedení turistických a cykloturistických tras. V soukromí lze získat ubytovací kapacity pro 
cestovní ruch. 

Sociální soudržnost: 

 Podpora nárůstu počtu obyvatel 

Navrženy jsou lokality pro velice kvalitní bydlení, které mohou přivést do Strachujova novou 
generaci obyvatel. 
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Závěrečné shrnutí:  

Shrnutí přínosu zásad územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům 
ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným 
ohrožením podmínek života generací budoucích: 

- navrženy jsou dostatečně dimenzované plochy pro rozvoj bydlení v kvalitním životním 

prostředí, 

- v řešení územního plánu je zachována propustnost krajiny a její výrazné hodnoty, 

- doplněn je územní systém ekologické stability území. 

 

4 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  

Stanovisko bude doplněno po projednání návrhu územního plánu. 

 

5 Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
stavebního zákona zohledněno 

Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, 
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly, 
bude doplněno po projednání návrhu územního plánu. 

 

6 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

 

6.1 Koncepce rozvoje území obce  

Výchozí hodnoty současného stavu 

Dějiny Strachujova zasahují do hluboké minulosti. O jeho založení a vzniku názvu je několik 
pověstí, které jsou spjaty s cestou slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Údajně v těchto 
místech přenocovali a později osada byla pojmenována Strachotova jako překlad starořeckého 
Metodějova. 

První písemná zmínka o osadě je z r.1269 v listině Přemysla Otakara II. při řešení sporu mezi 
opatem Štěpánem z kláštera Litomyšlského a Imramem z Kamene a Pernštejna.  

V r. 1603 bylo panství Jimramovské prodáno Vilému Dubskému z Třebomyslic. Vzhledem 
k tomu, že tento pán byl husita, posílilo se zde protestantské vyznání. Po bitvě na Bílé hoře bylo 
v r.1621 panství Dubským zkonfiskováno. 

V době třicetileté války přes území několikrát přešla vojska. Mnoho chalup bylo opuštěno, ve 
Strachujově zůstaly 4 domy obývané a 6 domů pustých. 

Panství získává na významu po r. 1736, kdy je získala Marie Antonie z  Waldorfu. Ta rozšiřuje 
zámek v Jimramově. V roce 1778 postupuje panství své neteři, provdané za Antonína 
Belcrediho. Tím se panství dostává do jejich vlastnictví a je jím s výjimkou období mezi léty 
1950 až 1990 do současnosti. Na samotném katastru Strachujova jsou však pozemky většinou 
ve vlastnictví místních rodů. 

Obec má v současné době cca 150 obyvatel, dá se předpokládat nárůst na 155 obyvatel 
v časovém horizontu 15 až 20 let. 

Časový horizont prvé etapy výstavby je předpokládán cca do roku 2020, další rozvoj je 
uvažován cca do r. 2035. Územní plán bude průběžně aktualizován v souladu se zákonnými 
předpisy. 

Občanské vybavení je minimální, umístěné je ve středu obce. 

 Další základní vybavení bude nadále využíváno v Jimramově. 
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 Vyšší občanské vybavení je v Bystřice nad Pernštejnem. 

Areál zemědělské výroby je situovaná mimo zastavěné území obce a leží těsně za východní 
hranicí řešeného území na k.ú. Unčín. 
 

Navržená obytná zástavba  

Obytná zástavba je rozdělená dle požadovaného charakteru a umístění v obci: 

 Plochy bydlení v rodinných domech tvoří střední, severní a jižní část obytné zástavby obce. 

Nové plochy jsou navrhovány v návaznosti na novější zástavbu na západním okraji obce. 

 Plochy smíšené obytné jsou tvořeny historickou zástavbou v různých částech obce. 

Navrženo je jejich doplnění na jižním okraji obce zástavbou v obdobném rázu. 

Navržené plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost, sport a rekreace  

 Občanská vybavenost v obci je na minimální úrovni. Může být doplňovaná v rámci 

obytných objektů v soukromém sektoru. 

 Malé plochy sportu jsou ve střední části obce, navrženo je jejich rozšíření na východním 

okraji obce.  

 V řešeném území jsou rekreační objekty pro individuální rekreaci v různých částech 

katastru. Nové plochy individuální rekreace nejsou navrhovány.  

Navržené plochy výroby a skladování 

 Za východní hranicí k.ú. Strachujov (na k.ú. Unčín) je areál zemědělské výroby. Ve 

východní a jižní části obce je umístěna drobná výroba. V územním plánu jsou tyto plochy 

stabilizovány.  

 V ÚP nejsou nové plochy pro výrobu a skladování navrhovány. 

Navržená dopravní infrastruktura  

 Trasa silnice II. třídy zůstává zachována bez úprav.  

 Mimo zastavěné území obce je respektován koridor pro homogenizaci stávajícího 

silničního tahu silnice II/357 v šíři 80 m, který ZÚR  vymezují jako veřejně prospěšnou 

stavbu DK 20. V zastavěném území obce je koridor redukován na šíři stávajícího uličního 

profilu. 

 Úpravy silnice jsou možné ve stávajících  plochách dopravy nebo přiléhajících veřejných 

prostranství.  

 Pro zvýšení kapacity parkovacích míst v centru obce je možno využít ploch veřejných 

prostranství. 

 Cyklotrasa č. 4025 (KŠT) vedená po silnici II. třídy č. 357 nemá prostorové možnosti na 

samostatnou cyklostezku a je tedy na silnici II. třídy stabilizována. Při úpravě silnice (VPS 

č. DK20) by měla být pro cyklodopravu zřízena potřebná opatření. 

 Vedení cyklotras je možné po všech místních i účelových komunikacích a po plochách 

veřejných prostranství. Navržena je cyklotrasa do Jimramovských Pavlovic a dále pak 

cyklotrasa navazující na cyklotrasu navrženou v ÚP Unčín do Jimramova. 

Navržená veřejná prostranství  

 Navržena jsou veřejná prostranství s funkcí místních komunikací, malých parkovišť a 

veřejné zeleně. 

Navržená technická infrastruktura  

 Rozšířeny jsou vodovodní a plynovodní řady do návrhových ploch. 

 Posílena je trafostanice. 
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Navržená ochrana životního prostředí  

 Ochrana životního prostředí je v územním plánu řešena respektováním ochranných 

podmínek přírodního parku Svratecká hornatina, návrhem funkčního územního systému 

ekologické stability a opatřeními proti vodní erozi. 

 

6.2 Koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce využívání a uspořádání krajiny obce Strachujova vychází 

- ze základních krajinných charakteristik geomorfologického celku Hornosvratecká vrchovina, 
(podcelek Žďárské vrchy, okrsek Pohledeckoskalská vrchovina) a Nedvědická vrchovina 
(okrsek Sulkovecká vrchovina), jejichž rozhraní tvoří údolí řeky Svratky 

- z potřeby zachování přírodních a kulturních hodnot vrcholně středověké sídelní krajiny 
Hercynika s optimálními podmínkami pro únosnou individuální rekreaci v přírodě v rámci 
přírodního parku Svratecká hornatina. 

- ze zásad trvale udržitelného rozvoje území, včetně požadavku zachování a zvýšení 
estetických, ekologických a rekreačních kvalit krajiny, 

- z podpory mimoprodukčních funkcí krajiny, zejména ploch zemědělských, vodních a lesních, 

- ze zásad ochrany a zhodnocení krajinného rázu Svratecké hornatiny  

- z ochrany zdravých životních podmínek, aniž by tato znamenala omezení stávající 
hospodářské činnosti 

- ze zájmů ochrany přírody a zachování migrační prostupnosti krajiny  

 

6.2.1 Zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma 

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze dle § 14 zákona vyhlásit 
za zvláště chráněná. V obci Strachujov žádné zvláště chráněné území vyhlášeno nebylo.  

 

6.2.2 Památné stromy a jejich ochranná pásma 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, za památné stromy. 

V obci Strachujov památné stromy nejsou vyhlášeny. V zastavěném území u historických statků 
je však několik významných stromů, které je nutno respektovat. Tyto stromy si zasluhují 
zvýšenou pozornost a je možné zabezpečení jejich zvýšené ochrany institutem vyhlášení 
za památné stromy. 

 

6.2.3 Lokalita Natura 2000 

Natura 2000 je dle § 3 odst. 1 písm. p) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která 
umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření 
ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit 

V řešeném území se evropsky významná lokalita nenachází. 

 

6.2.4 Významné krajinné prvky 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky. Významnými 
krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné 
části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 tohoto zákona, 
zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a 
zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 
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V řešeném území se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků lesy, 
vodní toky a niva Svratky, Loučky (Loučné) a Věcovského potoka. Významné krajinné prvky 
registrované podle § 6 zákona v obci Strachujov nejsou. 

 

6.2.5 Přírodní parky 

Celé katastrální území Strachujova  je součástí přírodního parku Svratecká hornatina, 
zřízeného Okresním úřadem Žďár nad Sázavou nař. č. 5/95 k ochraně krajinného rázu území 
se soustředěnými vysokými estetickými a  biologickými hodnotami. 

 

6.2.6 Ochrana krajinného rázu řešeného území 

Legislativní rámec ochrany krajinného rázu je dán v prvé řadě zákonem č. 114/1992 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a podmínkami ochrany Přírodního parku Svratecká hornatina.   

Zákon v § 12 odst. 1 stanovuje, že Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a 
povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a 
vztahy v krajině." 

Krajinný ráz území je dán dynamickým reliéfem Svratecké hornatiny s drobnými lesíky a jejich 
členitými okraji, dřevinnými porosty na mezích a ladem ležících pozemcích, širokou nivou 
Svratky s meandrujícím korytem a bohatými břehovými porosty a meandrujícími toky Loučné a 
Věcovského potoka.  

Charakter vegetace je dán zemědělským a lesnickým obhospodařováním krajiny. Výrazně 
převažuje trvalá vegetace – lesy, louky a náletové dřeviny na mezích a hůře přístupných 
pozemcích. Trvalé travní porosty jsou hospodářsky využívané – kosené a přihnojované, 
evidované ve veřejném registru půdy (LPIS). Lesy s převahou smrku zaujímají cca katastrální 
30 % výměry obce a jsou rozloženy téměř rovnoměrně v celém území. Jedná výhradně o lesy 
hospodářské. 

Pro Krajský úřad kraje Vysočina byl v roce 2008 zpracován materiál Strategie ochrany 
krajinného rázu kraje Vysočina. Podle tohoto materiálu byly pro oblast krajinného rázu 
Svratecká hornatina stanoveny následující ochranné podmínky:   

 Zamezit výstavbě průmyslových zón a halových objektů 

 Zamezit dostavbám sídel s dochovanou urbanistickou strukturou a výstavbě nerespektující 
tradiční prostorové uspořádání sídla 

 Zamezit necitlivým přestavbám tradičních zemědělských usedlostí a chalup a živelnému 
nekoncepčnímu rozšiřování zastavěných území sídel 

 Zamezit výstavbě nerespektující tradiční měřítka a proporce v daném místě. 

 Zamezit výstavbě rekreačních objektů a chat 

 Zamezit výstavbě výškových staveb a větrných elektráren v celém prostoru a v navazujícím 
okolí, odkud se mohou vizuálně uplatnit v prostorech oblasti 

 Zamezení výstavbě vertikál technicistní povahy do vymezujících horizontů a krajinných 
předělů nebo míst, kde budou v kontrastu se stávajícími kulturními dominantami 

 Zajistit ochranu širšího krajinného rámce Jimramova 

 Zamezit výstavbě potlačující přírodní charakter území 

 Zamezit scelování polí 

 Zamezit technickým úpravám vodních toků a budování přehrad potlačujících typický 

charakter údolí 
 

Územní plán navrhuje pro ochranu krajiny  

 plochy přírodní v navržených lokálních biocentrech ÚSES 
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 plochy smíšené nezastavěného území v plochách navržených lokálních biokoridorů. 

 

6.3 Územní systém ekologické stability 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je územní systém 
ekologické stability krajiny (dále jen „ÚSES“) definován jako vzájemně propojený soubor 
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Rozlišuje se lokální (místní), regionální a nadregionální systém ekologické stability. 
Základními skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra a biokoridory. 

 Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, 

který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, 

avšak přírodě blízkého ekosystému. 

 Biokoridor je definován rovněž prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jako území, které neumožňuje 

rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci 

mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

 

Na území obce Strachujov je navržen územní systém ekologické stability v regionální a lokální 
úrovni. Pro návrh ÚSES v řešeném území byly využity územně analytické podklady ORP 
Bystřice nad Pernštejnem, (výkres hodnot, limitů, záměrů a problémů), ZÚR kraje Vysočina 
(Výkres ploch a koridorů nadmístního významu), Generel ÚSES okresu Žďár nad Sázavou 
(Ageris s.r.o., 2001) a platné územní plány okolních obcí. 

Nově byl návrh lokálního ÚSES řešen dle aktuální situace i výhledové perspektivy využívání 
území. Jednotlivé navržené trasy a parametry lokálního ÚSES byly upřesněny s ohledem na 
stanovištní podmínky, které daná větev reprezentuje, s dodržením minimálních rozměrových 
parametrů pro lokální biokoridory a biocentra.  

V území je navržen regionální biokoridor sledující tok a nivu Svratky (v ZÚR nečíslovanýa 
nepopsaný, pouze graficky znázorněný) vycházející z regionálního biocentra Bukáčkův kout 
(v ZÚR nečíslované a nepopsané), které zasahuje velmi okrajově na území Strachujova. Do 
regionálního biokoridoru je v souladu s  Generelem ÚSES okresu Žďár nad Sázavou vloženo 
jedno lokální biocentrum U Strachujova.  

Systém ÚSES byl v rámci řešeného území upřesněn tak, aby navazoval na systém ÚSES 
v okolních katastrech při splnění základních parametrů pro umístění jednotlivých prvků – 
biocenter a biokoridorů. Regionální biokoridor sledující tok a nivu Svratky nenavazuje v území 
Unčína, kde je v rozporu s ZÚR veden dále jako lokální. Lokální biocentrum U Strachujova, 
tvořené podmáčenými loukami a přirozeným tokem bylo oproti Generelu ÚSES okresu Žďár nad 
Sázavou poněkud rozšířeno severním směrem, aby do něj mohly být zahrnuty i zbytky 
zazeměných ramen s cennější vlhkomilnou vegetací.  

V území jsou navrženy 4 větve lokálního ÚSES a to dvě větve hydrofilní, z nichž jedna sleduje 
tok a nivu Loučné a druhá, podstatně kratší, sleduje tok a nivu  Věcovského potoka, dále pak  
dvě velmi krátké větve mezofilního charakteru. Názvy lokálních biocenter byly převzaty 
z Generelu ÚSES okresu Žďár nad Sázavou. 

 

První (hydrofilní) větev místního ÚSES reprezentující podmáčená stanoviště využívá toku a 
nivy Loučné. Na území obce je tato větev tvořena lokálním smíšeným hydrofilně mezofilním 
biocentrem Pod Panským kopcem (biocentrum částečně přechází do katastru Jimramovské 
Pavlovice) a pokračuje biokoridorem Loučná do lokálního biocentra U Strachujova, kde se potok 
Loučná vlévá do Svratky 

Druhá (hydrofilní) větev, je vázaná na tok a nivu Věcovského potoka, který tvoří 
severozápadní hranici katastrálního území Strachujov. Na území Strachujova je tato větev 
zastoupena jen poměrně krátkým úsekem lokálního biokoridoru sledujícího přirozeně 
meandrující tok. 
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Třetí a čtvrtá (mezofilní) větev, reprezentují vodou normálně zásobená typická stanoviště 
bukového vegetačního stupně Sýkořského bioregionu. První, velmi krátká mezofilní větev 
prochází jako lokální biokoridor severovýchodním lesnatým okrajem katastru obce. Vychází 
z regionálního biocentra Bukáčkův kout (v této části ležícího již zcela na území města 
Jimramov) a směřuje do biocentra Nad Unčínem, rovněž ležícího mimo řešené území obce 
Strachujov.  

Druhá převážně mezofilní větev vychází z lokálního smíšeného mezofilně hydrofilního biocentra 
Pod Panským kopcem (zatravněná niva, břehové porosty a lesní porosty na svazích západní a 
východní expozice) a směřuje velmi krátkým biokoridorem do lokálního biocentra Nad rychtou, 
tvořeného lesními porosty na prudkých, místy skalnatých svazích severovýchodní až 
jihovýchodní expozice. Toto biocentrum zasahuje do území obce Dalečín.  

Způsob navržení jednotlivých prvků ÚSES 

Prostorové parametry pro biocentra a biokoridory v rozlišení podle jejich biogeografického 
významu a podle typů požadovaných cílových společenstev vycházejí z doporučené metodické 
příručky pro tvorbu ÚSES – Metodické postupy projektování lokálního ÚSES (Maděra, Zimová, 
2005).  

Prostorové nároky na tvorbu funkčních biocenter a biokoridorů se u různých typů společenstev 
poněkud liší. Konkrétní vymezení skladebných částí ÚSES závisí především na vhodných 
přírodních podmínkách a na aktuálním stavu využití území. Plochy biocenter a biokoridorů by 
měly co nejlépe reprezentovat pestrou škálu typických geograficky původních společenstev 
v území.   

Doporučená minimální velikost navržených lokálních biocenter:  

 společenstva lesní - 3 ha, 

 společenstva luční - 3 ha, 

 společenstva mokřadní - 1 ha, 

 společenstva kombinovaná - 3 ha. 

V území jsou navržena biocentra společenstev lučních, lesních a kombinovaných, jejich 
navržená výměra vždy dosahuje minimálních parametrů - 3 ha. 
 

Doporučená maximální délka lokálních biokoridorů a možnost jejich přerušení: 

 společenstva lesní - 2 000 m, možnost přerušení do 15 m, 

 společenstva mokřadní - 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zastavěnou plochou, do 80 
m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami, 

 společenstva luční - 1 500 m, možnost přerušení 50 m, 

 společenstva kombinovaná - 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zastavěnou plochou, do 
80 m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami. 

V území jsou navrženy biokoridory společenstev lesních a kombinovaných, jejich navržená 
délka nepřesahuje 2 000 m. 

Doporučená minimální šířka regionálních biokoridorů  

  společenstva lesní  40 m. 

 společenstva mokřadní 40 m. 

 společenstva luční 50 m 

Doporučená minimální šířka lokálních biokoridorů: 

 společenstva lesní - 15 m, 

 společenstva mokřadní - 20 m, 

 společenstva luční - 20 m. 

V území jsou navrženy biokoridory společenstev lučních, lesních a kombinovaných, jejich 
navržená šířka činí 20 m. 

Regionální biocentrum Bukáčkův kout na severním okraji katastru zasahuje do řešeného území 
pouze svým jihovýchodním okrajem. 
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Následující tabulka uvádí přehled prvků ÚSES. 

lokální 
biocentrum 

společenstva 
plocha 

(ha) 
řešení poznámka 

U Strachujova 
kombinovaná, 
převážně luční 

3,42 

LBC je stabilizované,  
rozšíření severním směrem se 
zahrnutím zbytků zazeměných 
ramen řeky s cennější 
vlhkomilnou vegetací, 
ochrana stávajících hodnot  

 

Pod Panským 
kopcem 

kombinovaná, na 
k.ú. Strachujov 
převážně lesní 

2,36 
LBC je stabilizované,  
změna dřevinné skladby – 
náhrada smrkové monokultury 

část LBC je na 
k.ú. Jimramov 

Nad Rychtou lesní 1,12 
LBC je stabilizované,  
změna dřevinné skladby – 
náhrada smrkové monokultury 

větší část LBC 
leží v k.ú. 
Dalečín 

 

biokoridor společenstva 
délka 
(m) 

šířka 
(m) 

řešení poznámka 

regionální 
biokoridor R15 

kombinovaná, 
převážně luční 

393 
+ 

242 

40 až 
50 

RBK je stabilizovaný, 
hydrofilní větev 
navrženo je dosázení 
geograficky typickou 
vegetací  

do RBK je 
vloženo 
biocentrum 

lokální biokoridor  
1. větev LBK 

Loučná 

kombinovaná, 
převážně luční 

1910 20 

LBK je stabilizovaný, 
hydrofilně mezofilní 
větev 
navrženo je dosázení 
geograficky typickou 
vegetací 

 

lokální biokoridor  
2. větev LBK 

Věcovský potok 

kombinovaná, 
převážně luční 

470 20 
LBK je stabilizovaný, 
hydrofilní větev 

na k.ú 
Strachujov leží 
pouze část 
LBK 

lokální biokoridor  
3. větev LBK  

převážně lesní 512 20 

LBK je stabilizovaný, 
mezofilní větev 
typická pro stanoviště 
bukové vegetačního 
stupně 
navrženo je dosázení 
vhodnou vegetací 

na k.ú 
Strachujov leží 
pouze část 
LBK 

lokální biokoridor  
3. větev LBK  

převážně lesní 551 20 

LBK je stabilizovaný, 
převážně mezofilní 
větev 
navrženo je doplnění 
dřevinné skladby na 
prudkých a místy 
skalnatých svazích 

 

 

Návrh prvků ÚSES je v hlavním výkrese znázorněn jako překryvný režim nad plochami 
s různým způsobem využití – zásadně jsou jako cílový stav navrženy plochy přírodní, plochy 
lesní a plochy vodní a plochy smíšené nezastavěného území.  

Územní systém ekologické stability není v návrhu Územního plánu obce Strachujov členěn na 
části navržené ke stabilizaci a plochy navržené k realizaci, nýbrž pouze ke stabilizaci  
(spočívající často ve změně dřevinné sklady – zejména v plochách lesních náhrada smrkových 
monokultur, případně doplnění výsadeb v některých úsecích biokoridorů. Proto není nutné 
plochy ÚSES zařazovat do veřejně prospěšných opatření.  
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6.4 Koncepce bydlení 

Současný stav 

Sčítání v roce Počet obyvatel 
Počet (*trvale 

obydlených) domů 
Počet bytů 

1869 241 30  

1880 263 33  

1890 267 35  

1900 271 35  

1910 227 36  

1921 238 37  

1930 225 39  

1950 160 41  

1961 167 *36  

1970 142 *34  

1980 145 *40  

1991 142 35  

2001 154 39  

2011 141 39 42 

2013 139 38 (*33) 40 

 

V území se projevuje postupně se lepšící kvalita bydlení. 

Ve Strachujově je bydlení pouze v rodinných domech. 

Na plochách navržených pro bydlení v ÚPO Strachujov v roce 2006 byly již realizovány 2 RD 
v severní a střední části obce a další 1 RD v jejím zastavěném území. 

Návrh 

Při řešení územního plánu se počítá se stávajícím počtem obyvatel. Vychází se z předpokladu 
potřeby cca 7 nových bytů v horizontu 15ti až 25ti let pro zlepšení kvality bydlení.  

Plochy bydlení: 
 

funkční plocha umístění v obci číslo plochy max. počet RD počet bytů v RD 

BV – plochy bydlení v 
rodinných domech - 
venkovské 

severozápadní okraj Z b1 5 6 

západní okraj Z b2 2 2 

západní okraj Z b3 3 3 

SV – plochy smíšené 
obytné – venkovské 

jihozápadní okraj  Z s1 1 1 

 celkem  11 12 

     

Při řešení byla maximální pozornost věnovaná ucelení zástavby v kompaktní části obce. 

Plochy bydlení v rodinných domech (BV) navazují na novou zástavbu rodinných domů na 
severozápadním okraji obce, další RD jsou navrženy na jihozápadním okraji obce. 

Smíšené obytné plochy venkovské (SV) jsou navrženy na jihozápadním okraji obce. 

Ve stávajících plochách bydlení i ve stávajících smíšených obytných plochách jsou vzhledem 
k velikosti pozemků možné dostavby rodinných domů (cca 5 RD). 
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Základní charakteristiky rozvojových ploch 

zb1 – zastavitelná plocha na severozápadním okraji obce 

rozloha:  0,98 ha 

základní využití plochy: BV – bydlení  v rodinných domech venkovské nebo i příměstské 

specifické podmínky:  

napojení na technickou infrastrukturu bude novými řady vodovodu a plynovodu ze  
stávajících řadů 

dopravní napojení bude novou místní komunikací ze stávající místní komunikace 

na pozemcích budou zřízeny retenční nádrže na dešťovou vodu 

podmínky pro rozhodování: pro lokalitu bude provedena dohoda o parcelaci 

zb2 – zastavitelná plocha na západním okraji obce 

rozloha:   0,18 ha 

základní využití plochy: BV – bydlení v rodinných domech – venkovské  

specifické podmínky:  

napojení na technickou infrastrukturu bude z prodloužených stávajících vodovodních a 
plynovodních řadů   

dopravní napojení bude z nové místní komunikace, která vznikne úpravou stávající účelové 
komunikace 

na pozemcích budou zřízeny retenční nádrže na dešťovou vodu 

podmínky pro rozhodování: lokalita je v ochranném pásmu anodové ochrany VTL plynovodu 

zb3 – zastavitelná plocha na jihozápadním okraji obce 

rozloha: 0,28ha 

základní využití plochy: BI – bydlení v rodinných domech – venkovské  

specifické podmínky:  

napojení na technickou infrastrukturu bude z nových řadů, které budou napojeny na řady 
stávající 

dopravní napojení bude z nové místní komunikace, která vznikne úpravou stávající účelové 
komunikace 

na pozemcích budou zřízeny retenční nádrže na dešťovou vodu 

podmínky pro rozhodování: lokalita je v ochranném pásmu anodové ochrany VTL plynovodu 

zs1 – zastavitelná plocha na jihozápadním okraji obce 

rozloha:  0,15 ha 

základní využití plochy: SV – plochy smíšené obytné – venkovské   

specifické podmínky:  

napojení na technickou infrastrukturu bude z nových řadů, které budou propojeny s řady 
stávajícími 

dopravní napojení bude z nové místní komunikace, která vznikne úpravou stávající účelové 
komunikace 

na pozemcích budou zřízeny retenční nádrže na dešťovou vodu 

podmínky pro rozhodování: lokalita je v ochranném pásmu anodové ochrany VTL plynovodu 
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6.5 Koncepce výroby 

6.5.1 Zemědělská výroba  

Současný stav: 

Zemědělskou půdu v Strachujově obhospodařuje hlavně firma Fides Agro, s.r.o. – ekologický 
chov dobytka Svratecko a.s. Zemědělské středisko je převážně za hranicí obce, na k.ú. Unčín. 
Ve středisku je odchovna mladého dobytka s 80 – 90 kusy. Ochranné pásmo cca 60 m 
nezasahuje zastavěné území ani k.ú. obce Strachujov.  

V obci samé není větší živočišná výroba. V zastavěném území obce jsou chována hospodářská 
zvířata pouze pro vlastní potřebu. 

Na loukách západně od obce je salaš pro chov ovcí pasteveckým způsobem. 

Návrh 

Nové plochy nejsou navrhovány. Bývalý objekt vepřína na jižním okraji obce a sklady na 
východním okraji obce budou využity pro drobnou výrobu nebo výrobní služby. 

 

6.5.2 Rybářství 

Toto funkční využití není pro Strachujov definováno. 

 

6.5.3 Lesnictví  

Současný stav: 

Lesy na katastru obce Strachujov patří převážně soukromníkům. Obci náleží pouze jejich menší 
část – cca 17 ha. Správce lesů byly Lesy ČR, lesní správa Nové Město na Moravě. Od roku 
1996 může mít každý vlastník lesa svého kvalifikovaného správce. 

Lesy plní většinou hospodářskou funkci. 

Návrh: 

Zalesnění pozemků je možné na plochách navazujících na stávající pozemky určené k plnění 
funkce lesa dle požadavků jejich vlastníků většinou na půdách s nižším stupněm ochrany ZPF. 
Jejich možný rozsah je upraven při stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití, s určením hlavního využití. 

 

6.5.4 Plochy pro výrobu a skladování – průmyslová výroba  

Současný stav: 

Ve Strachujově není průmyslová výroba a sklady. 

Návrh: 

Plochy pro výrobu a skladování nejsou navrhovány. 

 

6.5.5 Plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba 

Současný stav: 

V obci jsou na severním a východním okraji provozovny drobné výroby v rámci ploch smíšených 
obytných. 

Návrh: 

Předpokládají se plochy drobné řemeslné výroby na místě původní zemědělské výroby na 
východním a jižním okraji obce a v plochách smíšených obytných. 
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6.5.6 Smíšené výrobní plochy 

Smíšené výrobní plochy nejsou v územním plánu definovány  

 

6.6 Koncepce rekreace 

Současný stav: 

Území leží v blízkosti CHKO Žďárské vrchy v malebném údolí řeky Svratky nedaleko 
Jimramova. Celé řešené území je velice zajímavé zejména pro letní turistiku a cykloturistiku, 
případně i pro lyžařskou turistiku.  

Řešeným územím prochází značená cyklotrasa v evidenci KČT č. 4025, která je ale vedena po 
frekventované a poměrně velmi úzké silnici II. třídy a není tedy pro cyklisty ani komfortní, ani 
bezpečná. Jsou zde ale některé účelové či místní komunikace způsobilé pro vedení cyklotras 
s návazností na značenou cyklotrasu (viz kap. Cyklistická doprava).  

Turistické značená trasa v evidenci KČT řešeným územím vede, po východní straně řešeného 
území  a spojuje Unčín s Jimramovem. Neprochází ale obcí Strachujov. 

Na katastru obce je cca 5 rekreačních chat. Dále se k rekreaci využívají některé domy v obci. 
V celém území k.ú. Strachujov je vyhlášena stavební uzávěra na rekreační objekty a proto pro 
trvalou rekreaci se doporučuje úprava nevyužitých objektů v obci. Plochy rekreace nejsou 
navrhovány.  

V obci slouží rekreačním účelům cca 5 domů.  

Návrh: 

V návrhu se vycházelo z dokumentu Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 
2014–2020. (schváleno usnesením vlády ČR č. 220 ze dne 27. března 2013). Navrženy jsou 2 
lokální cyklotrasy. Výhledově s přestavbou silnice II/357 se předpokládá vybudování 
samostatné cyklostezky v souběhu s touto silnicí. 

 

6.7 Koncepce občanské vybavenosti 

6.7.1 Přehled občanské vybavenosti 

Veřejná správa 

Současný stav: 

Obecní úřad je umístěn ve vlastním, víceúčelovém objektu ve středu obce, kde je i hasičská 
zbrojnice. 

Pošta a spořitelna jsou v Jimramově. 

Strachujov spadá pod římskokatolický i evangelický farní úřad v Jimramově. 

Hřbitov je na jižním okraji obce, leží však na k.ú. Unčín. 

Návrh: 

Nové objekty nebo zařízení nejsou navrhovány. 

Školství a výchova 

Současný stav: 

V obci není škola. Děti dojíždějí do škol v Jimramově. 

Rovněž mateřská škola je mimo obec – v Jimramov. 

Gymnázium a další střední školství je v Bystřice nad Pernštejnem. 
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Návrh: 

Vzhledem k malému počtu obyvatel nejsou plochy pro školství navrhovány. 

Kulturní zařízení 

Současný stav: 

V obecním objektu, kde je umístěn obecní úřad, je víceúčelový sál, který je využíván především 
pro kulturní a společenské akce. Je zde i klubovna, která je sezónně využívána jako výčep. 

Návrh: 

Nové plochy nejsou navrhovány. Pro pořádání letních zábav bude možné využívat navrhované 
hřiště na východním okraji obce. 

Zdravotnictví 

Současný stav: 

Zdravotní středisko a lékárna jsou v Jimramově.  

Nemocnice a další odborná zdravotní péče je v Novém Městě na Moravě nebo v Bystřici nad 
Pernštejnem. 

Návrh: 

V případě zájmu je možné ordinace či zdravotní služby zřizovat v objektech bydlen. 

Sociální služby 

Současný stav: 

Penzion pro seniory je situován v Jimramově. 

Návrh: 

Vzhledem k malému počtu obyvatel nejsou plochy pro sociální služby navrhovány. 

Maloobchodní síť 

Současný stav: 

V obci je prodejna smíšeného zboží (COOP) v severní části obce. Potřebám obce vyhovuje. 

Návrh: 

Případné další maloobchodní prodejny je možné zřizovat v objektech bydlení nebo smíšených 
obytných plochách. 

Veřejné stravování a ubytování 

Současný stav: 

V současné době pohostinství ani ubytovací zařízení v obci nejsou.  

Návrh: 

Vzhledem k možnostem rekreace v okolí je třeba zvážit zřízení ubytovacích kapacit.  

Služby v oblasti ubytování a stravování jsou většinou záležitostí právnických nebo fyzických 
osob a je možno je realizovat v rámci ploch občanského vybavení, smíšených ploch, popř. 
obytných zón. 

Nabízejí se i možnosti agroturistiky s ubytováním, které ale územní plán blíže nevymezuje. 

Z důvodů zvýšení atraktivity obce pro cyklisty by bylo vhodné příležitostný výčep privátního 
charakteru otevřít návštěvníkům obce. 
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Nevýrobní služby 

Současný stav: 

Provozovny služeb menšího rozsahu jsou v současné době rozmístěny po celém řešeném 
území.  

Návrh: 

Konkrétní návrhy v územním plánu nejsou. Veškerým snahám o zřízení dalších služeb je třeba 
maximálně vycházet vstříc. Větší možnosti provozování jsou na plochách zástavby smíšené 
obytné. 

Tělovýchova a sport 

Současný stav: 

Ve střední části Strachujova je malé víceúčelové hřiště pro volejbal a nohejbal.  

Návrh: 

Na části plochy skladů zemědělské výroby na severozápadním okraji obce je navrženo nové 
větší víceúčelové hřiště s možnostmi komplexnějšího sportovního vybavení. 

 

6.7.2 Základní charakteristiky rozvojových ploch občanské vybavenosti 

po1 – přestavbová plocha na severovýchodním okraji obce  

rozloha:  0,22 ha 

základní využití plochy: OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – hřiště  

specifické podmínky:  

nová plocha pro víceúčelové větší hřiště pro malý fotbal, dětské hřiště, případně klubovnu 

podmínky pro rozhodování: 

realizace menšího pásu izolační či ochranné zeleně mezi hřištěm a silnicí II/357 

respektování biokoridoru podél řeky Svratky. 

 

6.8 Koncepce dopravního řešení 

6.8.1 Pozemní komunikace 

Silnice 

Soupis silnic 

Katastrálním územím obce Strachujov prochází silnice: 

  II/357  Bystřice nad Pernštejnem – Jimramov – Borová – Vysoké Mýto - Choceň 

Silnice je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. 

Silnice je v zastavěném území obce územně stabilizována a zajišťuje přímou obsluhu přilehlých 
objektů. Jsou na ni napojeny místní i účelové komunikace.  

Silnice rozděluje obec na dvě části a nepříznivě ovlivňuje životní prostředí jak z hlediska 
exhalací a hluku, tak i z hlediska bezpečnosti provozu. 

Návrhy a požadavky na řešení silniční sítě v rámci kraje a ČR 

Platnou vyšší územně plánovací dokumentací jsou Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 
(ZÚR) v právním stavu po vydání jejich aktualizace č.1. 
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ZÚR vymezují koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/357 v šíři 80 m jako veřejně 
prospěšnou stavbu v oblasti dopravy DK20 „Silnice nadmístního významu II/357 – Bystřice n. P. 
– Jimramov (napojení na peážní úsek se silnicí II/360) 

V návrhu Územního plánu je koridor pro homogenizaci stávajícího tahu respektován. Mimo 
zastavěné území je akceptován požadovaný koridor 40 m oboustranně od osy silnice, v území 
zastavěném a zastavitelném je redukován na šířku uličního prostoru, aby nebylo nutno 
navrhovat asanace stávajících objektů Průjezdní úsek obcí bude tedy stísněný, což bude 
vyžadovat snížení rychlosti, ale přispívá ke zklidnění dopravy a ke zvýšení bezpečnosti 
provozu. 

V Programu rozvoje Kraje Vysočina je silnice II/357 součástí „trasy severojižního propojení“, 
které tvoří silnicemi Polička - II/360 - Jimramov - II/357 - Bystřice nad Pernštejnem - II/388 - 
III/3853 - II/389 - II/360 – Velké Meziříčí - II/360 - Třebíč - II/360 - Jaroměřice nad Rokytnou - 
II/152 -Moravské Budějovice - II/152 - Jemnice - II/410 – Hluboká / Schaditz – Raabs an der 
Thaya. Při realizaci takového projektu by mělo být uvažováno s radikální úpravou trasy silnice, 
což je nad možnosti tohoto ÚP. 

Návrh změn v silniční síti v řešeném území, úpravy silnic a jejich zatřídění 
a kategorizace 

Ve skeletu silniční sítě žádná nadřazená ÚPD či ÚPP nenavrhuje změny. Rovněž Územní plán 
Strachujov žádné změny nenavrhuje a zachovává v souladu s nadřazenou ÚPD trasu silnice 
II/357 přes zastavěné území obce. 

Silnice má být upravena mimo zastavěné území v kategorii S 7,5.  

V průjezdním úseku by silnice II/357 dle ČSN 73 6110 (projektování místních komunikací) měla 
být zařazena do funkční skupiny B. S ohledem na to, že slouží k přímé obsluze přilehlých 
nemovitostí, má četná připojení místních komunikací a je v nepříznivém směrovém uspořádání 
a na některých místech bude třeba využít dále uvedené minimální parametry šířkového 
uspořádání, je navrhována ve funkční skupině C jako komunikace místní obslužná. 

Dále je pro průjezdní úsek silnice II/357 stanoven hlavní typ místní komunikace (MK) jako 
základní parametr dopravního prostoru dle ČSN 73 6110. Intravilánový úsek silnic II. třídy 
(průtah v souvisle zastavěné části obce) by měly odpovídat svým šířkovým uspořádáním silnici 

v nezastavěném území (extravilánu). V návaznosti na silnici kategorie S 7,5/60 by to měl být 

typ: 

- MO2 (MS2) 9,5/7,5/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,0 m s vodícími 
proužky 0,25 m s oboustranným chodníkem šířky 1,5 m – bez samostatných pruhů pro 

cyklistickou dopravu a bez parkovacího pruhu 

- alternativně pak minimální typ MO2 (MS2) 8/7,5/30 s jednostranným chodníkem 

S ohledem na stísněnost uličního profilu je navrhován jako základní typ: 

- MO2 7,5/7/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,0 m bez vodících proužků 

s jednostranným chodníkem šířky 1,5 m  

Navržené zatřídění do funkčních skupin a kategorií je uvedeno v následné tabulce. 

silnice 

 

úsek 
v zastavěném území 

mimo zastavěné 
území 

poznámka 
 funkční 

skupina 
výchozí (základní) typ kategorie 

II/357 
celý v řešeném 

území 
C MO2 7,5/7/30 S 7,5 omezení připojení 

návrhových ploch 

 

Aby bylo v celém průtahu obcí zřídit alespoň jednostranný chodník, je navrženo v některých 
úsecích rozšíření ploch silniční dopravy. Přitom plochy veřejných prostranství lze využít i pro 
případné rozšíření silnice, tak jako v plochách dopravy lze zřizovat chodníky apod. jak je 
uvedeno v regulativech pro tyto funkční plochy (plochy s rozdílným způsobem využití).   
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Silnice by v průtahu obcí měly být v souladu s ČSN 736110 "Projektování místních komunikací". 
Stavební návrh úprav by měl zajistit, aby průtah silnice zabezpečoval nejen funkci dopravní 
z pohledu automobilové dopravy, ale i funkce odpovídající dalším zájmům jednotlivých 
účastníků (obsluha přilehlých nemovitostí, pohyb chodců apod.).  

Návrh úprav silniční sítě 

Na silniční síti nejsou navrhovány žádné konkrétní úpravy. Úpravy pro uvedení silnic do souladu 
s požadovanou kategorizací silnic v parametrech ČSN 73 6001 "Projektování silnic a dálnic"je 
možné v rámci stávajících ploch silniční dopravy nebo ploch veřejných prostranství. 

Úprava silnice II/357 do lepších parametrů včetně doprovodné cyklostezky nebo pruhů pro 
cyklisty může být realizována až v rámci celkové rekonstrukce silnice, což je zajištěno 
respektováním koridoru pro homogenizaci této silnice v územním plánu. 

Místní komunikace 

Návrh ÚP povětšině respektuje stávající místní komunikace v existující zástavbě. Vzhledem 
k jejich dopravní zátěži i stavebním parametrům jsou většinou zařazeny do funkční skupiny D1 
(zklidněné komunikace).  

Nově jsou navrhovány místní komunikace k novým plochám bydlení. Jedná se o přestavbu 
účelových komunikací ne komunikace místní. Zařazeny jsou v ÚP jako plochy veřejných 
prostranství. 

Účelové komunikace 

Zemědělské a lesní cesty v území jsou většinou stabilizovány. V dopravním řešení jsou 
respektovány všechny veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné 
území obce ve smyslu § 63 a § 76 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

Vzhledem ke konfiguraci terénu, místním podmínkám i frekvenci veřejné dopravy na silniční síti 
i frekvenci dopravy zemědělské, bude zemědělská doprava i nadále částečně využívat silnice i 
místní komunikační síť.  

 

6.8.2 Železniční tratě 

Katastrálním územím Strachujova neprochází žádná železniční trať. 

 

6.8.3 Obsluha území hromadnou dopravou osob 

Doprava autobusová 

Veřejná hromadná doprava osob (VHD) je zajišťována autobusovou dopravou.  

Autobusová zastávka je situována beze změny na silnici II/357 v podstatě v těžišti obce. Polohu 
zastávky lze ale v případě potřeby změnit, neboť v plochách dopravy nebo plochách veřejných 
prostranství je umístění zastávky přípustné, jak je uvedeno ve stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití. 

Železniční doprava 

železniční doprava je dosažitelná pouze v kombinaci s dopravou autobusovou a pro obec nemá 
praktický význam. 

 

6.8.4 Pěší doprava 

Pěší tahy nejsou v obci zvláště výrazné. Samostatné komunikace funkční skupiny D2 (stezky 
pro pěší a cyklisty) nejsou vymezovány. Pěší a cyklistické trasy lze vést přes plochy jiných 
funkcí, jak je uvedeno ve stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
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Chodník jako součást dopravní plochy silniční nebo ploch veřejných prostranství je možno zřídit, 
resp. doplnit v souběhu s průtahem silnice II/357 (s možností její směrové korekce) v celém 
zastavěném území. 

 

6.8.5 Cyklistická doprava 

Cyklistika jako subsystém dopravy plní funkci přepravy osob. Současně však zasahuje i do 
oblasti sportovní a rekreační.  

Cyklistika jako jedna z forem přepravy nemá zatím v současné době pro obec zásadní význam. 
Výraznější je s ohledem na atraktivitu území cykloturistika.  

Katastrálním územím Strachujov procházejí cyklotrasa č. 4025 (Polička – Jimramov – Dalečín – 
Nedvědice), evidovaná Klubem českých turistů (KČT).  

Cyklotrasa č.4025 je vedena po poměrně úzké a frekventované silnici II. třídy, která není pro 
cyklisty příliš bezpečná. Cyklotrasa je na silnici stabilizována, ačkoliv silnice nemá prostorové 
možnosti na vytvoření samostatné cyklostezky ani vyhrazeného jízdního pruhu, ba ani 
zpevněné krajnice, která by mohla být cyklisty využívána.  

Výhledově s přestavbou silnice II/357 se předpokládá vybudování samostatné cyklostezky 
v souběhu s touto silnicí, kterou je možno realizovat v rámci koridoru pro homogenizaci silnice 
II/357. Tato stavba je v ZÚR Kraje Vysočina zařazena jako VPS č. DK20. 

Na mapách cyklosreveru je vyznačena jako trasa pro cyklisty také účelová komunikace ze 
Strachujova  do Jimramovských Pavlovic. V územním plánu je zakreslena jako návrh cyklotrasy. 

V návaznosti na ÚP Unčín je navržena nová cyklotrasa v trase účelové komunikace na 
severozápadním okraji k. ú., po které je rovněž vedena turistická trasa KČT (červená značka). 
Její pokračování na k.ú. Jimramov není v ÚP Jimramov fixováno. Připojení na tuto cyklotrasu ze 
Strachujova ale není prakticky možné (není zde žádná vhodná účelová komunikace) a je tedy 
přístupná až z Unčína, Pro Strachujov tedy nemá praktický význam. 

Současné možnosti cyklistické dopravy jsou na následujícím obrázku. 

 

(zdroj: www.cykloserver.cz) 

http://www.cykloserver.cz/
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Pro doplnění systému cyklotras trasami cykloturistickými nebo lokálními dopravními není třeba 
v rámci ÚP navrhovat žádná řešení, neboť beze změny funkčního využití je lze trasovat na 
stávající místní a účelové komunikace, resp. veřejná prostranství. 

 

6.8.6 Doprava v klidu 

Odstavení motorových vozidel je řešeno pro stupeň automobilizace 1:2,5 podle ČSN 73 6110 
a upraveno pomocí příslušných koeficientů. Pro odstavování vozidel jsou využívány garáže a 
přístřešky v obytných objektech či na jejich pozemcích, a plochy na veřejných prostranstvích. 

Parkovací možnosti ve starší zástavbě jsou s ohledem na šířky komunikací problematické. Z 
pohledu platných dopravních předpisů by je bylo třeba kvalifikovat jako nedostatečné 
(automobily se odstavují i na plochách, ať již zpevňovaných nebo nezpevněných, přiléhajících k 
místním komunikacím, resp. přímo na komunikacích), s ohledem na prostorové možnosti a 
frekvenci je však lze akceptovat.  

Doplnění míst pro parkování a odstavování vozidel je řešeno následujícím způsobem: 

Zvýšení kapacity garážování a odstavování osobních vozidel je možné přestavbou či dostavbou 
vhodných objektů na vlastních pozemcích RD. 

Nové parkovací plochy lze získat v rámci stávajících veřejných prostranství. 

Garážování je v navrhované zástavbě uvažováno na vlastních pozemcích, v objektech RD nebo 
ve dvorních traktech. 

 

6.8.7 Doprovodná zařízení pro silniční dopravu 

V řešeném území není veřejná čerpací stanice pohonných hmot ani jiné doprovodné zařízení 
pro silniční dopravu. ÚP s jejich výstavbou neuvažuje. 

 

6.8.8 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo silnic platí mimo souvislé zastavěné území obce, vymezené z hlediska 
zák.č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Pro silnice II. třídy je 15 m 
oboustranně od osy silnice. 

 

6.8.9 Hluk z pozemní dopravy 

Zdrojem hluku z pozemní dopravy je doprava silniční i doprava železniční. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí stanoví nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 
Jsou dány součtem základní hladiny hluku 50 dB (A) a korekcí přihlížejícím k místním 
podmínkám a denní době v závislosti na způsobu (funkci) vyžití území. 

Hluk ze silniční dopravy 

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru 
a v chráněných venkovních prostorech staveb jsou dány přílohou č. 3 nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. Pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní 
prostory činí + 10 dB pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací. 

Výchozími hodnotami pro hlukové výpočty jsou výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 
2010. 

Výpočet byl proveden dle novely metodiky Pro výpočet hluku ze silniční dopravy a posouzen dle 
nařízení vlády č. 272/2011, přílohy č. 3. Situace byla posouzena i pro výhled r. 2035, pro 
odrazivý terén v průjezdném úseku obytnou zástavbou. 

Výhledové intenzity dopravy pro rok 2030 byly stanoveny z hodnot sčítáni z roku 2010, 
uvedených v následující tabulce, pomocí přepočítávacích koeficientů. 
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silnice č.sč. bodu 
úsek silnice – 
začátek úseku 

konec úseku T O M S 

II/357 6-4010 Dalečín Jimramov 126 540 15 681 

 

Výpočtem ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T (resp. 24hodinové dlouhodobé 
ekvivalentní hladiny Ldvn a noční dlouhodobé ekvivalentní hladiny Ldvn ) byly získány hodnoty, 
uvedené v následující tabulce.  

silnice  č.sč. bodu 
úsek silnice -  
začátek úseku 

konec úseku 

denní 
doba 

60 dB 

noční 
doba 

50 dB 

denní 
doba 

55 dB 

noční 
doba 

45 dB 

II/357 6-4010 Dalečín Jimramov 
v profilu 
vozovky 

v profilu 
vozovky 10 

v profilu 
vozovky 

Jako rozhodující pro určení izofon je hodnota v tabulce zvýrazněná podbarvením. 

Z uvedeného plyne, že hluková zátěž ze silniční dopravy je zanedbatelná. 
 

 

6.9 Koncepce vodního hospodářství 

6.9.1 Zásobování vodou 

Stávající stav 

Strachujov má vlastní vodovodní síť napojenou na vlastní kapacitně vyhovující zdroje. Vodovod 
je v majetku obce, která je zároveň jeho provozovatelem. 

Vodovod ve Strachujově byl nedávno rekonstruován včetně prameniště a je tedy ve vyhovujícím 
technickém stavu. 

 

Zdroj vody 

Zdrojem vody je pět kopaných studní vystrojených betonovými skružemi o průměru 1 m. Studny 
jsou umístěny přibližně jižním směrem od obce tak, že voda gravitačně stéká do vodojemu. 
Není tedy v celém vodovodu nutno používat čerpadla. Vydatnost zdroje je dostatečná, prakticky 
neustále přetéká voda přes bezpečnostní přepad vodojemu. Voda má mírně zvýšený obsah 
radonu, dle konzultací s OHS není úprava nutná. 

 

Akumulace 

Přívod ze studní je kromě studny č.1 veden přes sběrnou jímku, kde se voda odkyseluje na 
mramorové drti. Z této jímky a z poslední studny je voda přivedena do vodojemu o objemu 100 
m

3
 s kótou dna 536,98 a bezpečnostním přepadem na kótě 541,07. 

 

Rozvod vody 

Rozvod vody byl rovněž rekonstruován podle dokumentace zpracované Aquatisem Brno v roce 
1992. Průběh vodovodních řadů je zakreslen dle skutečného provedení, které se v řadě míst od 
původní dokumentace liší.  

Vodovodní síť je provedena z potrubí PVC DN 80 (90x4,3) a DN 100 (110x5,3 mm – přívodní 
řad). Vodovod je vybaven podzemními hydranty, dle dokumentace nepřesáhne hydrostatický 
tlak v potrubí 60 m vod. sloupce, přičemž hydrodynamický tlak bude mít při odběru z hydrantu 
hodnotu minimálně 25 m vod. sloupce, což vyhovuje ČSN.  

Vodovod slouží jednak k zásobení obyvatel Strachujova, jednak je na něj napojena odchovna 
telat, která  již neleží v katastru obce. 
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Potřeba vody 

Dle vyhlášky č 120/2011 Sb. se uvažuje potřeba vody v bytech s tekoucí teplou vodou hodnotou 
35 m

3
/os.rok, což odpovídá 96 l/os.den 

Počet obyvatel - výhled (kapacita území):  až 145 

Počet bytů – současný stav:  40 (z toho cca 5 rekreačních chalup) + 5 chat 

Při předpokládaném maximálním počtu 145 obyvatel bude ve Strachujově potřeba vody 
následující: 

Denní:  96 x 145 = 13 920 l/den = 13,9 m
3
/den 

Roční:  35 x 145 =  5 075 m
3
/rok 

 

Potřeba včetně občanského vybavení a výroby se dá předpokládat max. 15 až 20 m
3
/den. 

Zásobování vodou – návrh  

Vodovodní síť nebude vyžadovat ani v budoucnu podstatnější zásahy. V návrhovém období 
zřejmě nedojde ani k zásadnímu vzrůstu spotřeby vody, předpokládá se do roku 2010 
stagnace, v dalším výhledu nárůst asi o 5 obyvatel. Navrhujeme pouze rozšíření sítě do 
nových lokalit určených k zástavbě. Při situování výstavby na pozemcích by neměla být 
překročena kóta cca 510 m.n.m, aby byl v potrubí dostatečný tlak pro požární účely. 

Nové vodovodní řady budou z potrubí DN 80, vybavené požárními hydranty dle rozsahu 
nové výstavby. 

Technická zařízení vodovodů (jímací zařízení, akumulační nádrže apod.) i vodovodní řady jsou 
ale přípustné na všech funkčních plochách vymezovaných územním plánem.  

Navržená opatření se budou týkat pouze rozšíření vodovodu na nové plochy určené pro 
výstavbu. Nové řady z potrubí DN 80 budou uloženy podél komunikací a budou rovněž 
vybaveny podzemními hydranty. 

 

6.9.2 Kanalizace 

Stávající stav 

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez 
jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do řeky Svratky. U 
části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou 
vyváženy na pole. 

Stávající dešťová stoka vznikla zatrubněním místní vodoteče.  

V obci není vybudována čistírna odpadních vod. 
 

Kanalizace - návrh 

Vzhledem k tomu, že stávající dešťové stoky nejsou zdokumentovány a není jasné, zda 
nepodchycují i vody, které do dešťové kanalizace nepatří (přepady septiků, případně přímé 
zaústění splašků), navrhujeme ponechat je pouze jako zatrubnění potoka a kanalizaci 
vybudovat zcela novou s tím, že každá nemovitost bude mít novou vlastní splaškovou přípojku. 

Pro území Strachujova s poměrně malou produkcí splaškových vod je vhodnější vybudovat 
oddílnou stokovou síť, která je lepší pro dobrý provoz čistírny odpadních vod, protože 
nedochází k jejímu přetěžování dešťovými vodami. 

Dešťové vody budou tedy samostatnou stokovou sítí odvedeny nejkratší cestou do vodoteče. 
Na koncích dešťových stok je možné osadit zařízení k podchycení vod z extravilánu, které 
vtékají do obce (lapače splavenin apod.) Dle konfigurace terénu je vhodné území obce rozdělit 
na dvě povodí, dešťové vody budou do vodoteče vyústěny na dvou místech. Konkrétní dimenze 
potrubí bude nutno určit výpočtem při podrobnějším řešení stokové sítě. 

Čerpací stanice splaškových vod (ČOV) se v ÚP nenavrhuje. ČOV je v ÚP vymezena pouze 
jako územní rezerva. Přitom je dle PRVK též uvažováno s odvodem splaškových vod 
kanalizačním sběračem do ČOV Unčín. 
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Vzhledem k tomu, že není zdokumentován současný stav stokové sítě v obci a realizaci oddílné 
kanalizace lze předpokládat až v delším časovém horizontu a technické možnosti v době 
realizace nelze odhadovat, nejsou trasy pro kanalizaci v ÚP zakresleny. K dispozici jsou ale 
všechny plochy veřejných prostranství, případně plochy bydlení s možností věcných břemen, 
takže vybudování kanalizace by nevyžadovalo změnu ÚP. 

 

6.9.3 Vodní toky a plochy 

Současný stav 

Obcí protéká významný vodní tok (VVT) Svratka. Je ve správě Povodí Moravy.s.p.  

Na východním okraji obce vtéká do Svratky potok (DVT) Loučka. Severozápadní hranici 
katastru tvoří Věcovský potok, který se do Svratky vlévá na k.ú. Jimramov. 

Pro VVT Svratka bylo zpracováno záplavové území (ZÚ), které bylo stanoveno Okresním 
úřadem Žďár nad Sázavou č.j. ŽP/Vod.1765/01-Kl. Záplavové území je zakresleno v grafické 
části. V ZÚ není navrhována žádná nová zástavba.  

Ochranné pásmo vodárenské nádrže Vír bylo opatřením obecné povahy č.j. KUJI 43388/2013 
zn. OLVHZ 169/2012 St-49 ze dne 28.6.2013 Krajským úřadem Kraje Vysočina zrušeno. 

Návrh 

V  ÚP nejsou navrhovány žádné úpravy či opatření. 

V území je třeba respektovat vymezení vodního toku, jak je uvedeno v §44, odst. 1 zák. 
č. 254/2001 (vodní zákon).  Dále je třeba respektovat manipulační pruh podél vodního toku, 
který je 6 m od břehové čáry (stanovené § 49 vodního zákona), který je nezbytný pro výkon 
správ vodního toku. 

V případě dotčení vodního toku (např. přemostěním, křížením inženýrskou sítí, výstavbou 
v ochranném pásmu apod.) je nutné si vyžádat souhlas správce toku. 

 

6.10 Koncepce energetických zařízení a spojů 

Stávající trasy technických sítí ve výkresové části ÚP byly převzaty z poskytnutých podkladů a 
zpracovaných ÚAP. Tyto byly upřesněny v rámci terénních průzkumů a dalších dostupných 
informačních zdrojů a odpovídají věcnému umístění. 

  

6.10.1 Zásobování plynem 

Nadřazené sítě 

Vysokotlaká přípojka vede z řadu DN 150, PN 40 Dalečín – Věcov. Přípojka má DN 80 a je 
dlouhá 180 m. Ukončena je regulační stanicí VTL/STL  RS 500/2/1 – 440. s maximálním 
výkonem 500 m

3
/hod. 

Na k.ú. obce se nachází zařízení anodové ochrany VTL plynovodu, které je v ÚP zakresleno 
včetně oblastí pasivní ochrany. 

Rozvodné sítě 

Současný stav: 

V obci je vybudován středotlaký rozvod plynu. Ten je dimenzován pro provozní tlak 0,3 Mpa. 
Jednotlivé řady jsou vybudovány z PE potrubí  DN 80 (D90 mm) – hlavní řad a DN 50 (D63 
mm) přednostně uložené mimo zpevněné komunikace. Součástí této středotlaké sítě je 
rovněž přívodní řad do Unčína a rozvod po této obci. 
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Při výpočtu spotřeby plynu se uvažovalo kromě zásobení 50 bytových jednotek také 
s maloodběrem s celkovou spotřebou 54 m

3
/hod, to je 86 000 m

3
/rok a s jedním 

velkoodběrem se spotřebou 45 m
3
/hod (120 000 m

3
/rok). 

Spotřeba bytového fondu je 50*2,6 = 130 m
3
/hod, to je cca 200 000 m

3
/rok 

Celková spotřeba plynu ve Strachujově bude činit:        

130 + 54 + 45 = 229 m
3
/hod 

200 000 + 86 000 +  120 000 = 406 000 m
3
/rok 

Návrh: 

Nový plynovod byl dimenzován s dostatečnou kapacitní rezervou, takže je možné, stejně 
jako v případě rozšíření vodovodní sítě, vybudovat pouze řady k novým lokalitám bez 
vážnějšího zásahu do stávajícího vedení.  

Pro snazší pokládku i údržbu se doporučuje vést plynovod, případně i vodovod a sítě elektro 
v nezpevněném pásu ponechaném podél nových komunikací. 

Všechna stávající plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem budou 
respektována v souladu s platnou legislativou. 

Ochranná a bezpečnostní pásma podle zákona č. 458/2000 v platném znění: 

Ochranná pásma je nutno dodržovat k zajištění spolehlivého provozu plynárenského 
zařízení. Pásmy se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení 
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. Stavební 
činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným 
souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. 
Souhlas není součástí stavebního řízení. Vysazování trvalých porostů kořenících do větší 
hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu 
pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu. 
 

Ochranná pásma: 

Druh plynového zařízení Ochranné pásmo 

(oboustranně od osy potrubí) 

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce (na obě 
strany od půdorysu) 

1 m 

ostatní plynovody a přípojky (na obě strany od půdorysu) 4 m 

technologické objekty (na všechny strany od půdorysu) 4 m 
 

Bezpečnostní pásma jsou stanovena pouze pro VTL plynovody: 

Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně 

   do DN 100 včetně  …………………………… 10 m 

   nad DN 100 do DN 300 včetně  …………….  20 m 

Regulační stanice vysokotlak do tlaku 40 barů včetně ……… 10 m 

 

6.10.2 Zásobování elektrickou energií 

Návrh ÚP respektuje trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní. 

Přenosové soustavy a zdroje 

V současné době je Strachujov zásoben elektrickou energií z vedení VN kV č. 144, které 
probíhá v blízkosti obce. 

Z tohoto vedení je provedena odbočka pro trafostanici Strachujov, která je zděná a osazená 
transformátorem 160 kVA, umožňuje ale osazení transformátoru až 400 kVA. 

Nová zařízení přenosové soustavy nejsou v území navrhována. 



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRACHUJOV 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

40 

 

Distribuční soustavy a zdroje 

V řešeném území nejsou vybudovány žádné zdroje el. energie dodávající energii do 
distribuční soustavy. 

Zásobování území 

Požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že obec je zásobována 
energiemi dvojcestně a to el. energií a plynem. Nepředpokládá se tedy výrazné zvyšování 
nároků na zajištění elektrického příkonu pro vytápění, vaření a ohřev TUV, neboť pro tyto 
účely je uvažováno v převážné míře s využíváním plynu – v současné době cca 90%. 

Řešené území obce je zásobováno elektrickou energií VN 22 kV č.144. 

Stávající vedení vyhovuje současným i výhledovým přenosovým požadavkům, nepředpo- 
kládají se žádné zásadní úpravy.  

Vlastní obec a ostatní odběratelé řešeného k.ú. jsou z hlediska současných požadavků 
na dodávku elektrické energie plně zajištěni. Rozsah stávajících distribučních sítí VN 22kV 
je dostačující i pro návrhové období - zajistí výhledové nároky na potřebný příkon v území 
pro navrhované rozvojové plochy obce. 

Transformační stanice 22/0,4kV (TS) 

Na řešeném území je v současné době 1 zděná transformační stanice, která zásobuje celou 
obec. 

Dále je zde 1 sloupová trafostanice, která ale slouží pro areál zemědělské výroby situovaný 
těsně za katastrální hranicí na k.ú. Unčín 

Umístění stávající distribuční trafostanice je z hlediska plošného pokrytí území obce 
transformačním výkonem vyhovující, transformační výkon je možné zvýšit ze 160 kVA na 
400 kVA.. 

Stávající systém je respektován i pro návrh.  

Rozvodná síť NN 

Distribuční rozvodná síť NN je provedena nadzemním vedením na dřevěbých sloupech. 
Přípojky pro RD jsou provedeny závěsnými nebo zemními kabely. Pro současnou potřebu 
obce je vyhovující.  

Stávající rozvodná síť NN zůstává základním článkem rozvodu při zachování současné 
koncepce – venkovní vedení s úseky kabelového rozvodu. 

Návrh  

Pro nově navrhované lokality soustředěné zástavby RD je navrženo její rozšíření 
a provedení kabelovým rozvodem v zemi, stejně tak i pro podnikatelské aktivity. 

U nové zástavby v zastavěném území obce bude řešena podle koncepce stávající rozvodné 
sítě.  

Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení je v obci provedeno nadzemním vedením na společných stožárech 
s rozvodnou sítí NN vč. upevnění svítidel, částečně samostatnou sítí s podzemním 
kabelovým vedením. 

Návrh 

Rozšíření pro návrhové lokality bude navazovat na stávající soustavu ve vymezených 
plochách veřejných prostranství. Jeho realizace by měla být samostatnou podzemní 
kabelovou sítí.   
 

 

Bilance elektrického příkonu 

2013 139 38 (*33) 40 
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Výchozí údaje:   

Počet obyvatel – současný stav:  cca 140       

Počet obyvatel - výhled (kapacita území):  až 145 

Počet bytů – současný stav:  40 (z toho cca 5 rekreačních chalup) + 5 chat 

Předpoklad v návrhu (vč. neobydlených a rekreace) – pro bilanci: cca 50 domů 

Předpokládaná plynofikace území: do 90% kapacity bytového fondu a občanského vybavení 
– pro vytápění 

Ostatní druhy vytápění: cca 10% - elektrické vytápění, dřevo, dřevní odpad, tep. čerpadla, 
obnovitelné zdroje, uhlí minimum. 

Základem pro návrh zásobování el. energií distribučního systému obce je stanovení  
maximálního zatížení. Distribuční systém se pak dimenzuje tak, aby byl schopen  přenést 
požadovaný výkon v době předpokládaného maxima při dodržení všech aspektů 
hospodárnosti a bezpečnosti, spolehlivosti a kvality napětí. To vše při minimálních 
počátečních investicích a ročních nákladech na ztráty a provoz. 

Zpracování výhledové bilance požadovaného el. příkonu vychází ze stanovení podílových 
maxim jednotlivých  základních odběratelských sfér tj. bytového fondu, rekreace a 
občanského vybavení. 

Tyto složky totiž ovlivňují největší měrou postupný nárůst odběru v dané lokalitě. Je zřejmé, 
že tento nárůst je přímo úměrný nárůstu počtu obyvatel a stupni životní úrovně. 

Občanská vybavenost 

Občanská vybavenost je reprezentována Obecním úřadem s hasičskou zbrojnicí, kulturním 
zařízením a prodejnou potravin. Celkový průměrný příkon je přibližně 50 kW. 

Podíl bytového fondu 

Obec Strachujov má v současné době asi 140 obyvatel. Dále je součástí obce cca 10 chat a 
chalup. 

Obec je v současné době plně plynofikována.  

Z energetického hlediska se v současnosti el. energie využívá ke svícení a napojení 
drobných el. spotřebičů. 

Podle ČSN 33 2130 se jedná o stupeň elektrizace typu „A“.  

Ve stávajících distribučních trafostanicích je rezerva pro napojení dalšího požadovaného 
příkonu. 

Současný stav je cca 40 trvale obydlených bytů. 

Pro 10 rekreačních objektů volíme výpočtovou hodnotu 1,2 na 1 rekreační objekt. 

Na k.ú. obce bude přírůstek cca 5 bytových jednotek trvale obydlených. Výpočtovou hodnotu 
pro 1 b.j. volíme 2,5 kW. 

         40 x 2,5 = 100,0 kW 

  5 x 2,5 = 12,5 kW 

  10 x 1,2 = 12,0 kW 

Celkem tedy cca 125 kW. 

Podíl výrobní sféry: 

Zemědělství je v obci reprezentováno dvěma většími soukromými zemědělci zabývajícími se 
převážně rostlinnou výrobou. Zemědělské středisko leží za hranicí k.ú. Strachujov na k.ú. 
Unčín a má vlastní trafostanici.  

V obci bude pouze drobná výroba na pozemcích o rozloze cca 2 000 m
2
. 

Nové plochy nejsou navrhovány. 

2000 x 20 = 40 kW 

   Předpokládaný příkon je tedy asi 40 kW. 
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Celkový předpokládaný příkon: 

Občanské vybavení   50 kW  

Bytový fond   125 kW 

Drobná výroba    40 kW 

Celkem    215 kW 

Vzhledem k tomu, že stávající stav je plně vyhovující a nárůst je poměrně malý, nevznikají 
nároky na zásadní změny energetické soustavy.  

Koncepce výhledového řešení elektrizační soustavy: 

Předpokládaný přenos potřebného příkonu bude zajišťován i nadále z vedení VN 22 kV 
č. 144 a základní konfigurace sítě VN zůstane bez podstatných změn. 

Případné rekonstrukce a rozšíření by měly probíhat ve spolupráci obce s příslušným 
rozvodným závodem na základě objednané studie na úpravu vč. vyčíslení finančního 
nákladu a objednávky na provedení prací. 

Ve výhledovém období je nutno zachovat stávající vedení VN 22 kV vč. jeho ochranného 
pásma. 

V řešeném území se neuvažuje s umisťováním výroben elektrické energie (větrné 
elektrárny). Fotovoltaická zařízení nelze umisťovat mimo zastavěné území.              

Ochranná pásma 

Při plánování nové výstavby, eventuálně při provádění různých stavebně-montážních 
nebo podzemních prací je nutné respektovat v prostoru stávajících i nově navrhovaných tras 
energetických vedení a zařízení jejich ochranná pásma. Stanovení ochranných pásem 
energetických děl je dáno Energetickým zákonem č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 ve znění 
zákona č. 314/2009 Sb a  zákona č. 211/2011 Sb. 

Při rekonstrukci sítí nebo výstavbě nových tras vedení VN a TS je nutné soustředit liniové 
prvky krajiny tak, aby nedocházelo ke střetům funkčního využívání ploch (ochranná pásma 
jednotlivých zařízení, omezení činností nebo plánované výstavby apod.). Tento požadavek 
je nutno respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005. 

Pro informaci uvádíme šířky ochranných pásem vedení. Vzdálenost se vždy počítá 
od kolmého průmětu krajního vodiče. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 
která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany  

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

pro vodiče bez izolace                                  7 m, 

pro vodiče s izolací základní                          2 m, 

pro závěsná kabelová vedení                         1 m, 

- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

 pro vodiče bez izolace                                  12 m, 

 pro vodiče s izolací základní                           5 m, 

- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně                   15 m, 

- u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně                    20 m, 

- u napětí nad 400 kV                                                30 m, 

- u závěsného kabelového vedení 110 kV                  2 m, 

- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence   1 m. 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a 
vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u 
podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti  
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- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 
m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem 
napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější 
hrany půdorysu stanice ve všech směrech, 

- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech 
směrech, 

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice 
je zakázáno: 

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat výbušné a hořlavé látky, 

- provádět činnosti ohrožující spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 

ohrozit životy, zdraví a majetek osob. 

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 

těmto zařízením. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno: 

- vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m, 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno: 

-  vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 

Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu, případně výjimky z velikosti ochranného 
pásma uděluje příslušný provozovatel distribuční či přenosové soustavy v případech, pokud to 
technické a bezpečnostní podmínky dovolují. 

Prostor ochranného pásma je určen k zabezpečení plynulého provozu energetického díla 
a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Tato zákonem stanovená OP energetických děl nelze 
uplatňovat z hlediska záboru půdního fondu, ale pouze jako omezující faktor z hlediska 
výstavby a některých činností podle Energetického zákona a navazujících předpisů. 

Ochranná pásma stanovená podle dřívějších předpisů, vč. udělených výjimek z ustanovení 
o ochranných pásmech, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz § 98 
zákona 458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících elektrických zařízení je nutno 
respektovat dřívější vymezení OP. 

 

6.10.3 Zásobení teplem 

V obci není vybudován žádný centrální tepelný zdroj s ohledem na charakter zástavby, kde 
převažují nízkopodlažní rodinné domky. Jedná se tedy o decentralizované zásobování. 

V současné době je zásobování teplem zajišťováno ve všech RD individuálně. Převážná část 
bytového fondu využívá pro vytápění zemní plyn formou ústředního vytápění cca 90%, další 
skupinu tvoří v minimálním rozsahu vytápění elektrickou energií a ve zbývající části jsou 
využívány obnovitelné zdroje, tepelná čerpadla, dřevo a min. uhlí.  

Výhledově je s elektrickým vytápěním uvažováno max. do 10% bytového fondu s ohledem na 
dostatečnou dimenzi místní STL plynovodní sítě, kdy bylo při zpracovávání generelu 
plynofikace obce uvažováno s max. využitím ZP i pro vytápění. Obdobná situace je i u objektů 
občanské vybavenosti. 

Návrh 

V rámci dalšího rozvoje obce, zejména v oblasti výstavby RD se předpokládá pro vytápění 
využít v max. míře ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu, neboť se uvažuje s rozšířením 
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plynovodní sítě i do nově navrhovaných lokalit zástavby. Užití elektrické energie u nové 
zástavby se neuvažuje plošně, pouze v individuálních případech. 

Při realizaci elektrického vytápění se předpokládá měrný příkon 12 kW na domácnost, při využití 
plynu 1,8 m³/hod. Pro občanskou vybavenost, komunální odběry a podnikatelské subjekty je 
nutné určit potřebný příkon individuálně - podle druhu použitého média, rozsahu vytápěných 
prostor, účelu a velikosti objektu. 

Z hlediska rozvoje vytápění doporučujeme maximální využívání ekologických topných médií, 
plyn, elektrická energie, tepelná čerpadla, dřevní odpady-obnovitelné zdroje čímž se výrazně 
zlepší životní prostředí v obci a okolí.  

 

6.10.4 Elektronická komunikační zařízení 

Veškerá elektronická komunikační zařízení jsou v řešeném území respektována. 

Dálkové kabely – přenosová síť 

V obci vede trasa dálkového optického kabelu v blízkosti silnice řeky Svratky, vedena je mimo 
zastavěné území. Zakreslena je ve výkrese Koncepce veřejné infrastruktury. Veškeré zemní i 
stavební práce v blízkosti kabelu je třeba projednat s pracovištěm Českého Telecomu, který 
vydá k provádění těchto prací „Vyjádření o existenci podzemního vedení telekomunikační sítě“ 
v jeho správě a poskytne veškeré podklady pro zakreslení PVTS a stanoví podmínky pro jeho 
zabezpečení. 

Telefonní zařízení  - přístupová síť 

Strachujov je napojen na telefonní ústřednu v jimramově. V obci se v roce 1996 realizovala 
nová kabelová telefonní síť je zde možných až 50 přípojek, což je v éře mobilních operátorů 
dostatečná kapacita. 

V navrhovaných lokalitách je třeba ponechat potřebné plochy pro pokládku telefonních kabelů, 
případně umístění nadzemních podpěr pro rozvody samonosnými kabely. Zařízení rozvodů 
Českého Telecomu v obci se v ÚP nezakreslují. Trasy budou respektovány ve smyslu zákona o 
telekomunikacích č.151/2000 Sb. v platném znění. 

V rozvojovém období v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách 
bude místní účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic 
operativně rozšiřována navázáním na stávající stav, její rozšiřování v nových lokalitách bude 
řešeno podzemní kabelovou sítí. 

Vzhledem k tomu, že v obci i mimo její intravilán jsou a budou uložena v zemi spojová vedení a 
zařízení, zejména zemní kabely, je nutné, aby před prováděním jakýchkoliv zemních prací, 
případně před povolovacím řízením všech druhů staveb a inženýrských sítí, bylo investorem, 
případně  jiným pověřeným pracovníkem požádáno o vyjádření, zda a kde se v daném prostoru 
nachází podzemní spojová zařízení, a to jak ve správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s., 
tak i jiných uživatelů – provozovatelů (ČD, MV, MO, AČR, RWE, ObÚ apod.). Tato zařízení 
jsou ve smyslu zák. č. 127/2005 Sb. § 102, 103 chráněna ochranným pásmem, které je nutno 
respektovat a činní 1,5 m na každou stranu od krajního vedení. 

Mobilní telefonní síť 

Kromě pevné telekomunikační sítě O2 je území obce pokryto signálem operátora mobilní 
telefonní sítě GSM. Severozápadně od obce je telekomunikační vysílač. 

Radiokomunikace 

Obec se nachází mimo zájmové území radiokomunikací, neprochází zde žádná radioreléová 
trasa 1. a 2. řádu.  
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Televizní signál 

Příjem TV signálu je zajišťován pouze individuálně. Kabelová síť TKR zde vybudována není ani 
s ní není uvažováno.  

Místní rozhlas (MR) 

V obci je vybudován místní rozhlas (MR), který je ve správě OÚ.  

 

6.11 Nakládání s odpady 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnosti 
právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku 
odpadů. Dále stanovuje mj. pravomoc obcí v oblasti nakládání s odpady. 

Ve Strachujově není žádná řízená skládka komunálního odpadu. 

Nakládání s komunálním odpadem ve Strachujově je upraveno obecní vyhláškou, vycházející 
ze zákona o odpadech č. 185/2001Sb. Svoz běžného komunálního odpadu, ukládaného 
občany do 110 l nádob (popelnic), zajišťuje pověřená firma, která rovněž provádí sběr tříděných 
plastů a sběr nebezpečného odpadu v předem stanovených termínech. Odvoz stavebního 
odpadu si zajišťují občané dle potřeby individuálně. Řízená skládka je u Jimramovských 
Pavlovic. 

Svoz odpadů od fyzických či právnických osob oprávněných k podnikání musí být  zajišťován 
buď samostatnou smlouvou právnické či fyzické osoby oprávněné k podnikání  s firmou 
provádějící v obci svoz, nebo firmy mohou využívat  na základě písemné smlouvy s obcí 
systému zavedeného obcí pro nakládání s odpady ve smyslu § 17 odstavce 5 zákona číslo 
185/2001 Sb.. 

Součástí zmíněné vyhlášky jsou i stanovené sankce za nepovolené ukládání odpadů.  

V severní části obce jsou kontejnery na tříděný odpad.  

 

6.12 Zvláštní zájmy 

6.12.1 Ochrana stavebních památek 

V obci nejsou památky zapsané pod Ústředním seznamem nemovitých kulturních památek. 

V obci je třeba chránit historické jádro jako celek. Jsou to zejména historické statky kolem 
středu sídla. Pro toto území by bylo třeba zpracovat podrobnější dokumentaci jeho řešení 
(úprava parteru a fasád), včetně dostaveb a rekonstrukcí zchátralých objektů. 
Nejpozoruhodnější jsou objekty na parcelách č. 16/1-3 a 34.Návrh by měl být zpracován 
v historických intencích pro zachování „genius loci“ obce. 

Hřbitov, který je jedním z nejstarších původně evangelických hřbitovů v republice, je navržen 
k památkové ochraně. I když bezprostředně navazuje na zastavěné území obce, leží již na k.ú 
Unčína a hřbitovní zeď tvoří vlastně hranici katastrálních území. 

Ochrana křížků, božích muk, smírčích kamenů je nadmíru žádoucí jako ochrana památek tzv. 
místního významu a je v pravomoci obce. 

 

6.12.2 Ochrana archeologických nálezů 

V řešeném území se nenachází žádná archeologická památka zapsaná do Ústředního 
seznamu nemovitých kulturních památek. 

Dojde-li při povolování a provádění stavby k archeologickým nálezům je stavebník povinen 
oznámit nález jednak stavebnímu úřadu, jednak Archeologickému ústavu dle § 22 zákona 
20/1987 Sb. Zároveň stavebník musí umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné 
organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. 
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6.12.3 Těžba nerostných surovin, radonové riziko 

Dobývací prostor 

V k.ú. Strachujov v Jihomoravském kraji není evidován  žádný dobývací prostor. 

Chráněná ložisková území 

V řešeném území se nenachází chráněná ložisková území. 

Ložiska nerostných surovin 

V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj. 

Poddolovaná území 

V řešeném území se nenachází žádná lokalita poddolovaného území. 

Sesuvná území: 

V řešeném území nejsou evidována žádná sesuvná území. 

Radonové riziko: 

V řešeném území je radonový index převážně střední. 

 

6.12.4 Ochranná pásma 

V  ÚP jsou respektována tato ochranná pásma: 

 ochranné pásmo silnice II. třídy – viz kap. 6.8 

 ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů – viz kap. 6.10.1 

 ochranná pásma elektrických vedení a stanic – viz kap. 6.10.2 

 manipulační pruh vodních toků – viz kap. 6.9.3 

 zájmové pásmo lesa pro stavby nebo využití území – 50 m od okraje lesa 

 vyhlášené je ochranné pásmo místního vodního zdroje 

 ochranné pásmo živočišné výroby umístěné na k.ú. Unčín nezasahuje ve Strachujově 

obytné objekty 

 ochranná pásma výroby soukromých zemědělců nesmí nepřekročit hranice jejich pozemků 

 

6.12.5 Požadavky obrany státu 

Na základě zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky vydává dotčený orgán 
státní správy Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření 
ministra obrany ze dne 17. 12. 2013 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel 
odboru územní správy majetku Pardubice, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem 
v souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) následující stanovisko: 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnutého 
do jevu 103 – letecká stavba včetně ochranného pásma. Za vymezené území se považuje celé 
správní území. Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie 
komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. 

V řešeném území nejsou územním plánem přípustné větrné elektrárny. 

Vymezené území – celé správní území MO ve smyslu § 175 zák.č.183/06 Sb., v němž lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit stavbu na základě stanoviska Ministerstva obrany, je celé území 
pro tyto druhy výstavby: 

- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty území 

- stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak 
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- výstavba nebytových objektů (továrny haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby 
s kovovou konstrukcí apod.) 

- stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperatérů, mobilních telefonů, 
větrných elektráren apod.) 

- stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN 

- změny využití území 

- nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a 
rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpacích stanice PHM 

- nové dobývací prostory  

- zřizování vodních děl (přehrady, rybníky) 

- vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní 
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny  

- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO 

ČR – MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžadují zájmy 
resortu MO. 

 

6.12.6 Řešení požadavků civilní ochrany 

Návrh je vytvořen dle požadavků Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, odboru 
prevence. 

Příloha civilní ochrany je pro zájmové území obce Strachujov zpracována ve smyslu 
požadavků, vyplývajících z platné legislativy: 

 zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

(se změnami a doplňky zák. č. 320/2002 Sb., v platném znění, s účinností k 1. 1. 2003. 

 vyhláška č. 380/2002 Sb., MVČR ze dne 9. 8. 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

Obsah vychází z požadavků vyhlášky č. 380/2002 Sb., § 20 a z požadavků orgánu, zajišťujícího 
systém a organizaci civilní ochrany, Hasičského záchranného sboru (HZS) Kraje Vysočina, 
územního odboru Brno. Řeší následující potřeby civilní ochrany: 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

g) zajištění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 
škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 

i) zdroje požární vody. 

Návrh ÚP: 

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Pro nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy: 

- havárií nezasažené obytné domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ) 

- prostory objektu obecního domu s Obecním úřadu a s hasičskou zbrojnicí 

Organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy, není řešitelné v územním plánu 
obce. 

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

K plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatel, varování, evakuace, ukrytí, nouzového ubytování 
obyvatelstva a organizování humanitární pomoci bude využit sbor dobrovolných hasičů a obecní 
úřad. Přípravu určených pracovníků obce pro řešení úkolů ochrany obyvatelstva při 
mimořádných událostech organizuje obecní úřad a hasičský záchranný sbor kraje. Při vzniku 
mimořádné události, jejíž rozsah je nad rámec možností obce, budou opatření zabezpečována 
z krajské úrovně. 
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K provádění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací s možností dekontaminace osob, 
zvířat, techniky a materiálu bude možno využít plochu navrženou pro hřiště ve východní části 
obce. 

i) Zdroje požární vody 

Hlavním zdrojem požárních vod ve Strachujově je obecní vodovod a řeka Svratka.  

 

6.12.7 Záplavové území 

Na k.ú. obce je vyhlášeno záplavové území na toku Oslavy (č.j.KUJI 6396/2004 OV2HZ). 
Hranice stoleté vody Q100 je zakreslena v grafické části.  V územním plánu jsou navržená 
opatření, která by snížila nebezpečí vodní eroze:  
- vybudování poldru západně od obce 

- zatravnění orné půdy 

Na všech funkčních plochách mimo zastavěné území je možno realizovat protipovodňová a 
protierozní opatření, takže je možné tyto návrhy dle potřeby doplnit. 

Vyhlášené záplavové území na řece Svratce neovlivňuje zastavěné území obce.  

Při hospodaření na zemědělské půdě se doporučuje technologie a výběr takových plodin, které 
nepodporují půdní erozi. 

 

6.12.8 Ochrana přírodních hodnot 

Na území obce Strachujov je třeba respektovat 

- významné krajinné prvky vyjmenované zákonem ve vymezitelných hranicích, 

- navržené prvky územního systému ekologické stability. 

Celé řešené území Strachujova se nachází v přírodním parku Svratecká hornatina. K ochraně 
krajinných hodnot přírodního parku jsou stanoveny podmínky pro zástavbu, které územní plán 
plně respektuje v souladu s principy udržitelného rozvoje území. 

 

7 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch 

V řešení Územního plánu obce byly doplněny proluky v obci. Plochy bydlení v RD byly navrženy 
v zastavěném území v její střední části a v zastavitelných plochách na západním okraji obce. 
Z těchto ploch je již cca 1/5 (2 RD) realizovaná. Dále je realizován 1 RD ve stabilizované ploše 
bydlení. 

Nový územní plán vymezuje dvě nové plochy nad rámec ploch navržených v ÚPO. Tyto plochy 
jsou na části územních rezerv pro bydlení, které byly navrženy v ÚPO. Zbývající plochy 
územních rezerv již nejsou do ÚP Strachujov převzaty. 

Další možnosti výstavby jsou ve stávajících (stabilizovaných) plochách bydlení nebo plochách 
smíšených obytných, které nejsou místy plně využity. 

To znamená, že ÚPO Strachujov je respektován.  

V obci je v současné době cca 40 bytů trvale obydlených a 5 rekreačních chalup a 5 chat. 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch 

Územní plán Strachujov vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch, aktuální rozvojové 
záměry lze vhodně umístit v těchto zastavitelných plochách. 
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V územním plánu je navrhováno: 
pro zastavitelné plochy bydlení …………………………………………… 1,44 ha 
pro zastavitelné plochy občanského vybavení – sportovní zařízení ..… 0,22 ha 
pro zastavitelné plochy smíšené obytné …………………………….…..   0,15 ha 

pro zastavitelné plochy veřejných prostranství …………….……..……..  0,29 ha
 

Plochy bydlení 

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:  

Požadavky vyplývající z demografického vývoje  ……………………     1 b.j.  

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití (vysoká obložnost)……    10 b.j.  

Požadavky vyplývající z polohy obce vzhledem k rozvojové oblasti … 1 b.j. 

Celkem………………………………………………….…………………    12 b.j.  

Odhad potřeb ploch pro bydlení byl podložen dílčími odbornými analýzami.  

Vzhledem k charakteru obce se nenavrhují plochy bydlení v bytových domech. 

Do počtu bytových jednotek jsou zahrnuty počty bytů v plochách bydlení v rodinných domech i 
ve smíšených plochách obytných.  

Předpokládaná minimální výměra ploch pro bydlení:  

1 b.j. v rodinném domě ……………. potřeba cca 1 200 m
2
  

1 b.j. ve smíšené ploše obytné …… potřeba cca 2 000 m
2
  

Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:  

Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech  …………….….. cca  1,32 ha  

Potřeba ploch pro bydlení ve smíšených plochách obytných …. cca   0,20 ha  

Potřeba ploch pro bydlení celkem ………………………………. cca   1,52 ha  

Závěr:  

Plochy vymezené v návrhu územního plánu Strachujov pro účely bydlení jsou dostatečného 
rozsahu a umožňují růst obce, vymezené plochy jsou i z urbanistického hlediska logické, 
prověřené územním plánem obce Strachujov. 

Ve správním území obce Strachujov je celková potřeba cca 1,52 ha plochy pro bydlení. 
Současný počet obyvatel obce je cca 140, celkový počet bytů dosáhl v současné době 
počtu 44.  

Stávající obložnost tedy činí 3,2 osob/byt. V návrhovém období lze sice předpokládat stagnaci 
nebo jen mírný nárůst počtu obyvatel, ale také snížení obložnosti bytů, snížení počtu cenzových 
domácností a zvýšení obytného standardu obyvatel. Pak potřeba bytů obce při obložnosti 2,5 
obyvatel/byt činí celkem cca 56 bytů, tzn. výstavbu cca 12 nových bytů.  

Za předpokladu, že v plochách bydlení v rodinných domech bude z tohoto počtu realizováno 
80 % výstavby nových bytů, je třeba v územním plánu zajistit plochy pro cca 11 RD (což je 
celková plocha cca 1,32 ha při velikosti parcel 1 200 m

2
 včetně veřejného prostoru) a 1 byt 

v plochách smíšených obytných (což je celková plocha cca 0,2 ha při velikosti parcel 2 000 m
2
 

včetně veřejného prostoru). Celková potřeba nových ploch pro bydlení tedy činí cca 5,5 ha.  

V ÚP jsou navrženy nové plochy pro bydlení v rozsahu 1,44 ha, zbylá část potřeby ploch pro 
výstavbu bytů je kryta v rámci ploch smíšených – cca 0,15 ha.  

Vzhledem k dosavadnímu zvyšování počtu bytů v obci se dá předpokládat, že nebude 
realizován veškerý počet uvažovaných bytů, takže i při větších rozlohách stavebních pozemků 
by měly návrhové plochy postačovat. 
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8 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
v území 

8.1 Soulad a koordinace v řešeném území 

 Obec je rozvíjena jako funkčně a prostorově ucelený útvar. 

 Zachována je základní stávající urbanistická a architektonická struktura obce, důraz je 

kladen na zakomponování navržených ploch do této struktury. 

 Územní rozvoj obce respektuje plochy bydlení navržené v Územním plánu obce Strachujov 

(ÚPO) v roce 2003. 

 Při řešení územního plánu bylo respektováno stávající technické vybavení a možnosti jeho 

dalšího doplnění. Nová výstavba byla přednostně umisťovaná na plochy, které je možné 

přímo napojit na stávající inženýrské sítě. 

 Udržovány a doplněny budou evidované trvalé travní porosty (TTP) zejména pro jejich 

protierozní funkci. 

 

8.2 Širší vztahy 

Z hlediska administrativně správního je respektováno: 

 Vazba obce Strachujov na město Bystřice nad Pernštejnem jako obec s pověřeným 

stavebním úřadem (dále jen „PSÚ“). 

 Vazba obce Strachujov na město Bystřice nad Pernštejnem jako obec s rozšířenou 

působností III. stupně (dále jen „ORP“) 

 Vazba obce Strachujov na krajské město Jihlavu – středisko krajské vybavenosti. 

Z hlediska širších dopravních vazeb je respektováno: 

 Vazba na silnici I/19. 

 Vazba na značené cyklotrasy Klubu českých turistů. 

Z hlediska obecných vazeb je respektováno: 

 Vazba obce na město Bystřice nad Pernštejnem jako středisko občanského vybavení i 

vyšší občanské vybavenosti. 

 Vazba obce Strachujov na městys Jimramov jako nejbližší obec s dobrou občanskou 

vybaveností. 

 Vazba na katastrální území bezprostředně sousedících obcí.  

Z hlediska technické infrastruktury je respektováno: 

 Trasy vedení VN. 

 Trasy VTL a STL plynovodu. 

 Trasa obecního vodovodu a jeho zdroje. 

Z hlediska přírodních poměrů a nadregionálních ÚSES je respektováno: 

 Oblast krajinného rázu jako unikátní územní jednotky jedinečností a neopakovatelností 

krajiny CZ0610-OB019 Svratecká hornatina  

 Přírodní park Svratecká hornatina, ve kterém leží celé území obce Strachujov.  

Řešení Územního plánu Strachujov negativně neovlivní okolní obce. 
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9 Vyhodnocení splnění požadavků zadání územního plánu 

V řešení návrhu jsou respektovány všechny požadavky vyplývající ze Zadání územního plánu 
Strachujov. V následujícím přehledu jsou nejdůležitější z nich uvedeny. 

 splnění požadavků vyplývající z Politiky územního rozvoje, Územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů: 

- územní plán Strachujov je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České 
republiky 2008, schválenou usnesením vlády ČR dne 20. 07. 2009 

- územní plán Strachujov je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje 
Vysočina v právním stavu po vydání aktualizace č.1 ZÚR kraje Vysočina, které nabyly 
účinnosti dne 23.10.2012; převzaty a respektovány byly všechny úkoly, požadavky a 

priority z něho plynoucí, především respektování oblasti krajinného rázu Svratecká 
hornatina a začlenění do krajiny lesozemědělské harmonické a vymezením veřejně 

prospěšných staveb a opatření.. 

 splnění požadavků na řešení vyplývající z Územně analytických podkladů: 

- územní plán Strachujov je zpracován v souladu s územně analytickými podklady, 
zpracovanými pro ORP Bystřice nad Pernštejnem v roce 2008 a aktualizovanými v 
roce  2012 

- v maximální míře bylo využito příležitostí a silných stránek území, eliminovány byly 
hrozby a slabé stránky území 

- řešením ÚP se vytvořily podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah 
hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek 

 splnění požadavků na rozvoj území: 

- Územní plán našel vhodné plochy pro bydlení s využitím pozemků dle ÚPO v platném 
znění a jejich minimálním rozšířením a drobným doplněním novými plochami, dále 
plochy rekreaci a sport  

- Územní plán vyřešil přírodní plochy a krajinnou zeleň zejména v souvislosti 
s přírodním parkem Svratecká hornatina a prověřil a doplnil v ÚPO navržený ÚSES dle 
požadavků ZÚR. 

 splnění požadavků na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a 
koncepci uspořádání krajiny): 

- území je územním plánem členěno na plochy s rozdílným způsobem využití; v ÚP jsou 
v zásadě vymezeny pozemky o rozloze větší než 2000 m

2
. Plochy s rozdílným 

způsobem využití jsou s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále 
podrobněji členěny 

- v ÚP jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s 
určením převažujícího účelu využití, přípustného a nepřípustného způsobu využití, , 
popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch. 

- při zpracování ÚP bylo postupováno v souladu s ust. §5 odst. 1 a 2 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 
předpisů (zejména metodického pokynu z června 2011).  

 splnění požadavků na urbanistickou koncepci: 

- stávající urbanistická koncepce zůstala zachována, zachována a posílena je centrální 
část obce, respektovány jsou dominanty obce, stávající charakter sídla a výšková 
hladina zástavby 

- zastavitelné plochy jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území, případně 
jsou umístěny na volné plochy v zastavěném území obce. 

- stanoveny jsou podmínky prostorového uspořádání, včetně stanovení základních 
podmínek ochrany krajinného rázu  
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- nebyly stanoveny lokality, u kterých je jejich využití podmíněno zpracováním územní 
studie nebo regulačního plánu 

 splnění požadavků na koncepci uspořádání krajiny: 

- respektován je přírodní park Svratecká hornatina, ve kterém se nachází celé území 
obce  

- respektována je oblast krajinného rázu Svratecká hornatina  

- respektovánY jsou přírodní hodnoty území, ochrana krajinného rázu, významné 
přírodní dominanty, krajinné hodnoty a jsou vytvořeny podmínky pro jejich ochranu 
a rozvoj 

- vymezeny a upřesněny jsou plochy pro územní systém ekologické stability (ÚSES) v 
souladu s vydanými ZÚR Kraje Vysočina včetně vymezení skladebné části ÚSES na 
lokální úrovni 

- respektovány jsou VKP vyjmenované zákonem 114/92 ve znění pozdějších předpisů 
(lesy, vodní toky a jejich nivy).  

- navržena jsou opatření pro zlepšení retence vody v krajině 

- řešeno je zachování prostupnosti krajiny a návaznost zastavěného území obce na 
krajinu.   

- zachována je celistvost lesů a cestní síť 

 splnění požadavků na dopravní infrastrukturu: 

- respektován a upřesněn je koridor pro homogenizaci silnice II/357 dle ZÚR Kraje 
Vysočina 

- stávající síť místních a účelových komunikací zůstala zachována, navrženy jsou místní 
komunikace k novým lokalitám 

- pro zajištění dopravní prostupnosti území jsou respektovány současné místní a 
účelové komunikace 

- u stávajících místních komunikací, které vykazují nevyhovující šířkové poměry, nebyla 
s ohledem na jejich dopravní zatížení navrhována opatření k jejich rozšíření do 
parametru současně platných norem (tyto normy nejsou závazné) 

- chráněné návrhové plochy jsou navrženy mimo hluková pásma silnic  

- doplněny jsou cyklistické trasy 

 splnění požadavků na technickou infrastrukturu – vodní hospodářství: 

- řešena je problematika extravilánových vod s návrhem zlepšení retence vody v krajině 

- navrženo je připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť 

- respektována jsou ochranná pásma vodních zdrojů 

- odkanalizování obce je řešeno s ohledem na připravovanou kanalizační síť a čistírnu 
odpadních vod 

 splnění požadavků na technickou infrastrukturu – energetiku a spoje: 

- ÚP respektuje aktuální stav plynovodu, vedení elektrické energie a spojů a navrhuje 
připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť 

 splnění požadavků na občanské vybavení 

- respektovány jsou stávající plochy OV a navrženo jejich rozšíření o novou plochu 
sportu 

 splnění požadavků na veřejné prostranství 

- respektována jsou stávající veřejná prostranství a navrhována jsou v nových plochách 
bydlení 
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 splnění požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území 

- územní plán akceptuje stávající kulturní, urbanistické, architektonické a přírodní 
hodnoty daného území a to jak zastavěné části obce, tak i volné krajiny.  

- k podpoře zachování krajinného rázu jsou u rozvojových ploch stanoveny prostorové 
regulativy (především výškové)  

- ochrana návsi jako historického celku nebyla v ÚP uplatněna, neboť náves již ztratila 
svoji  architektonickou a urbanistickou hodnotou  

- pro ochranu zemědělského půdního fondu jsou v maximální míře využity zastavitelné 
ploch, které byly příslušnými orgány odsouhlaseny v platném územním plánu obce. 

 Splnění požadavků na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

- vymezeny jsou veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 

- plochy pro asanaci je navrhována na území navrhované jako plocha sportu (hřiště) 

 Splnění dalších požadavků, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů: 

- zájmy civilní ochrany jsou zpracovány dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

- v obci nejsou poddolovaná a sesuvná území 

- respektovány jsou požadavky na ochranu veřejného zdraví, především pak požadavky 
na ochranu před škodlivými účinky hluku a vibrací  

- respektována jsou ochranná pásma vodních zdrojů 

- uvnitř obce nejsou navrhovány stavby, které by vedly k výraznějšímu navyšování 
dopravy 

- respektováno je vyhlášené záplavové území řeky Svratky 

 Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území: 

- navrženy a vymezeny jsou prvky ÚSES 

- v rámci ÚSES jsou navrženy plochy přírodní a plochy smíšené nezastavěného území  

- řešeno je ohrožení přívalovými dešti a vodní erozí poldrem a zatravňováním  

- vyhodnoceny jsou návrhové plochy v platném územním plánu obce Strachujov 

 Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a 
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose: 

- prověřeno je funkční využití stávajících ploch v zastavěném území i hranice 
zastavěného území  

 Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 
využití územní studií: 

- v územním plánu nejsou navrhovány plochy, které je třeba prověřit územní studií 

 Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem: 

- v územním plánu nejsou vymezeny plochy, pro které by bylo nutné prověřit jejich 
využití regulačním plánem. 

 Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území pokud 
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu či ptačí oblasti: 

- S ohledem na dosažený stupeň vývoje obce i na předpokládané možnosti rozvoje 
vyplývající ze zpracovaných územně analytických podkladů se nepředpokládá 
narušení zásad udržitelného rozvoje území obce. Vzájemným porovnáním tří pilířů 
udržitelného rozvoje – stabilizací počtu i kvality lidských zdrojů, zajištěním zlepšení 
podnikatelského prostředí dopravním připojením na celostátní nadřazený dopravní 
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skelet a regulovaným rozvojem zastavitelných ploch bude zajištěna vyváženost vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území. 

- Nutnost zpracování posouzení vlivu řešení územního plánu na životní prostředí byla 
posouzena s ohledem na to, že nově navrhovanou zástavbou budou pouze rodinné 
domy převážně na západním okraji obce a plochy výroby nejsou navrhovány 

- Je nutno respektovat prvky ÚSES. Posuzovaným záměrem nejsou dotčeny žádné 
další zájmy ochrany přírody a krajiny. 

 Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant: 

- současně platný stavební zákon nezná pojem koncept; územní plán nebyl 
zpracováván ve variantách 

 Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání 
obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení: 

- územní plán je zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č.458/2012 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti (na rozdíl od zadání, které uvádí vyhlášku č. 
500/2006) a její přílohy č. 7 a vyhlášky 501/2006Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

10 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), 
s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Doplněn a upřesněn byl lokální ÚSES tak, aby byly propojen s ÚSES na okolních katastrálních 
územích. Biocentra jsou upřesněna tak, aby ležela nad kvalitním přírodním prostředím.  

 

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

11.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond 

11.1.1 Použitá metodika  

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu  

 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
právních předpisů. 

 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve 
znění pozdějších právních předpisů, a přílohy č. 3 této vyhlášky,  

 vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany  

 společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a odboru 
horninového a půdního prostředí MŽP: Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu 

Jako podklad pro zpracování zemědělské přílohy byl použit návrh Územního plánu zpracovaný 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a souvisejících 
předpisů. Dle § 58 tohoto zákona byla vymezena i hranice zastavěného území, a to způsobem, 
jakým ji interpretuje výklad poskytovaný MMR a jeho organizační složkou ÚUR. 
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Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti zajištěna, 
vycházeli pořizovatelé a zpracovatelé územně plánovací dokumentace ve smyslu § 5, odst. 1 ze 
zásad této ochrany (§ 4) a navrhují takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější ve srovnání s 
jiným možným řešením. 

Při odnímání zemědělského půdního fondu vycházeli zpracovatelé Územního plánu ze snahy 
co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu a síť zemědělských účelových 
komunikací. Hydrologické a odtokové poměry v území byly řešeny samostatně v rámci 
vodohospodářské studie , která byla do návrhu Územního plánu zapracována. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu ÚP na ZPF se skládá z části textové, tabulkové 
a části grafické. 

Grafickou část tvoří Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zpracovaný v měřítku 
1 : 5 000 se zákresem návrhu zastavitelných ploch pro změnu využití území a návrhu 
nezastavitelných ploch pro změnu využití. Dále jsou ve výkrese zakresleny plochy půd 
členěných dle tříd ochrany a hranice jednotlivých BPEJ a hranice zastavěného území obce 
vymezená k datu 1. 3. 2013. 

Řešené území je dáno hranicemi správního území obce Strachujov 

 

11.1.2 Struktura půdního fondu v území  

Z hlediska využití území je dle údajů katastru nemovitostí správní území obce Strachujov 
členěno takto: 

Katastrální území Strachujov 
plocha  

(ha) 
podíl ploch  

(%) 

Výměra celkem 485,64 100 

Zemědělská půda celkem 345,15 71 

z toho:                  orná půda  
zahrady 

trvalé travní porosty 

283,92 
5,82 
55,4 

82 
2 

16 

Lesní pozemky 91,16 19 

Vodní toky a plochy 10,35 2 

Zastavěné plochy 6,85 1 

Ostatní plochy 32,1 7 

 

11.1.3 Agronomická kvalita půdy  

Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti 
jsou bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále 
jen „BPEJ“) definovaných vyhláškou Ministerstva zemědělství České republiky č. 327/1998 Sb., 
v platném znění, vyjadřuje: 

1. místo - Klimatický region 

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka (dále jen HPJ) - je syntetická agronomická jednotka 
charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru 
skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě. 

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské 
půdy (I. – V.) dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. 
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Celé území se nachází v klimatickém regionu MT4 - mírně teplém a vlhkém, v kódu BPEJ 
označeném číslem 7. Z hlavních půdních jednotek jsou tu zastoupeny: 

29 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, 
svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až 
středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry 

37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na 
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silné skeletovité nebo s pevnou 
horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně 
výsušné, závislé na srážkách 

46 - Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, 
středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření 

47 -Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se 
sklonem k dočasnému zamokření 

50 - Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách 
(které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabé až středně 
skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření  

64 - Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních 
uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, 
středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabé skeletovité 

67 -Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých 
depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce 
hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné 

Pomocí pětimístného kódu BPEJ se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské 
půdy.  

I. třída: v daném regionu bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského 
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické 
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.  

II. třída: zemědělské půdy, které mají v daném regionu nadprůměrnou produkční schopnost 
(kambizemě). Jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na 
územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.  

III. třída: půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
v územním plánování využít event. pro výstavbu. Jedná se o méně kvalitní oglejené 
kambizemě a gleje v nivách toků a podmáčených depresí  

IV. třída: půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností s jen omezenou ochranou, 
využitelné pro výstavbu.  

V. třída: ochrany: půdy jsou zařazeny půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze 
předpokládat efektivnější nezemědělské využití.  

 

11.1.4 Investice do půdy 

V území se prováděla meliorační opatření již od nepaměti. Systematické odvodňování pozemků 
započalo již v 20. létech minulého století. Celkem je v katastru odvodněno cca 390 ha orné 
půdy a luk. Navrhovaná výstavba se odvodňovaných pozemků téměř nedotýká. 

 

11.1.5 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby  

Zemědělská prvovýroba je zaměřena na rostlinnou a živočišnou výrobu. Areály zemědělské 
výroby se nachází mimo stávající zástavbu obce a nebudou navrhovanou novou výstavbou 
omezeny ( je respektováno jejich ochranné pásmo). 
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11.1.6 Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy  

V území nebyly doposud provedeny komplexní pozemkové úpravy. 

 

11.1.7 Opatření k zajištění ekologické stability  

V území byl zpracován generel územního systému ekologické stability na lokální úrovni, který 
byl po drobných úpravách zahrnut do návrhu územního plánu. Do záboru ZPF nejsou jednotlivé 
skladebné prvky ÚSES zahrnuty, neboť jejich návrh řeší většinou stabilizaci stávajících druhů 
pozemků. 

 

11.1.8 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení, popis lokalit 

Popis lokalit  

Územní plán navrhuje ve Strachujově plochy s rozdílným způsobem využití vyžadující zábor 
ZPF pro následující funkce: 

plochy bydlení 

BV – bydlení v rodinných domech – venkovské 

plochy občanského vybavení 

OS - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

plochy smíšené obytné 

SV - plochy smíšené obytné - venkovské 

plochy veřejných prostranství  

PV - veřejná prostranství 

plochy přírodní  

NP – plochy přírodní 
 

Téměř všechny návrhové lokality jsou převzaté z předchozí schválené územně plánovací 
dokumentace. Návrh zástavby v tomto Územním plánu doplňuje proluky a sjednocuje funkční 
plochy. 

Výběr lokalit provázela snaha o co nejmenší narušení zemědělského využívání nezastavěných 
ploch, proto jsou převážně situovány v zastavěném území obce a na pozemky bezprostředně 
na zastavěné území navazující. 

Územní plán navrhuje ve Strachujově ke změně funkčního využití v zastavěném a 
zastavitelném území celkem 9,97 ha, z nichž 9,73 ha pozemků náleží zemědělskému půdnímu 
fondu.  

Územní plán přebírá lokality na 9,85 ha ploch, které byly ke změně funkčního využití 
navrhovány v předchozí územně plánovací dokumentaci. Z této výměry je 9,65 ha součástí 
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“).  
 

lokality v souladu 
s předchozí ÚPD 

z toho dotčené plochy 
ZPF 

zábor ZPF v I. a II. třídě 
ochrany 

zábor ZPF ve III. – V. 
třídě ochrany 

ha % ha % ha % ha % 

1,44 81,3 1,11 62,7 - - 1,11 62,7 
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lokality nově 
navržené 

z toho dotčené plochy 
ZPF 

zábor ZPF v I. a II. třídě 
ochrany 

zábor ZPF ve III. – V. 
třídě ochrany 

ha % ha % ha % ha % 

0,33 18,7 0,33 18,7 - - 0,33 18,7 

 

Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské – lokalita BV zb1 je na ploše, která byla v ÚPO 
navržena jako plocha bydlení venkovského typu. Nyní navrhovaná lokalita je menší o pozemek, 
na kterém je již realizován RD.  

Lokalita BV zb2 je na části plochy vymezené v ÚPO jako územní rezerva pro bydlení.  

Lokalita BV zb3 je na části plochy vymezené v ÚPO jako plocha bydlení podnikatelskými 
aktivitami.  

Plocha smíšená obytná je navržena na ploše vymezené v ÚPO jako územní rezerva pro 
bydlení.  

Plocha pro bydlení navržená v ÚPO ve středu obce je již využita a je zakreslena v tomto ÚP 
jako stav. 

Plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS zo1 byla v ÚPO 
vymezena jako stavová plocha zemědělské výroby. Jedná se o plochu přestavby v zastavěném 
území. 

V rámci ploch vodních a vodohospodářských (W) byl v ÚPO navržen poldr, který je v ÚP 
respektován. 

Zdůvodnění navrženého řešení 

Při návrhu územního plánu bylo maximálně respektováno řešení předchozího ÚPO Strachujov. 

Následující tabulka obsahuje odůvodnění záboru ZPF. 

číslo 
lokality 

ozn. charakteristika umístění v obci odůvodnění řešení 

zb1 BI bydlení v RD 
severozápadní okraj 

obce 
převzato z ÚPO Strachujov 

zb2 BI bydlení v RD  západní okraj obce 
v ÚPO Strachujov:  územní rezerva 
pro bydlení 

zb3 BI bydlení v RD západní okraj obce 
v ÚPO Strachujov: návrhové plochy 
bydlení s podnikatelskými aktivitami 

zs1 SV smíšená obytná jihozápadní okraj obce 
v ÚPO Strachujov:  územní rezerva 
pro bydlení 

po1 OS hřiště východní okraj obce 
v ÚPO Strachujov: stavová plocha 
zemědělské výroby 

lb NP lokální biocentrum severní okraj obce 
s úpravou převzato z ÚPO 
Strachujov 

rb NP regionální biocentrum severní okraj katastru 
s úpravou převzato z ÚPO 
Strachujov 

 

Mimo zastavěné a zastavitelné území jsou na plochách ZPF navrženy plochy vodní a 
vodohospodářské a plochy lesní, které současně budou plnit funkci protierozní a 
protipovodňovou. Všechny tyto plochy jsou v souladu  předchozím ÚPO Strachujov. 

 

Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF 

je v následujících tabulkách. 
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Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF v zastavěném a zastavitelném území 
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Funkční využití plochy  
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Zastoupené kultury 

Zábor ZPF dle tříd ochrany [ha] 
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í [

h
a]
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d
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I. II. III. IV. V. 

zb1 BV bydlení - bydlení v RD 0,98 0,98 TTP, sady 
    

0,98 
  

zb2 BV bydlení - bydlení v RD 0,18 0,18 TTP 
    

0,18 
  

zb3 BV bydlení - bydlení v RD 0,28 0,28 TTP 
    

0,28 
  

Plochy bydlení celkem 1,44 1,44 
     

1,44 
  

zs1 SV smíšená obytná - venkovská 0,15 0,15 orná 
  

0,12 
 

0,03 
  

Plochy smíšené obytné celkem 0,15 0,15 
   

0,12 
 

0,03 
  

zp1 PV veřejná prostranství 0,06 0,02 TTP, ost. plocha 
    

0,02 
  

zp2 PV veřejná prostranství 0,23 0 ostatní plocha 
       

Plochy veřejných prostranství celkem 0,29 0,18 
     

0,02 
  

po1 OS tělovýchovná a sportovní zařízení 0,22 0 ostatní plocha 
       

Plochy občanského vybavení celkem 0,22 0 
        

ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ CELKEM 2,10 1,77 
   

0,12 
 

1,49 
  

 

  
 

plochy navržené nad rámec předchozího ÚPO Strachujov 
        

Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF mimo zastavěné a zastavitelné území 
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Zastoupené kultury 

Zábor ZPF dle tříd ochrany [ha] 
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I. II. III. IV. V. 

x1 NP plochy přírodní 3,41 3,41 TTP 
 

3,41 
     

x2 NP plochy přírodní 0,64 0,64 TTP 
 

0,64 
     

x3 NP plochy přírodní 0,38 0,22 TTP 
 

0,22 
     

PLOCHY PŘÍRODNÍ CELKEM 4,43 4,27 
  

4,27 
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11.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou definovány zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) 
v § 3 odst. 1. V řešeném území jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa především lesní 
pozemky dle evidence katastru nemovitostí.  

Navrhované řešení územního plánu obce Strachujov nepředpokládá žádný zábor pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. Začlenění drobných lesních pozemků do návrhových ploch 
přírodních není myšleno jako zábor PUPFL - u žádného z dotčených lesních pozemků není 
navrhována změna druhu pozemku. 

Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se částečně promítne do změny 
dřevinné skladby lesních porostů zahrnutých do prvků ÚSES ve prospěch autochtonních, 
z ekologického hlediska žádaných dřevin. 

Navrženy jsou nové plochy lesní (NL) v celkové rozloze 10,57 ha. 

 

12 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění bude doplněno po veřejném projednání. 

 

13 Vyhodnocení připomínek 

Vyhodnocení připomínek bude doplněno po veřejném projednání. 

. 


