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A) ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

1. Úvod
Územní plán obce stanovuje závazná pravidla a zásady pro řešení uspořádání limitů využití

celého správního území obce.  Jedná se o základní koncepční územně plánovací dokumentaci
sloužící pro komplexní usměrňování a koordinaci rozvoje jak území zastavěného, k zastavění
navrženého, tak i území nezastavěného.

Územní plán obce (ÚPO) stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné, pří-
padně podmíněně přípustné funkční využití ploch, jejich uspořádání, vymezuje hranici zastavi-
telného území obce.

Územní plán obce je na základě §37 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb.,  o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) spolu s ostatními územně plánovacími
dokumentacemi pro dané území podkladem pro územní rozhodování.

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 28. 4. 2004.

2.   Hlavní cíle řešení
Jsou stanoveny ve schváleném zadání územního plánu takto:

• ÚPO bude základním koncepčním materiálem obce pro komplexní usměrňování a koordinaci
rozvoje území katastru Vojnův Městec ve všech jeho souvislostech.

• Řešit optimální organizaci funkčních ploch v území tak, aby nedocházelo k jejich vzájem-
nému negativnímu ovlivňování se zdůrazněním principu udržitelného rozvoje.

• Určit  zásady funkčního i  prostorového uspořádání  území,  včetně stanovení  limitů  využití
území.

• Využít a chránit stávající hodnoty kompozice zástavby obce včetně památek, významných
budov i veřejných prostranství.

• Uchovat  identitu  obce  s vyváženým podílem přírodních  a člověkem pozměněných složek
území. Rozvíjet přírodní hodnoty krajiny.

• Pro stávající výrobní plochy navrhnout nejvýhodnější způsob jejich využívání s případným
dalším rozvojem.

• Prověřit potřeby na úseku občanské vybavenosti, dopravy a technické infrastruktury.
• Vyhledat nové vhodné plochy pro výstavbu rod. domů .
• Specifikovat požadavky na stavby ve veřejném zájmu (VPS, asanace a asanační úpravy).
• Koncepčně vymezit územní systém ekologické stability.

3.   Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené ÚPD a konceptu řešení
3.1.Vztah vůči schválenému územnímu plánu VÚC
• Závazná část ÚP Českomoravská vysočina je obsahem směrnic pro uspořádání území okre-

su Jihlava, Třebíče a Žďáru n. S. pro období do r. 2000. Platnost tohoto dokumentu  byla
schválena  plenárním zasedáním JmKNV dne 13.  12. 1988. Dokument  je považován za
podklad informativní.

• Koncept ÚP VÚC Kraje Vysočina je ve fázi projednávání. Nadmístní význam má koridor
vyznačený pro přeložku sil. I/37, který je trasován při jihozápadním okraji sídla V. Městec.

• ÚP VÚC CHKO Žďárské vrchy (1980) - schválený územní plán je již vývojem překonán,
pro řešené  území  zdůrazňuje potřebu respektovat  vyhlášená MZCHÚ a významné poža-
davky klade na ochranu přírodních hodnot území.

• ÚP VÚC CHKO Žďárské vrchy (2001) je ve fázi dohadovacího řízení po vystavení návrhu
ÚP VÚC. Navrhuje u sídla V. Městec přeložku sil. I/37 jihozápadně od okraje sídla.

3.2. Vztah vůči platné ÚPD pro celé území obce  
Obec dosud nedisponuje žádnou územně plánovací dokumentací obce, ani územním plánem

zóny anebo regulačním plánem.

3.3. Vztah vůči platné navazující ÚPD  
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      Pro území obce nebyla územně plánovací dokumentace tohoto druhu dosud vyhotovena (viz.
předchozí).

4.  Významnější podklady použité při řešení ÚPO
4.1. Mapové podklady
• Digitální mapový podklad ve formátu *.dwg byl pořízen obecním úřadem Vojnův Městec.
• Základní mapa ČR 1 : 10 000
• Základní mapa ČR 1 : 50 000

4.2.Ostatní podklady
• Schválené zadání pro zpracování ÚPO V. Městec (ZO V. Městec, 2004)
• Program rozvoje Jihlavského kraje (Garep s.r.o. Brno, 2000)
• Program rozvoje mikroregionu Žďársko (Garep s.r.o. Brno, 2000)
• Strategie rozvoje mikroregionu V. Dářko - strategická část (RRA Vysočina, 2002)
• SLDB 1970, 1980, 1991 a 2001 - předběžné výsledky (FSÚ, ČSÚ)
• ÚTP NR-R-ÚSES ČR (MMR ČR a MŽP ČR 1996)
• ÚTP Generel MÚSES pro okr. Žďár nad Sázavou (Ageris Brno, 2002)
• Generel LÚSES v k.ú. Vojnův Městec, Radostín, Karlov (Lesprojekt Brno, 1996)
• ÚP VÚC - viz. kap. A) 3.1.
• Mapování krajiny pro soustavu Natura 2000 - mapové listy 23-22-04, 23-22-09 (Mgr. Gut-

zerová, Mgr. Lysák, 2003)
• Urbanistická studie obce V. Městec (KP Bistav Hamry n. S., 1997)
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje Vysočina (AQUA-PROCON Brno, 2004)
• Splašková kanalizace pro obec V. Městec (Ing. Fr. Pravec, 2003)
• Obnova umělého koryta Městeckého potoka ve V. Městci (Ing. V. Nečas, 2004)

5.  Vyhodnocení splnění zadání ÚPO
Zásady pro řešení ÚPO dané zadáním územního plánu jsou splněny. Zjednodušuje se pouze

požadavek čl. 10 odst. 5 zadání znějící: Celé území řešené ÚPO do doby zpracování území z hle-
diska archeologických zájmů považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst.
2 zák. č. 20/1987 v platném znění. Nově tak, že je nutno dodržovat ustanovení §22 a §23 zák. č.
20/1987 v platném znění.

6.  Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování
     Cíle  definované stavebním zákonem jsou řešením územního plánu V. Městec naplněny.
Územní plán formuluje soubor opatření na území obce, kterými je možno regulovat jeho vývoj k
žádoucímu  stavu  směřujícímu  k  dosažení  harmonického  a  udržitelného  rozvoje  v  enviro-
mentálním prostředí. Jsou respektovány režimy zvláště chráněného území.

ÚPO respektuje identitu sídla, vytváří podmínky pro navrácení jeho polyfunkčního využí-
vání. Nové rozvojové plochy vhodně navazují na současně zastavěné území a při požadovaném
doplnění zeleně je zabezpečeno působení sídla v obraze krajiny. Ve volné krajině jsou vytvořeny
podmínky pro zvýšení ekologické stability území.

ÚPO naplňuje požadavky kladené na území obce nadřazenou územně plánovací dokumenta-
cí.

7.   Vymezení pojmů
7.1. Základní pojmy

Jsou dány zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění  a vyhláškou č.  135/2001 Sb.,  o  územně plánovacích podkladech a  územně
plánovací dokumentaci v platném znění.

7.2. Ostatní pojmy
Pro účely tohoto ÚP jsou použity tyto pojmy:
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• hospodářské zvířectvo  - skot, prasata, ovce, kozy
• drobné hospodářské zvířectvo - králíci, drůbež, apod.
• drobná pěstitelská činnost - pěstování plodin a produktů samozásobitelského charakteru
• zemědělská malovýroba - podnikatelské pěstování na úrovni rodinných farem zaměřené jak

na živočišnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotlivě)
• drobná výrobní činnost - činnosti nemající charakter výroby tovární, spíše blížící se výrobě

řemeslnické
• obtěžující služby a řemesla - činnosti jejichž účinky narušují obytnou pohodu sousedů (hluk,

zápach, prach, výpary, světelné efekty, aj.)
• drobná obtěžující výroba - činnosti jejichž účinky narušují obytnou pohodu sousedů (hluk,

zápach, prach, výpary, světelné efekty, aj.)
• činnosti náročné na přepravu zboží - sklady, výrobní či jiná zařízení event. služby vyžadující

denní obsluhu vozidly skupiny 2, podskupiny N1 a N2

• činnosti s vyššími nároky na přepravu zboží - sklady, výrobní či jiná zařízení event. služby
vyžadující občasnou obsluhu vozidla skupiny 2, podskupiny N1 a N2 a skupiny 3, podskupiny
T a S

• stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy - sklady do 250 m2 skladovací plo-
chy

• stavby  skladovací  s  nízkými  rušivými  vlivy  na  ŽP  -  skladované  látky  neohrožují  ŽP
na pozemku vlastníka a neobtěžují obytnou pohodu souseda

• komerční  aktivity  -  podnikatelská  zařízení  poskytující  služby  obyvatelstvu  v  oblasti
velkoprodejen, nákupních center, služeb pro motoristy, apod.

• malé prostory obchodu a služeb - stavby pro obchod a obdobné činnosti s celkovou prodejní
plochou do 250 m2

• přípustná  míra  -  míra  přípustnosti  je  daná  individuálním  posouzením  konkrétní  situace
dle zvláštních předpisů a vyhlášek (např. Nař. vlády č. 502/2000 Sb. apod.)

• nadmístní význam - činnosti a děje, které významem a rozsahem nebo důsledky mohou za-
sahovat či ovlivňovat využívání území více obcí, případně požadavky výrazně převyšující po-
tenciál území.

• index zastavění - poměr mezi zastavěnou plochou pozemku a celkovou plochou pozemku
• stavební čára - udává hranici plochy určené k zastavění a polohu hlavního objektu. Stavební

prvky, které mohou vystupovat před stavební čáru určí podrobnější územně plánovací doku-
mentace či podklad.

• výška zástavby - je stanovená počtem podlaží u objektů sloužících pro bydlení, v ostatních
případech, je-li to nutné, je výstavba stanovena v metrech ke konkrétnímu bodu. Jde o nepře-
kročitelnou hranici.

• podkroví - do plného podlaží se započítává podkroví v případě, když více než 3/4 podkroví
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti 

• podzemní podlaží - do plného podlaží se započítává podlaží v případě, když vystupuje více
jak 1,0 m nad úroveň průměrné výšky terénu.

B) ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. Vymezení řešeného území
1.1. Výčet katastrálních území

Území řešené územním plánem je území obce Vojnův Městec, které je totožné s katastrálním
územím Vojnův Městec (1646,71 ha).

1.2. Širší vztahy, zájmové území
• Obec V. Městec patří do zájmové oblasti obce s rozšířenou působností (III) Žďár nad Sáz.
• Ve Žďáře nad Sázavou jsou rovněž orgány státní správy včetně matriky.
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• V. Městec je součástí mikroregionu (subregionu) V. Dářko, který tvoří obec Cikháj, Karlov,
Polnička, Radostín, Světnov, Škrdlovice a Vojnův Městec.

• Nadmístní význam má v obci ZŠ (1 - 4) a MŠ. Tato zařízení navštěvují děti z V. Městce, Ra-
dostína a Košinova. Lékařská péče se zdravotním střediskem slouží pro občany Radostína  a
V. Městce. Farní úřad V. Městec zahrnuje V. Městec, Škrdlovice, Karlov, Radostín, Košinov
a Studnice. Na hřbitově se pohřbívá z V. Městce, Radostína a Karlova.

• ZŠ (5 - 9) navštěvují děti v ZŠ v obci Krucemburk.
• Služby, tzv. vyšší občanské vybavenosti, jsou zajišťovány především ve Žďáru nad Sázavou,

even. v Chotěboři či Hlinsku. Nemocnice je v Novém Městě na Mor. či Havlíčkově Brodě.
• Obec leží v doručovacím obvodu pošty Žďár n. S.
• Na více  jak  90%  zemědělské  půdy hospodaří  Zemědělská  a.s.,  Krucemburk.  Největšími

vlastníky lesů jsou Lesy ČR a MVDr. Kinský Radslav.
• Obsluha území je zajišťována silniční dopravou a to silnicí I/37 a dvěmi silnicemi III. třídy.

Nejbližší železniční stanice je ve Ždírci nad Doubravou.
• Skládka TKO - mimo území obce - Ronov u Přibyslavi
• Zapojení do struktury osídlení ani požadavky širších vztahů se nebudou v dohledné době mě-

nit.

2.   Základní předpoklady a podmínky vývoje obce, ochrana hodnot území
2.1. Předpoklady a podmínky
Přírodní

Území leží na rozhraní klimatických regionů mírně chladného vlhkého (MCH) - větší část
území a chladného vlhkého (CH) s průměrnou roční teplotou 5-6° C a s průměrným ročním
úhrnem srážek 700-800 mm (v MCH klimatickém regionu) a s průměrným ročním úhrnem srá-
žek 8000 mm a průměrnou roční teplotou 5° C (v CH klimatickém regionu). Převládající větry
jsou větry SZ, S a Z.

Využívání krajiny významně ovlivňuje též její reliéf. Katastr obce z hlediska morfometrické-
ho můžeme zařadit mezi ploché vrchoviny ač rozdíl mezi nejvyšším místem katastru pod Ka-
menným vrchem (794 m n.m.) a nejnižším místem katastru v údolí Štírového potoka (580 m
n.m.) resp. údolí Městeckého potoka (578 m n. m.) činí 214 resp. 216 m. Území obce leží z velké
části v tzv. subregionu České křídové tabule výběžkem Dlouhé meze. V této jednotce jsou za-
stoupeny glaukonitické a železité pískovce a vápnité jílovce. Vápnité jílovce snadno zvětrávají v
jílovitou hlínu. Jílovitoprachovité a písčité hlíny jsou velmi měkké, obsahují organickou příměs,
která místy nabývá převahy a vytváří polohy rašelin (okolí rybníka Velké Dářko).

Celé území obce náleží do CHKO Žďárské vrchy. Zemědělská půda tvoří 37,66% rozlohy
katastru. Dominantní podíl zde mají pozemky určené pro funkci lesa a pokrývají jižní, východní
a severní část území obce. Na území se nachází NPR Radostínské rašeliniště, PR Štíří důl a PP
Suché kopce.

V místě NPR Radostínské rašeliniště a jejího okolí (CZ0614053 Dářská rašeliniště-stanoviště
a druhy, které jsou hlavním předmětem ochrany: bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných
nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae), acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea), pře-
chodová rašeliniště a třasoviště, rašelinný les, vážka jasnoskvrnná) a PR Štíří důl a jejího okolí
(CZ0614059 Štíří důl - Řeka-stanoviště a druhy, které jsou hlavním předmětem ochrany: bezko-
lencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae),
druhově  bohaté  smilkové  louky na  silikátových podložích  v  horských oblastech  (a  v  konti-
nentální Evropě v podhorských oblastech), přechodová rašeliniště a třasoviště, zásaditá slatiniště,
hořeček  (mnohotvarý)  český,  srpnatka  fermežová,  šikoušek  zelený)  jsou  navrhována  území
ochrany evropského  významu  do  soustavy Natura  2000  podle  Směrnice  Rady 92/43/EHS o
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Území podle Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků není na řešeném
území navrhováno.

Urbanisticko architektonické
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Jádro sídla tvoří  náměstíčko tvaru pravidelného obdélníku velikosti  100 x 70 m, které je
položeno na místě křižovatky cest - dnešní sil. I/37 a sil. III/03426. Náměstíčko se vzrostlými lis-
tnáči a objekty drobné architektury (socha sv. J. Nepomuckého a pomník padlých z obou svě-
tových válek) je obklopeno zástavbou, ze které vyniká stavba bývalého zájezdního hostince z
roku 1673. Dvě nadzemní podlaží pak má jihovýchodní strana náměstí s objektem radnice a v
nárožní poloze situovaný objekt ZŠ. Právě proti škole přes sil. I/37 došlo k narušení systému za-
stavění asanacemi několika původních stavení a otevření průhledu do dvorních částí shluku dom-
ků vystavěných na malých parcelách mezi radnicí a silnicí do Radostína.

Severozápadně od náměstíčka těsně za historickým zastavěním se na území ve tvaru trojú-
helníku nachází původně gotický kostel sv. Ondřeje.

Další rozvoj sídla se odehrával především ve funkčních plochách vymezených pro bydlení a
pokračoval při silnici III/03426, kde lze ještě vysledovat nepravidelné zastavění na parcelách růz-
ných tvarů a velikostí. Následná etapa výstavby, která pokračuje až dodnes je charakterizována
volně stojícími domky obestavujícími silnice anebo nově vytvořené ulice. V okrajových polo-
hách sídla pak byl realizován pro obec nový druh objektů pro bydlení - bytové domy (3 NP) a
domy řadové (2 NP) přebírající "městský" výraz.

V okrajové poloze sídla nalevo při sil. I/37 ve směru do Škrdlovic bylo založeno středisko
zemědělské výroby s pravidelnou zástavbou výrobních objektů a negativní dominantou seníku.
Tradičně areálu chybí zeleň včetně dobrého vnitroareálového dopravního řešení.

Ve významné poloze je místem hřbitov s několika pískovcovými plastikami i železnými kříži
a upraveným vstupním prostorem. Hřbitovu dominuje kaple sv. Antonína z roku 1885.

Uprostřed lesního masívu se nachází místní část zvaná Nová Huť, kde zástavba 10 domů je
situována podél cesty, která dnes slouží jen pro jejich obsluhu. Ráz zástavby byl narušen výstav-
bou chaty a rod. domu z druhé poloviny minulého století. Vzhledu místa škodí různé přístavky,
provizoria (garáže, boudy, apod.).

Při účelové cestě do Radostína na samé hranici katastru se nachází řada čtyř stavení, která
majitelé upravují pro potřebu individuální rekreace.

Kromě zmíněných výjimek v zastavěném území obce převažuje zástavba jednopodlažní s
využitím podkroví pro bydlení. Stavebně technický stav objektů je vesměs dobrý, architektonická
hodnota staveb odráží dobu vzniku a zvl.  u staveb pro bydlení se od druhé poloviny 2. stol.
projevují  snahy po  napodobování  městských vzorů  zástavby. Výrobní  objekty zemědělského
družstva svým měřítkem a formou zástavby značně porušují ráz daného místa.

Kulturní
V sídle se nachází následné památky, které jsou zapsány v Ústředním seznamu památek ČR:

rejstř. č. 4618 - filiální kostel sv. Ondřeje
4619 - hostinec č. 8 na návsi
4620 - socha sv. Jana Nepomuckého na návsi
4621 - kříž u kostela

Kulturní památky nemají vyhlášena ochranná pásma, vyhlášení ochranných pásem není ani v
návrhu.

Ač obec není památkovou zónou ani rezervací zejména půdorys jádra sídla s pravidelným ná-
městíčkem navazujícím kostelem a ve svahu umístěným hřbitovem s kaplí tvoří pozoruhodnou
neopakující se kompozici obce.

Mimo památky zapsané v ÚSKP ČR, zmíněné kompoziční vztahy se nachází na území obce
zajímavé doklady stavitelského umění (umělý kanál ze Stružného do Městeckého potoka) i prvky
drobné architektury (pomník padlých, plastiky a kříže na hřbitově).

Civilizační
Vývoj počtu obyvatel

rok 1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Nová Huť n. 101 99 92 101 97 100 222 44 28 38 12 8 n.
Voj. Měst. 1338 1244 1303 1270 1317 1339 1221 1185 930 921 820 757 719 n.
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celkem 1338 1345 1420 1362 1418 1436 1321 1407 974 949 858 769 727 711
n. - údaj není uveden

Index růstu obyvatel (IR) - obec
období 2001/9

1
2001/8

0
2001/7

0
2001/6

1
2001/5

0
2001/3

0 2001/21

IR 0,978 0,925 0,829 0,749 0,730 0,505 0,538
IR < 0,849 silně regresivní

0,85 ≤ IR < 0,949 regresivní
0,95 ≤ IR < 1,049 stabilizovaný

Věková struktura obyvatel - obec

rok
předproduktivní produktivní poproduktivní

abs. % abs. % abs. %
1961 197 20,8 557 58,7 195 20,5
1970 163 19,0 446 51,9 249 29,1
1980 163 21,2 402 52,3 204 26,5
1991 144 19,8 415 57,1 160 22,3
2001 114 16,0 442 62,2 155 21,8

věkový index obyvatelstva 1961..................101,03 velmi nepříznivý
1970....................65,46 extrémně nepříznivý
1980....................79,90 extrémně nepříznivý
1991....................90,00 velmi nepříznivý
2001....................73,55 extrémně nepříznivý

Obyvatelstvo dle pohlaví - obec
rok celkem muži ženy z úhrnu % ženy

1961 949 463 486 51,2
1970 856 418 438 51,2
1980 769 392 377 49,0
1991 727 378 349 48,0
2001 711 365 346 48,7

Průměrné hodnoty (r. 2001)ČR................................51,2
Kraj Vysočina..............50,6
okres ZR.......................50,4

Trvale obydlené domy
rok 186

9
188
0

189
0

190
0

191
0

192
1

193
0

195
0

196
1

197
0

198
0

199
1 2001

Nová Huť 12 9 9 9 9 16 14 10 n. 12 5 3 n.
Voj. Měst. 180 191 193 196 211 215 234 255 n. 233 220 217 n.

celkem 192 200 202 205 220 231 248 265 249 245 225 220 224

Trvale obydlené byty
rok 1961 1970 1980 1991 2001

Nová Huť n. n. 5 3 n.
Vojnův Městec n. n. 258 259 n.

počet bytů 320 332 263 262 262
n. - údaj neuveden
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Důvody neobydlenosti bytů v r. 2001 - obec
obydlen přechodně slouží k rekreaci nezpůsobilý k bydlení jiný důvod

abs. % abs. % abs. % abs. %
2 2,1 85 89,5 2 2,1 6 6,3

Podíl neobydlených bytů celkem z celkového počtu bytů v roce 2001 v územním celku:
Česká republika..................................12,4%
Kraj Vysočina.....................................15,4%
Okres Žďár nad Sázavou....................16,4%
Obec Vojnův Městec..........................29,1%

Stáří bytového fondu (1991) - obec

Byty dle roku výstavby
počet bytů

abs. %
pozn.

byty postavené do r. 1919 99 37,8 včetně nezjištěných
1920-1945 60 22,9
1946-1970 32 12,2
1971-1980 38 14,5
1981-1991 33 12,6

celkem 262 100
V zadání územního plánu bylo schváleno  uvažovat se stabilizací počtu obyvatelstva v obci,

případně předpokládat jeho mírný nárůst.  Zohlednit stálý trend snižujícího se počtu chtěného
soužití domácností a snižující se obložnost bytu včetně stáří bytového fondu.
Obsazenost bytu - obec-prognóza

rok 1961 1970 1980 1991 2001 výhled
obyvatel 949 858 769 727 711 750

bytů 320 332 263 262 262 300
obyv./by

t 2,97 2,58 2,92 2,78 2,71 2,5

Územní plán vymezuje nové plochy pro 55 bytových jednotek. Pro značný počet domů pře-
stárlých je uvažováno v záměrech ÚPO s 22 domy nevhodných k trvalému bydlení pro převod do
fondu jiného (mimořádný je zájem o rekreační individuální bydlení vzhledem k rekreačnímu po-
tenciálu území). Shrnutí: 262 b.j. stávajících + 60 b.j. nových - 22 b.j. využitelných pro trvalé
bydlení = 300 b.j. pro výhledové období. (O plochách bydlení též kap. B)3.2. a B)3.3.)

Struktura hospodářství je v obci ovlivněna mnoha faktory, kterému dominuje v případě V.
Městce jeho geografická poloha. V obci je poměrně značný počet registrovaných ekonomických
subjektů. Nejpočetnější skupina jsou subjekty bez zaměstnanců. Na hospodářské základně se po-
dílí významně firma Jan Bukovský a synové s.r.o. s cca 25 zaměstnanci, firma Rasta s cca 15 za-
městnanci,  Zemědělská a.s.  Krucemburk s  cca 10 zaměstnanci  v areálu.  Dále je zde několik
živnostníků se třemi zaměstnanci (truhlářství,  kovovýroba, elektro). Tercier je zastoupen pře-
devším službami základní občanské vybavenosti a veřejnou správou.

Pro nedostatečnou ekonomickou základnu obce musí poměrně vysoké procento ekonomicky
aktivního obyvatelstva (EAO) vyjíždět za prací mimo obec-viz. následující přehledy.

Podíl EAO z celkového počtu obyvatel včetně jejich vyjížďky za prací - obec

rok
počet obyvatel v obci

celkem ek. ak-
tivních

Podíl EAO
z celk. počtu

obyv.

EAO pracující
v obci bydliště mimo obec bydliště

abs % abs %
1970 858 413 48,1 220 53,3 193 46,7
1980 769 373 48,5 171 45,8 202 54,2
1991 727 367 50,5 153 41,7 214 58,3
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2001 711 281 39,5 100 35,6 181 64,4
Podíl EAO z celkového počtu obyvatel v r. 2001 v územním celku:
Česká republika....................................45%
Kraj Vysočina.......................................44,8%
Okres Žďár nad Sázavou......................43,4%
Podíl EAO vyjíždějících za prací mimo své bydliště (r. 2001) v územním celku:
Česká republika....................................36,7%
Kraj Vysočina.......................................42,4%
Okres Žďár nad Sázavou.......................47,8%

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo dle pohlaví - obec
1970 1980 1991 2001

celke
m muži ženy celke

m muži ženy celke
m muži ženy celke

m muži ženy

413 222 191 373 206 167 367 205 162 281 165 116
Dopravní obslužnost obce je na solidní úrovni a je zabezpečena výhradně autobusovou do-

pravou. Služby taxi jsou využívány minimálně.

2.2. Ochrana hodnot území
Je prezentována především navrženou urbanistickou koncepcí a návrhem využití jednotlivých

funkčních ploch (zón).
• Jsou plně respektovány ochranné režimy stanovené podmínkami CHKO Žďárské vrchy.
• Řešením územního plánu nedochází k ovlivnění Evropsky významných lokalit soustavy Na-

tura 2000 ani jiných maloplošných zvláště chráněných území.
• Je  respektována  půdorysná  stopa  zástavby,  dochází  k  rehabilitaci  prostoru  vzniklém  po

asanaci několika stavení v jádru sídla.
• Jsou respektovány nemovité kulturní památky, s potřebou zachování hodnotného prostředí v

jejich blízkosti.
• Není uvažováno s narušením převládající hladiny stávajícího zastavění.
• Estetické nedostatky spojené s působením areálu zemědělské výroby jsou alespoň částečně

eliminovány dosadbou zeleně.
• Vedení trasy přeložky sil. I/37 dané ÚP vyšších řádů je upraveno do nejpřijatelnější trasy z

pohledu krajinářského při plnění normových požadavků dopravy.
• V limitech využití území je upozornění na zákonné povinnosti stavebníka při zemních pra-

cích.

3.   Návrh urbanistické koncepce
3.1. Organizace území, urbanistická kompozice

Jako souvisle urbanizovaný celek na katastrálním území Vojnův Městec se bude rozvíjet
osídlení jádrové části obce, samoty Nová Huť. Radostínské Borky a Borky budou ve svém rozvo-
ji stabilizovány. Základní strategie rozvoje je určena cíli uvedenými v kapitole A)2

Urbanistická koncepce vychází zejména ze stávající funkční a prostorové skladby území, do-
pravních vazeb i omezení (limity), která do území vstoupila před zpracováním ÚPO.

Z hlediska zastavitelnosti jsou rozlišena:
• území urbanizovaná - zastavěná či k zastavění určená v tomto územním plánu
• území neurbanizovaná - území nezastavěná a nezastavitelná. Na těchto plochách není

dovoleno  umisťovat  a  povolovat  stavby,  s  výjimkou  staveb,  které  jsou  určeny  pro
funkční využití těchto ploch - krajinných zón

Z hlediska koncepce rozvoje je řešené území děleno:
• stabilizované území - území s dosavadním charakterem, tj. území bez výrazných změn
• aktivní území - plochy rozvojové i přestavbové, tj. území se zásadními změnami ve vyu-

žití
Urbanizované území:
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Je tvořeno plochami současně zastavěného území a plochami zastavitelného území. Současně
zastavěné území je v podmínkách Vojnova Městce považováno vesměs za území stabilizované.
V plochách stabilizovaných se bude jednat hlavně o rozvoj kvalitativní nevyvolávající zvláštní
konflikty v území. Uvažuje se zde především s modernizačními pracemi směřujícími ke zlepšení
standardu  bydlení.  Charakter  těchto  prací  bude  spočívat  v  rekonstrukci,  přístavbě,  vestavbě
event.  přestavbě.  Nepředpokládají  se  asanace  původních  stavení  a  jejich  náhrada  typovými
projekty. Dbát  je nutno na zachování  stávajících prostorových kvalit  (pevná stavební  čára) a
identity utváření sídla včetně staveb hodnotných jak z pohledu estetického tak i historického.
Zvyšování indexu zastavění pozemku se zde obecně nepředpokládá. Výrobní areál zemědělského
družstva je od obytné zóny odcloněn pásy izolační zeleně. V řešení areálu je nezbytné najít jasné
kompoziční schéma s jasným dopravně provozním řádem. Do trvalého provozu nelze připustit
stavby charakteru  provizorií.  Index zastavění  zde  uvažovat  0,5  s  tím,  že  min.  dalších  20 %
plochy je určeno pro zeleň, zbytek jsou dopravní a manipulační plochy. Stejné parametry platí i
pro navazující rozvojovou navazující na výrobní plochu. Výstavba v nové ploše bude mimo jiné
řešena tak, aby alespoň částečně potlačila negativní účinek hmoty seníku při vstupu do sídla.

Rozvojové  plochy pro  bydlení  (zde  jen  RD)  jsou  určeny lokalitou  s  vydaným územním
rozhodnutím a  novým přiléhajícím  územím směřujícím  k  obci.  Další  menší  plochy pro  RD
doplňuje  současně  zastavěné  území  na  svazích východního  okraje  sídla.  Poslední  využitelná
plocha je vymezena mezi budoucí přeložkou sil. I/37 a dnešním okrajem obce. Zde mimo plochy
funkce bydlení (Br) se navrhují i plochy smíšené (Sv). Index zastavění ploch pro bydlení (Br) se
stanovuje do 0,2 a pro plochy Sv nepřesáhne hodnotu 0,35. U ploch Sv bude dalších 50% plochy
využito pro zeleň.  V nejjižnějším okraji sídla v přírodním prostředí se navrhuje sportovní areál.
Zde může podíl zpevněných ploch dosahovat až 70% celkové plochy. Zbytek nutno ponechat pro
zeleň.

V urbanizovaném území se nepředpokládá umisťování velkoplošných reklamních poutačů. U
ploch  bydlení  tvořící  hranici  zastavitelného  území k  volné  krajině  se  určuje  požadavek  na
ponechání  nezastavitelného  pásu  o  šířce  min.  10  m  (od  zmíněné  hranice)  pro  výsadbu
vysokokmenů (nebo alespoň 1 řady). U ploch TS a výroby tuto funkci přebírá zeleň krajinná
skupinová (zs) nebo liniová (zl) případně zeleň sídelní izolační (ZSi).

Samoty  Nová  Huť  a  Borky mají  určenu  funkci  rekreační,  samota  Borky  myslivna  pak
trvalého bydlení. Požaduje se odstranění různých provizorií a přístavků (platí zvl.  pro Novou
Huť), nezvyšování stávajícího indexu zastavění .

Koncepce územního plánu předpokládá, že nebude překročena převládající hladina zástavby.

Neurbanizované území:
Neurbanizované území (volná krajina) slouží především lesnímu hospodářství, zemědělství

rybářství a rekreačním pohybovým aktivitám s významným podílem ochrany kvalit přírodního
prostředí. Koncepce řešení krajiny směřuje k ochraně krajinného rázu daného diferenciací území
s cílem ochrany před činnostmi snižující jeho estetické a přírodní hodnoty.

Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla či samoty, rekreační ani zahrádkářské stavby
mimo případy určené tímto územním plánem. Umisťování velkoplošných poutačů bude možno
uskutečnit pouze po posouzení §12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny po novele.
Žádoucí je naopak obnova či zřizování drobných artefaktů v krajině, které k místní krajině neod-
myslitelně patří. Zcela výjimečně umisťované stavby pro zemědělskou prvovýrobu, lesní hospo-
dářství případně ŽP budou nedominantního výrazu s kvalitní architekturou. Území obce bude do-
plněno o chybějící prvky ÚSES včetně požadovaných interakčních prvků. Posilována bude mi-
moprodukční funkce krajiny, hospodařením v lese postupně budou měněny monokulturní porosty
za porosty s přirozenou druhovou skladbou. Požaduje se zvýšit podíl ttp alespoň o zasakovací
pásy při vodotečích a travinobylinné ochranné pásy při okrajích lesa a okrajích rozptýlené či do-
provodné zeleně. Zatravněním svažitých pozemků  je řešen i problém vodní eroze. Územní plán
respektuje skutečnost, že území je součástí CHKO Žďárské vrchy.

3.2. Plochy smíšené
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Jsou zastoupeny ve stabilizovaných plochách (v jádru obce) převážně jako plochy Sc. Kon-
cepce ÚPO směřuje k maximálnímu polyfunkčnímu využívání těchto ploch. Nové plochy smí-
šené funkce Sv jsou navrženy ve výhodné poloze mezi dnešní sil. I/37 a její plánovanou pře-
ložkou.
Řešení potřeb nových ploch:

Označení lokality
(dle výkr. zábor ZPF)

výměra
lokality (ha)

funkční
omezení

uvažovaný
počet b.j. pozn.

7 0,52 Sv 2
10 0,17 Sv 1
11 0,09 Sc 1
13 0,38 Sv 1 řešit vztah k plochám Bh a Vd
∑ 1,16 S 5

3.3. Plochy bydlení
U ploch stávajících se nepředpokládají významné změny (viz. kap. B)3.1.). Zásadní přírůstek

zajišťující demografický rozvoj se bude odehrávat na nových plochách zastavitelného území.
Řešení potřeb nových ploch:

Označení lokality
(dle výkr. zábor ZPF)

výměra
lokality (ha)

funkční
omezení

uvažovaný
počet b.j. pozn.

1 1,42 Br 8 lokalita pod sesuvným územím
2 0,76 Br 6
3 0,14 Br 1
4 0,22 Br 2 návaznost na zahrádkářskou lokalitu
5 3,82 Br 23 na 15 RD již vydáno úz. rozhodnutí
6 2,45 Br 14
9 0,11 Br 1
∑ 8,92 Br 55

Na vymezených plochách Br je možno realizovat min. 55 b.j. Na plochách smíšených (viz.
předchozí) pak cca 5 b.j. Celkový počet nových bytů lze odhadnout na 60 b.j.

3.4. Plochy sportu a tělovýchovy
Stávající plochy při silnici I/37 neumožňují situování hřiště velikosti fotbalového. Pro toto

hřiště je vybrána de facto jediná možná plocha mezi vodními plochami na jihovýchodním okraji
sídla. Velikost plochy umožňuje zřízení fotbalového hřiště a jiných doplňkových ploch. Pro bez-
prostřední vazbu na lokální biocentrum a biokoridor téhož řádu je nutno sportovní plochu odclo-
nit od těchto ekologicky hodnotných prvků v území. Po dobudování zmíněného zařízení bude
sídlo dobře zajištěno sportovní a tělovýchovnou vybaveností. Z krytých zařízení je v obci soko-
lovna  (nutná  rekonstrukce)  a  malá  tělocvična  ve  škole.  Speciálním sportovním zařízením je
střelnice nacházející se za sídlem v zalesněné části u "Peckovy skály". Střelnice má provozní řád
schválený  balistikem.  Střelnice  je  přístupná  po  účelové  cestě.  Před  provozním  objektem  s
palebnými stanovišti je územním plánem navrhováno parkoviště pro osobní vozy. Zařízení je sta-
bilizováno, nepředpokládají se územní změny.
Řešení potřeb nových ploch:

Označení lokality (dle
výkr. zábor ZPF)

výměra
lokality (ha)

výměra
pl. (ha)

funkční ome-
zení plochy poznámka

16 1,56 0,99 TSo zbývající č. lok. slouží přev. pro účely zeleně
3.5. Plochy výroby
Využití těchto ploch je zřejmé z kap. B)3.1. Vzhledem k objektivní nutnosti posílení hospodář-
ské základny je při vjezdu do sídla navržena nová výrobní plocha. Druhá výrobní plocha vznikla
mezi areálem ZD a bytovými domy. Využití této druhé plochy zvl. ve vztahu k blízké obytné
zóně bude omezeno na šetrné technologie či činnosti. Urbanisticko architektonické řešení obou
ploch bude vykazovat dobrou kvalitu.
Řešení potřeb nových ploch:

13



Označení lokality (dle
výkr. zábor ZPF)

výměra
lokality (ha)

výměra
pl. (ha)

funkční ome-
zení plochy poznámka

14 1,41 0,82 Vd lokalita vč. plochy zeleně a pl. parkoviště
15 2,89 1,57 Vp lokalita vč. plochy zeleně a pl. parkoviště
∑ 4,30 2,39 V

3.6. Plochy rekreace
Ze stávajících ploch je k rekreačním účelům vymezena samota N. Huť a samota Borky. V

jádrovém sídlu se k rekreaci využívá též několik stávajících stavení, nicméně nejsou samostatně
vyznačeny. Koncepce ÚPO neuvažuje s výstavbou objektů rekreace, rozvoj těchto aktivit zejmé-
na na úseku individuálního je možno hledat v objektech stávajících, které nesplňují podmínky
pro  trvalé  bydlení.  Koncepce  ÚPO  však  předpokládá  rehabilitaci  zpustlého  tábora  pro  hro-
madnou rekreaci s plnými službami pro cca 80 ubytovaných. Rozvoj bude pouze v hranicích tá-
bora.

Ke každodenní rekreaci slouží obyvatelům hřiště a kryté cvičebny (sokolovna , škola). Za
specifickou činnost  spojenou  s  rekreací  můžeme považovat  práci  na  zahradách  přilehlých k
nemovitostem. ÚPO nepožaduje zřizování zahr. osad ani kolonií, avšak část pozemku č. 460/1
zahrnuje do funkční plochy zahrad a sadů s možností výstavby přízemních přístřešků pro úkryt
před nepohodou či jako uskladnění produktů ze zahrady anebo uschování zahrádkářského náčiní.
Půdorysná velikost objektu max. 25 m2. Každý uživatel může mít jedno toto zařízení. Průměrná
velikost parcely uživatele cca 400 m2.

Koupat se obyvatelé obce i chalupáři jezdí do Velkého Dářka či na rybník Řeka, stále častěji
však do rybníka nad plánovaným sportovním areálem. ÚPO zde neuvažuje s žádným trvalým za-
řízením, je zde pouze vyznačena plocha ttp, která je cca 1-2 měsíce v roce využívána ke slunění.

V sídle V. Městec začíná modře značená turistická trasa vedoucí do Cikháje. Ve směru sever
jih protíná k.ú. zeleně značená turistická trasa Radostín-Studnice. Samotou Borky prochází na-
učná stezka kolem Velkého Dářka. Souběžně se zeleně značenou turistickou cestou vede dálková
cyklotrasa zvaná Českomoravská (na k.ú. Vojnův Městec v peáži se Santiniho trasou). Z okraje
Vojnova Městce je vybudovaná nová osvětlená cyklistická stezka do Krucemburku, která mimo
jiné umožňuje propojení na značenou cyklotrasu č. 51 Krucemburk-Ždírec n. Doubravou-Libice
n. D. a na doporučenou cyklotrasu č. 42 Přibyslav-rybník Řeka-Havlíčkova Borová.

3.7. Plochy veřejné zeleně
Veřejná  zeleň  v  obci  je  reprezentována  především  parkem  na  náměstíčku  s  mohutnými

vzrostlými stromy, které však vyžadují odborný zákrok. Druhou významnou plochou veřejné ze-
leně je území kolem kostela se zajímavým průhledem na zmíněné náměstíčko. Pečlivě udržovaný
je  vstupní  předprostor  na  hřbitov,  což  je  v  přímém  kontrastu  s  neudržovanými  plochami
"stavebního" dvora na druhé straně silnice do Radostína. Zeleň dále doprovází i ostatní veřejná
prostranství jako jsou komunikace, vodní toky a plochy v sídle.

Požadavkem řešení ÚPO je veřejnou zeleň kompozičně napojit na ostatní druhy zeleně v obci
se vyskytující, což mimo estetického účinku zvýší i účinek mikroklimatický. Zásadní význam v
této kompozici musí mít propojení zeleně "sídlištní" se zelení volné neurbanizované krajiny. V
obrazu sídla i krajiny se uplatňuje nový druh zeleně - zeleň izolační. Jedná se spíše o zeleň ve-
řejně nepřístupnou. Omezeně přístupná má být zeleň hřbitovní. V případě V. Městce lze pro kon-
cepci dalšího rozvoje hřbitova doporučit její větší zastoupení.

4.  Návrh členění obce na funkční plochy a podmínky jejich využití
     Řešené území je členěno na funkční zóny se shodnými nebo blízkými podmínkami pro vyu-
žívání území. Vymezení funkčních zón (ploch) je graficky znázorněno v hlavním výkresu.       
     Funkční zóny, které jsou v území současně zastavěném či k zastavění určeném, tvoří tzv. ur-
banizované území, ostatní území je neurbanizované - volné. Specifické postavení je u ploch ze-
leně a vodních ploch, které z volné krajiny pronikají do urbanizovaného území.
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Funkční charakteristiky výše uvedených ploch obsahují stručný popis a výčet činností, které   v
příslušné funkční ploše lze realizovat bez omezení, které je možno připustit a které jsou zaká-
zané. U každé funkční plochy (krajinné zóny) jsou tedy tři možnosti (stupně ) využití.

stupeň  p ř í p u s t n é - optimální využití plochy
stupeň  p o d m í n ě n ě   p ř í p u s t n é - využití  plochy přípustnou  činností  nenarušující  fci

území jako celku 
stupeň  n e p ř í  p u s t  n é - zakázaný způsob využití či využívání

V charakteristice jednotlivých funkčních ploch (zón) u stupně nepřípustné jsou uvedeny jen
ty činnosti, které by mohly díky své podstatě vést k polemice, zda ta či ona činnost je v území
přípustná. Nejsou zde tedy uvedeny činnosti stojící v jasném protikladu s činností, pro které je
plocha určena. U krajinných zón pak platí, že nepřípustné využití krajinných zón s nižší ekolo-
gickou stabilitou je zároveň nepřípustné i pro krajinné zóny s vyšší ekologickou stabilitou.

Podmínkou umisťování staveb musí být respektování omezení vyplývající z platných práv-
ních předpisů.

4.1. Území současně zastavěné a zastavitelné (urbanizované):
a) Plochy smíšené (S) červená plocha
b) Plochy bydlení (B) pastelově oranž. plocha
c) Plochy občanského vybavení (O) fialová plocha
d) Plochy sportu a tělovýchovy (TS) žlutá plocha
e) Plochy rekreace (R) okrově žlutá plocha 
f) Plochy výroby (V) šedá plocha
g) Plochy zeleně sídelní (ZS) světle zelená plocha
h) Plochy zahrad a sadů (Z) tmavě zelená plocha
ch)Vodní toky a plochy (H) modrá plocha

ad a) Plochy smíšené (  S  )  
přípustné: pro mnohočetné využití zahrnující především bydlení, malé prostory ob-

chodu a služeb,  veřejné stravování  a  ubytování,  administrativu,  správu,
kulturu a osvětu, zdravotnictví v kapacitách odpovídajících velikostí a ob-
jemu budov,  stavby pro  sociální  péči,  výchovu,  řemeslnickou případně
drobnou výrobní činnost, stavby skladovací s nízkými nároky na sklado-
vací plochy tedy aktivity, které musí být bez negativních vlivů na pozemek
souseda a nenáročné  na přepravu zboží

podmíněně přípustné:  rekreace ve stávajících objektech, plochy veřejné i soukromé zeleně, za-
řízení dopravní a technické infrastruktury

nepřípustné: hromadná pozemní parkoviště, čerpací stanice pohonných hmot včetně zařízení
pro manipulaci s nimi, mycí rampy, servisy a jiné komerční aktivity. Ne-
přípustné jsou obtěžující služby a řemesla včetně obtěžující drobné výro-
by, činnosti náročné na přepravu zboží, stavby s vysokými plošnými ná-
roky na pozemky, stavby pro sport

Podřazené funkce:
Sc   - smíšená centrální území   tvořící společensko obslužné centrum obce s požadovanou podpo-

rou služeb pro obyvatele. Významným způsobem spoluvytváří image sídla.
Sv   - smíšené výrobně obytné území   slouží pro bydlení provozovatele drobných výrobních čin-

ností, zcela výjimečně i provozovatele zemědělské malovýroby (zde se připouští i služby
agroturistiky).

ad b) Plochy bydlení (  B  )  
přípustné: pro  plochy  sloužící  k  uspokojování  potřeb  na  úseku  bydlení,  plochy

soukromé případně veřejné zeleně, zařízení dopravní a tech. infrastruktury
pro místní  obsluhu území.  Jiné  integrované funkce se podřizují  obytné
pohodě území 
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podmíněně přípustné: zařízení služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, které nepřesahují
význam daného místa. Malé prostory obchodu a služeb, zařízení sociální
péče, stravovací a ubytovací zařízení, doplňkové prostory pro zájmovou
činnost,  správu, případně i  individuální  rekreaci  ve stávajícím bytovém
fondu.

nepřípustné:   činnosti,  které svojí podstatou jsou neslučitelné s určující funkcí plochy
jako obtěžující služby a řemesla, zemědělská malovýroba, sklady, činnosti
s vyššími nároky na přepravu zboží

Podřazené funkce:
Br - v rodinných domech (individuální) - různé typy rodinných domů se zázemím užitkových

zahrad případně  hospodářským zázemím pro potřeby domu.  Ve vhodných případech je
přípustná i drobná výrobní činnost bez negativních dopadů na pozemky sousedů.

Bh - v bytových domech (hromadné) - jde o bydlení v blocích domů o počtu více jak 3 bytů.
Součástí  těchto  ploch  jsou  místa  pro  odstavování  motorových  vozidel  a  místa  pro
parkování příslušející k bytu, případně hřiště pro děti a mládež. Nepřipouští se zde chov
drobného hospodářského zvířectva a drobná výrobní činnost.

ad c) Plochy občanského vybavení (  O  )   
přípustné: pro  školství  a  výchovu,  zdravotnictví  a  sociální  péči,  kulturní  zařízení,

církevní  nevýrob.  zařízení,  administrativu  a  veřejnou  správu,  obchod,
ubytování a stravování včetně nevýrobních služeb

podmíněně přípustné: pro stavby na bydlení, kde je to ke stavebnímu a funkčnímu charakteru
hlavní stavby vhodné, řemesla a služby bez negat. vlivu na ŽP, plochy pro
sport a tělovýchovu, veřejná i vyhrazená zeleň, plochy pro dopravu a tech.
sítě 

nepřípustné: drobná výroba,  obtěžující  služby a  řemesla,  drobná pěstitelská  činnost,
chov drobného hospodářského  zvířectva  (neplatí  pro  potřeby výuky ve
škole)

Podřazené funkce:
Oa   - plochy pro administrativní zařízení   a případná účelová zařízení
Oc   - plochy pro zařízení církevní   nevýrobní
Od   - plochy distribuce do 250 m  2   prod. plochy a stravovací a ubytovací kapacity 
Ok -   plochy pro kulturní zařízení  
Oš -   plochy školských zařízení    
Oz   - zdravotnictví a sociální péče  
On   - zařízení nevýrobních služeb  
 
ad d) Plochy sportu a tělovýchovy (  TS  )   
přípustné: pro  umisťování  staveb  a  činností  sloužících  k  uspokojování

tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatel.  Jde o otevřená případně
krytá sportoviště, zařízení zájmových klubů, stavby doplňkové k určující
funkci, služby bez negativního vlivu na ŽP vážící se k určující funkci.

nepřípustné: drobná  pěstitelská  činnost,  chov  drobného  hospodářského  zvířectva,
obtěžující  služby  a  řemesla,  stavby  skladovací  s  nízkými  nároky  na
skladovací  plochy,  stavby  pro  bydlení,  čerpací  stanice  PHM  s
doprovodnými činnostmi, zábavní centra

Podřazené funkce:
TSo - organizovaná i neorganizovaná tělovýchova
TSs - specifická - plocha pro nácvik střelby

ad e) Plochy rekreace (  R  )  
přípustné: pro rekreaci denní střednědobou a dlouhodobou s umisťováním zařízení a

staveb potřebných pro tyto činnosti  a aktivity, komunikace a parkoviště
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pro obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport, zeleň,
stavby příslušné technické infrastruktury

nepřípustné: stavby  pro  trvalé  bydlení,  chov  drobného  hospodářského  zvířectva,
výrobní činnost a sklady, zábavní centra, čerpací stanice PHM a stavby
jiné nesouvisející s relaxační funkcí plochy

Podřazené funkce:
Ri - individuální (mimo tzv. chalupaření) - plochy jsou určeny pro individuální rekreaci osob v

samostatných rekreačních objektech s vlastním sociálním zařízením
Rh -  hromadné -  plochy pro  soustředěnou  rekreaci  v  objektech  samostatných či  společných

včetně staveb tyto činnosti doprovázející

ad f) Plochy výroby (  V  )   
přípustné: plochy pro umisťování ekonomického a hospodářského potenciálu obce.

Negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které je dáno hranicí
výrobního areálu

podmíněně přípustné: pro obchodní  činnosti  a činnosti  přímo související  s  určující  fcí  území
(respektovat  limitní  OP).  Případné  závodní  stravování,  eventuálně
působení závodního lékaře je možné, stejně jako byty pro osoby zajišťující
dohled či byt majitele firmy, pokud bydlení nebude narušujícími funkcemi
rušeno  nad  přípustnou  míru.  Vyhrazené  plochy  pro  odstavování
motorových vozidel. Výjimečně přípustné ČSPH.

nepřípustné: bydlení,  občanské  vybavení  (mimo nevýrobní  služby a  administrativu),
plochy  rekreace,  sportu  a  tělovýchovy,  činnosti  nenarušující  primární
funkci plochy, výroba ze silným negativním dopadem na ŽP

Podřazené funkce:
Vd   -  plochy drobných služeb   slouží k umisťování provozoven obvykle s výrobní náplní na bázi

kusové či malosériové výroby, blíží se spíše výrobě řemeslnické pro navazující sklady a
služby

Vp   - plochy výroby průmyslové   slouží k umisťování výroby továrního charakteru, stavebnictví,
opravárenství, služeb a činností náročných na přepravu zboží a velikost skladovacích ploch

Vz   - plochy výroby zemědělské   slouží k umisťování zařízení pro rostlinou a živočišnou výrobu,
včetně  doprovodných  aktivit.  Respektovat  OP  od  střediska  ŽV,  kde  je  zdůvodnitelné
překročení hranic výrobního areálu.

ad g) Plochy zeleně sídelní (  ZS  )  
přípustné: vesměs veřejně přístupné plochy tvořící významný kompoziční prvek sídla

plnící funkci rekreační, pietní a ekologickou s uplatněním autochtonních
dřevin, zřizování pěších cest, objektů drobné architektury, vodních prvků
a umisťování mobiliáře obce

podmíněně přípustné: zřízení cyklistických stezek, výstavba sítí technické vybavenosti 
nepřípustné:    jakákoliv  výstavba  mimo  uvedených  případů,  jiné  činnosti  narušující

prostředí
Podřazené funkce:
ZSp   -   plochy zeleně  parkové   jsou  upravené  plochy s  komponovanou  výsadbou  vegetačních

prvků reprezentované kvalitními trávníkovými plochami, vzrůstnými dřevinami a nízkou
doplňkovou zelení. Volně přístupné plochy.

ZSh   -  plochy zeleně  hřbitovní   -  slouží  k  začlenění  hrobů  do  celkové  koncepce  hřbitova,  k
umocnění celkového citového i estetického dojmu z pietního místa. Přípustné je zřizování
objektů příslušných k charakteru místa. Omezeně veřejně přístupné plochy.

ZSi   -     plochy zeleně izolační   tvoří hygienickou případně estetickou clonu. Plně zapojená výsadba
stromového patra s podsadbou keřového patra, většinou veřejně nepřístupná. Podmíněně
přípustné je zřizování oplocení.

ad h) Plochy zahrad a sadů (  Z  )  
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přípustné: pro  zahrádkářskou  činnost  na  větších  užitkových  zahradách,  případně
zemědělská  rostlinná  činnost  samozásobitelského  charakteru  bez
negativního dopadu na obytné prostředí. Touto plochou je definována též
nezbytná část  stavebních  pozemků v ZÚO,  kterou  je  nutno  z  hlediska
ochrany ŽP, krajinného rázu případně ochrany tech. infrastruktury nechat
nezastavěnou. 

podmíněně přípustné: účelové stavby pro zahrádkaření charakteru drobné stavby
nepřípustné: stavby  pro  bydlení,  rekreaci,  podnikání  a  jiné  stavby  a  činnosti

nesouvisející s určující funkcí plochy

ad ch)  Vodní plochy a toky (  H  )  
přípustné:  pro vodohospodářské účely, utváření krajinného rázu, ekologickou stabi-

litu území
podmíněně přípustné: činnosti související s údržbou, chovem ryb případně vodní drůbeže, výji-

mečně přípustné jsou činnosti spojené s rekreací
nepřípustné: činnosti negativně ovlivňující čistotu vod a vodní režim v území
Podřazené funkce:
Hv   -      vodní tok   představuje složitý ekosystém zahrnující složku vodního prostředí a složku sucho-

zemskou
Hn   -     vodní nádrž   plní významnou funkci ekologicko-stabilizační, prostorovou, estetickou i mikro-

klimatickou

4.2. Plochy nezastavitelné (volné-neurbanizované):
i) I. krajinná zóna tmavě zelená šrafa (překřížená)

  j)  II. krajinná zóna tmavě zelená šrafa (šikmá)
  k) III. krajinná zóna tmavě zelená šrafa (vodorovná)

ad i) - I. krajinná zóna je tvořena přírodě blízkými nebo člověkem málo pozměněnými ekosys-
témy s vysokou ekologickou stabilitou.

přípustné: - nejjemnější  formy lesního hospodaření  v odůvodněných případech ponechání
vybraných částí přirozenému vývoji

- převedení veškeré zemědělské půdy pokud není vyňata ze ZPF do luk a pastvin,
účelové extenzivní obhospodařování luk a mokřadů, v případě přírodě blízkých
ekosystémů lze ponechat přirozenému vývoji

- rekreační  a  sportovní  aktivity  jsou  přípustné  pouze  v  rozsahu  stanoveném
SCHKO

- činnosti dle managementu SCHKO
- zřizování, realizování a rozšiřování ploch prvků ÚSES

nepřípustné: - holosečný způsob hospodaření v lesích, snižování biodiverzity
- hnojení průmyslovými hnojivy, aplikace kejdy, silážních šťáv a ostatních te-

kutých odpadů, používání pesticidů 
- změna stávajícího vodního a vláhového režimu, s výjimkou povrchových stru-

žek
- umisťování veškerých staveb, zřizování zahrádkářských kolonií
- zřizování skládek, těžba nerostů a humolitů, provádění rozsáhlejších terénních

úprav a změny kultur
- degradace ekosystémů, snižování ekologické stability a biodiverzity, rozšiřování

geograficky  nepůvodních  druhů,  zejména  druhů  s invazním  chováním,  jež
ohrožují domácí genofond

ad j) - II. krajinná zóna zaujímá člověkem částečně přeměněné ekosystémy s vyšší ekologickou
stabilitou

přípustné: - maloplošný  podrostní  způsob  hospodaření  v  lesích  s  max.  využitím
přirozené obnovy
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- zachování vhodné struktury porostů dřevin mimo les, případné rozšíření
těchto ploch

- nejšetrnější pobytové i pohybové formy rekreace
- tradiční obhospodařování zemědělské půdy s cílem udržet její druhové

bohatství,  přizpůsobení  velikosti  pozemkových  bloků  konkrétním
podmínkám z hlediska ohrožení erozí

- udržení  popřípadě  zlepšení  kvality  vody  u  vodních  ploch,  udržení
druhového bohatství příbřežních porostů a na ně vázaných živočichů

- činnosti směřující k zachování, respektive zvýšení kvality prostředí zóny
- zřizování, realizování a rozšiřování ploch prvků ÚSES

podmíněně přípustné: - hnojení organickými hnojivy, používání průmyslových hnojiv omezené
na přihnojování podle pedologických rozborů půd a v dělených dávkách

- zcela výjimečně po projednání  se SCHKO je možno v odůvodněných
případech použít pesticidy

- extenzivní chov ryb na stávajících vodních plochách
- umisťování  staveb  pro  lesní  a  zemědělské  hospodaření  po  prokázání

jejich nezbytnosti ve vztahu k obhospodařování souvisejících pozemků
- umisťování staveb souvisejících s ochranou životního prostředí, staveb

sítí  technické  infrastruktury  a  dopravy  pro  místní  obsluhu  území,
případně staveb jiných zahrnutých v tomto územním plánu obce

- stavby budou bezpečné, architektonicky hodnotné, dotvářející  krajinný
ráz, životnost stavby je dána dobou trvání určující funkcí stavby

nepřípustné: - rozšiřování geograficky nepůvodních  druhů, zejména druhů s invazním
chováním, jež ohrožují domácí genofond

- degradace ekosystémů, snížení ekologické stability a biodiverzity
- překročení souvislé plochy jedné plodiny nad 20 ha
- aplikace tekutých odpadů
- narušení vodního a vláhového režimu, odvodnění drenáží
- rozvíjení  urbanizace  prostoru,  stavební  úpravy  narušující  charakter

narušující charakter stávající rozptýlené zástavby v této zóně
- terénní úpravy značného rozsahu

ad k) - III. krajinná zóna jsou ekosystémy člověkem silně pozměněné, běžně hospodářsky využí-
vané.

přípustné: - běžné obhospodařování lesů s uplatněním melioračních dřevin při horní
hranici předepsaného zastoupení

- běžné obhospodařování luk a pastvin při  navržení resp. zvýšení jejich
plošného zastoupení

- provádění  organizace  ZPF  s  přihlédnutím  ke  konfiguraci  terénu  a  s
ohledem  na  ochranu  ZPF  před  erozí  (zachování  a  obnovování
protierozních opatření - terasy, břehové porosty, meze, úvozové cesty s
ozeleněním, apod.)

- zřizování,  realizování  a  rozšiřování  ploch  prvků  ÚSES,  činnosti
směřující ke zvyšování ekologické stability zóny

- hnojení organickými hnojivy, průmyslová hnojiva budou používána na
doplnění  optimálního  množství  živin  v dávkách  dělených  v průběhu
vegetace

- úprava  ploch  s  probíhající  aktivní  těžbou  po  ukončení  těžby  dle
schváleného plánu rekultivace

podmíněně přípustné: - minimalizované úpravy vodního a vláhového režimu
- výstavba vodních ploch
- polointenzifikační chov ryb na vodních plochách
- zásobní hnojení, používání pesticidů a jiných podobných látek 
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- umisťování staveb pro lesní, zemědělské hospodaření, případně rybářství
po  prokázání  jejich  nezbytnosti  ve  vazbě  na  zdrojové  možnosti
přilehlých  ploch  (pozemků).  Stavby  musí  být  ekologicky  bezpečné,
vhodně situované, s ohledem na zachování krajinného rázu a splňovat
požadavky  kvalitního  architektonického  i  estetického  řešení  staveb
charakteristického pro tuto oblast.

- výstavba  sítí  technické  a  dopravní  infrastruktury  pro  místní  obsluhu
území, případně staveb jiných určených tímto územním plánem

nepřípustné: - rozšiřování geograficky nepůvodních druhů, zejména druhů s invazním
chováním, jež ohrožují domácí genofond

- urbanizace krajinného prostředí, výstavba nadmístních zařízení
- chov vodní drůbeže
- těžba nerostů nadmístního významu
- rozsáhlé terénní úpravy
- výstavba výroben elektrické energie kromě malých vodních elektráren
- zásobní hnojení
- zřizování zahrádkářských kolonií
- překročení souvislé plochy jedné plodiny nad 50 ha

Pozn.:  Vymezení  krajinných  zón  respektuje  vymezení  zón  odstupňované  ochrany přírody v
CHKO  Žďárské  vrchy.  Dle  této  zonace  jsou  do  třetí  zóny zahrnuta  i  území  urbanizovaná.
Upřesnění funkčního využití urbanizované části území obce je uvedeno v podkapitole B) 4.1.,
podmínky obsluhy území pak v následné podkapitole B) 4.3.

4.3. Plochy obsluhy území
      l) Plochy dopravy a dopravních zařízení (D) tmavě šedá, khaki zelená, medově žlutá plocha
      m)  Plochy technické infrastruktury        (T) hnědozelená plocha

ad l) Plochy dopravy a dopravních zařízení (  D  )   
určené: pro umisťování staveb pro dopravu silniční, zemědělskou, případně jinou účelo-

vou, dopravu hromadnou, dopravu v klidu, dopravu pěší a cyklistickou
přípustné: zařízení  a činnosti  bezprostředně související  s  určující  funkcí  v  odpovídajících

kapacitách a intenzitách
nepřípustné: ostatní činnosti a stavby

ad m) Plochy technické infrastruktury (  T  )  
přípustné: pro  umisťování  staveb,  zařízení  a  sítí  technického  vybavení  na  úseku

vodního hospodářství, energetiky a spojů
podmíněně přípustné: pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s určující funkcí
nepřípustné: ostatní činnosti a děje a stavby

Podřazené funkce:
Tv   - zásobování vodou  
Tč   - čištění a odvádění odpadních vod  
Tr   - zásobování el energií  
Tt   - telekomunikace a spoje      

4.4. Společná ustanovení  
Podmínkou umisťování staveb musí být respektování omezení vyplývající z platných právních

předpisů. 
Jednotlivé funkční plochy jsou od sebe odděleny hranicí. Tuto hranici je nutno brát směrně, ne-

boť  podrobnost  zpracování  odpovídá  stupni  ÚPD měřítku  mapového  podkladu  a  technickým
možnostem vyhotovení. Tyto hranice je možno přiměřeně zpřesňovat v rámci podrobnější ÚPD či
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ÚPP eventuelně v dokumentaci pro ÚŘ. Funkce ploch však musí být zachována stejně jako i kon-
cepce řešení.  Krajinné zóny nejsou od sebe většinou odděleny ostrou hranicí,  upřesnění  bude
předmětem  odborně  náročných  prací  a  průzkumů  přírodních  podmínek  se  zohledněním  ma-
jetkoprávních vztahů. Doprovodná a rozptýlená zeleň bude tvořena autochtonními dřevinami. Vý-
sadba stromů a keřů nebude stereotypní.

Zařízení technické infrastruktury lze mimo určené plochy umisťovat i do ploch (zón) jiných,
pro které zabezpečují jejich přímou obsluhu, nesmí však prostředí zóny narušovat nad přípustnou
míru.Druhy ploch technické infrastruktury jsou v hlavním výkrese určeny malým písmenem.

Dosavadní  způsob využívání  ploch,  který neodpovídá  vymezenému funkčnímu využití  dle
ÚPO lze  trpět,  pokud není  narušen veřejný zájem (důvody hygienické,  bezpečnostní,  požární,
provozní, ohrožení ŽP, i estetické) a zde prováděné činnosti nepoškozují ŽP nad přípustnou míru.

5. Limity využití území - ochranné režimy
    Limity využití území se rozumí zákonem či jiným obecně platným předpisem ohraničená mez-
ní hodnota využití území. Územní plán obce V. Městec rozeznává limity:
a) které jsou vstupem do územního plánu (normativní)
b) které jsou výstupem územního plánu jako jeho projev určený pro konkrétní (dané) území obce.

Stávají se závazným v okamžiku schválení územního plánu.
5.1. Normativně určené
• Hranice územních jednotek

- hranice katastrálního území = hranice obce = hranice řešeného území 
• Ochrana technické a dopravní infrastruktury

- silnice I. třídy  50 m od osy na obě strany mimo ZÚO
- silnice III. třídy 15 m od osy na obě strany mimo ZÚO
- rozhledové trojúhelníky dle konkrétního případu
- nadzemní el. vedení VVN 220 kV 15 m od krajního vodiče na obě strany (zák. č.  

458/2000 Sb. a zákon č. 222/1997 Sb.)
20 m od krajního vodiče na obě strany (vl. nařízení
č. 80/1957 Sb.)

- nadzemní el. vedení VN 22 kV 7  m od  krajního  vodiče  na  obě  strany (zák.  č.
458/2000 Sb. a zák. č. 222/1997 Sb.)
10 m od krajního vodiče na obě strany (vl. naří-
zení 80/1957 Sb.)

- stožárové TS 22/0,4 kVA viz nadzemní vedení VN 22 kV
- STL plynovody vč. přípojek v ZÚO 1 m (od povrchu plynovodu na obě strany)
- ostatní plynovody a přípojky 4 m (od povrchu plynovodu na obě strany)
- kanalizační stoka do   φ 500 mm vč. 1,5 m od povrchu potrubí na obě strany
                                nad φ 500 mm 2,5 m od povrchu potrubí na obě strany
- vodovodní řad     do   φ 500 mm vč. 1,5 m od povrchu potrubí na obě strany
                               nad  φ 500 mm 2,5 m od povrchu potrubí na obě strany
- DK podzemní 1,5 m na obě strany

• Ochrana podzemních a povrchových vod
- PHO 3° vod. odběru Praha-Podolí viz zákres v grafické části
- PHO 3° vod. nádrže Hamry viz zákres v grafické části
- PHO vod. zdroje 1° a 2° viz zákres v grafické části
- PHO vodojemu 5 m od objektu 
- provozní pásmo pro úpravu toků
- Městecký potok 8 m od břehové hrany
- ostatní drobné toky 3 m od břehové hrany

•      Ochrana kulturních hodnot  
- nemovité kulturní památky viz. ÚSKP ČR
- ochranné pásmo hřbitova 100 m od obvodu hřbitova
- archeologické nálezy zákon č. 20/1987 v platném znění
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• Ochrana přírodních hodnot
- CHKO Žďárské vrchy Výnos MK ČSR č.j. 8908/1970
- NPR Radostínské rašeliniště Výnos MK ČSR č.j. 9.432/87-VI/2, ze dne 17. 6. 

1987
- PR Štíří důl Vyhl. ONV Žďár n. S., ze dne 14. 4. 1988

Vyhl. ONV Havl. Brod, ze dne 12. 12. 1988
- PP Suché kopce Vyhl. ONV Žďár n. S., ze dne 25. 10. 1990
- ochran. pásmo zvl. chráněného území pokud není přímo vyhlášeno je dle § 37 odst. 1  

zák. č. 114/92 Sb. 50 m od hranic zvl. chráněného
území

- ochranné pásmo lesa 50 m od okraje PUPFL
- významný krajinný prvek vod. tok, rybník, údol. niva, les, apod.(ze zákona)

5.2 Určené řešením územního plánu
•      Ochrana přírodních hodnot  

- navržená území evropsky významné Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních
lokality soustavy Natura 2000 stanovišť, volně žijících druhů živočichů a planě
CZ0614053 - Dářská rašeliniště a rostoucích rostlin
CZ0614059 - Štíří důl

- ÚSES (biokoridory a biocentra NR, R a L) obecně nezastavitelné plochy krom výjimečných
případů uvedených v ÚPO

- ochrana ZPF vyhodnocení záboru ZPF je obsahem ÚPO

•      Hygiena prostředí   
- plochy funkce smíšené OP po hranicích vlastního pozemku
- plochy výrobní OP po hranicích vlastního pozemku
- plochy výrobní (areál SŽV) OP viz. grafická část
- ČOV celoobecní 50 m od technologických objektů

• Ochrana protipovodňová  
- vodní plochy a toky do 10 m zákaz umisťování staveb krom staveb pro

ŽP, zcela výjimečně stavby liniové (nerovnoběžné
s tokem) příp. drobné architektury

- nová výstavba s  výrazným podílem  vsakování  vod  a  retardací
zpevněných ploch

•      Ochrana kulturních hodnot  
- půdorys sídla respektovat půdorysné schéma obce zvláště cent-

rální prostory obce
- obraz sídla zachovat rozhodující prostorové vztahy v uspořá-

dání  sídla,  nepřekračovat  převládající  hladinu
stávajícího zastavění

- drobná architektura žádoucí je ochrana drobných staveb (kapličky, boží muka) a jiných ar-
tefaktů na území obce

6. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území, etapizace výstavby
V kapitole jsou komentovány vybrané plochy zastavitelného území. Vodítkem pro výběr je pří-

loha č. 6 vyhlášky 135/2001 Sb. Označení jednotlivých ploch je ve výkrese Zábor ZPF a etapizace.
Lokalita č.1 
• Obsluhu řešit ze stávající místní komunikace navazující na zpevněnou cyklotrasu, případně

novou místní komunikací nad posledním objektem současně zastavěného území obce.
• Při spodní komunikaci řešit parkoviště (cca 8 míst).
• Systém zastavění se předem neurčuje, bude vycházet z přírodních podmínek a ochrany proti

extravilánovým vodám.
• Výška zástavby 1 NP včetně využitelného podkroví v sedlové střeše.
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• Požadavek provedení podrobného inženýrsko geologického průzkumu s respektováním jeho
závěru vzhledem k možným svahovým pohybům (nejen ve vymezené ploše, ale i nad ní).

Lokalita č. 2 
• Obsluhu území řešit propojením stávajících místních komunikací.
• Výstavbu řešit izolovanými rod. domy o 1 NP s možností využití podkroví v sedlové střeše.
• Orientace hřebenu hlavní stavby bude rovnoběžná s osou obslužné komunikace.
• Upřednostňovat stavby na výrazně obdélníkovém půdorysu.
• V rámci plochy řešit opatření proti extravilánovým vodám.
Lokalita č. 5
• Na území, na které je vydáno územní rozhodnutí bude toto respektováno, prověřit dimenzi

inženýrských sítí i pro navazující výstavbu.
• Na nových navazujících plochách vycházet z principů řešení daných schválenou dokumentací

k územnímu řízení.
• V jádru obytného souboru navrhnout místo pro veřejnou zeleň se vzrůstnými dřevinami.
• Ochranu před extravilánovými vodami řešit v souvislosti s opravou účelové cesty nad plocha-

mi obytného souboru.
Lokalita č. 6
• Vymezena stávající zástavbou, lokalitou č. 7 a ochranným pásmem přeložky sil. I/37.
• Pro lokalitu 6 a 7 je nezbytné vypracovat jednu společnou územně plánovací dokumentaci či

podklad, která určí způsob zastavění.
• Výška zastavění 1 NP s možností využití podkroví.
• Obsluha obou lokalit  (6 a7) bude z jedné místní komunikace kategorie MO 7/30, která v

lokalitě č. 6 bude ukončena obratištěm.
• Ve vazbě na obratiště řešit výstavbu garážového dvora (řadové garáže) pro potřeby obyvatel

stávajícího osídlení (lok. záboru č. 8).
• Řešit alespoň pěší propojení lokality kolem garáží se stávajícími plochami zastavěného úze-

mí (jádra sídla).
• Při návrhu izolační zeleně respektovat ochranné pásmo el. vedení VN 22 kV, zeleň řešit i

uvnitř obytného svahu s garážemi.
Lokalita č. 7
• viz. lok. č. 6
• Forma zástavby bude vycházet z původních hospodářských stavení.
• Možná je obsluha plochy i z dnešní sil. I/37.
• Respektovat uliční čáru k dnešní sil. I/37, vhodně řešit stavební čáru k témuž prostoru.
Lokalita č. 14
• Významná  plocha  v  organismu  sídla  zprostředkovávající  vztah  mezi  zónou  výrobní  a

obytnou.
• Využití plochy pro drobnou výrobu, plochy smíšené výrobně obytné a plochy zeleně vyžadují

řešení území jako celku.
• Obsluha lokality se v cílovém stavu uvažuje z dnešní sil. I/37, která v této části převezme

úlohu místní komunikace (výrobní plochy) plochy smíšené výrobně obytné pak ze stávající
místní komunikace.

• Zohlednit místo autobusové zastávky (ve stavbě).
• V návaznosti na výrobní plochy řešit veřejně přístupné parkoviště pro stávající i navržené vý-

robní aktivity.
• Zastavění nebude dominantního charakteru, ponese však znaky kvalitní architektury zejména

směrem k vnějším prostorám.
Lokalita č. 15
• Forma ani způsob zástavby se blíže nespecifikuje, musí však respektovat místo při vstupu do

sídla. Požaduje se vysoká úroveň urbanisticko architektonického řešení, které mimo jiné musí
hledat prostředky k potlačení negativního účinku seníku v panoramatu sídla.

• Obsluha plochy bude z nové místní komunikace.
• Řešit výsadbu izolační zeleně i vnitroareálové zeleně.
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Lokalita č. 16
• Při koncipování areálu preferovat přírodní hodnoty území.
• Hřiště bude mít travnatý povrch, alespoň fotbalové.
• Výstavba trvalých doprovodných staveb bude omezena na nutné minimum.
• Celá lokalita bude doplněna zelení.
• Obsluha území bude po stávající obslužné komunikaci.
Lokalita č. 19
• Koridor pro přeložku sil. I/37.
• Respektovat požadavek na mimoúrovňové křížení se sil. III. třídy.
• Respektovat normová ustanovení pro příslušnou kategorii silnice.

Bilance výše uvedených lokalit zastavitelného území:
číslo lokality výměra (ha) funkční omezení poznámka

1 1,42 Br
2 0,76 Br
5 3,82 Br na část území je vydáno úz. rozh.
6 2,45 Br
7 0,52 Sv
14 1,41 Vd
15 2,89 Vp
16 1,56 TSo
19 7,32 doprava šíře koridoru 40 m
∑ 22,15

7.  Návrh koncepce občanského vybavení
Občanskou vybavenost co do rozsahu i pestrosti můžeme v obci považovat za vyhovující.

Nadmístní zájmy, spádové okruhy jsou popsány v kap. B) 1.2.
Obecní  úřad -  je  umístěn  ve  významném  místě  v  jádru  sídla.  Zařízení  je  průběžně
modernizováno. Sestává se ze sekretariátu (23 m2), kanceláře starosty (34 m2), archivu (14 m2),
kanceláře (17 m2) a zasedací místnosti (44 m2). V přízemí objektu je knihovna pro dospělé a děti
o celkové výměře 64,5 m2 a informační centrum o 35 m2. Ze vstupního prostoru v přízemí je zá-
roveň  přístupné  kadeřnictví  a  poštovní  úřad  (PSČ  je  však  na  poště  Žďár  n.  S.).  Nadále
modernizovat objekt.
Mateřská škola - je projektována na 30 žáků ve dvou třídách. Dnes ji navštěvuje 24 dětí. Provoz
zajišťují 2 učitelé a 2 zaměstnanci (částečné prac. úvazky). Uvažovat s modernizací.
Základní škola - situovaná v nárožní poloze náměstíčka. Nyní po modernizaci. Slouží pro děti 1.-
4. tříd. Počet žáků do 40 ve dvou třídách. Chod ZŠ zajišťují 4 učitelé a 1 zaměstnanec. Součástí
ZŠ je malá tělocvična.
Zdravotní středisko - objekt v majetku obce. Praktický lékař ordinuje 2 x týdně, zubní 1 x týdně a
dětský lékař 1  x  za 14 dnů. neuvažuje se  se změnami.  V případě potřeby prověřit  možnosti
zřízení bytových jednotek.
Kostel sv. Ondřeje - kulturní památka, vyžadující správu střechy a stropních konstrukcí. Kapacita
cca 250 lidí.
Hřbitov - plošně vyhovující zařízení s kaplí a některými hodnotnými náhrobky. ÚPO předpoklá-
dá postupné úpravy s cílem vyššího zastoupení zeleně.
Sokolovna  -  slouží  nejen  pro  sportovní,  ale  i  kulturní  účely.  Maximální  kapacita  při  spole-
čenských akcích je 340 návštěvníků. Zařízení vyžadující bezpodmínečnou rekonstrukci.
Hasičská zbrojnice - vyhovující zařízení se zázemím pro hasební techniku i zasedací místnost
pro cca 20 osob.
Nákupní středisko - je situováno vedle radnice. Jde o soukromý objekt, v přízemí je prodejna o
150 m2 prodejní plochy, ve II. NP pak velkosklad s keramikou. Celkem 6 zaměstnanců. Proble-
matika v dopravním napojení (zásobování) je řešena uvolněním dopravního prostoru za objekty
obč. vybavenosti.
Obchod pro všechno - zařízení integrované do RD. Nepředpokládají se změny.
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Restaurace - v sídle jsou dvě zařízení. Zařízení u Malivánků na cca 60 míst u stolu a dva za-
městnance. Restaurace na náměstíčku je cca pro 30 hostů, s další možností sezónního posezení
na zahrádce. Obě zařízení jsou stabilizovaná bez vážnějších závad.
Prodejna ovoce a zeleniny - nový objekt v proluce mezi náměstíčkem a kostelem. Cca 15 m2

prodejní plochy. Plně vyhovující zařízení.
Územní plán zmíněná zařízení akceptuje.Regulační prvky ÚPO dále umožňují umisťování

občanské vybavenosti i do různých ploch, pokud to není v rozporu s určující funkcí plochy.

8. Návrh koncepce dopravy
8.1. Silniční síť

Řešeným územím prochází následující silnice:
sil. I/37 Trutnov-Hradec Králové-Pardubice-Chrudim-Žďár n. S.-Velká Bíteš
sil. III/03426 Hlinsko-Košinov-Vojnův Městec
sil. III/35014 Vojnův Městec-Radostín-Vepřová
Kromě  silnice  I/37,  kde  je  v  projednaném  návrhu  ÚP  VÚC  CHKO  Žďárské  vrchy i  v

projednaném konceptu ÚP VÚC kraje Vysočina sledován záměr na přeložku její trasy po jihozá-
padním okraji  sídla  směrem na Krucemburk a Ždírec nad Doubravou jsou ostatní  silnice ve
svých trasách stabilizovány a předpokládají se pouze místní úpravy umožňující  zlepšení tech-
nických parametrů tras. Náročnější úpravu může vyvolat u sil. III/35014 mimoúrovňové křížení s
přeložkou sil. I/37. Stávající sil. I/37 se doporučuje přeřadit do silnic III. tříd.

Silnice I/37 bude projektovaná v kategorii S9,5/70, silnice III. tříd pak budou upravovány na
kategorii S7,5/60(50) dle zásad ČSN 736101 "Projektování silnic a dálnic". V zastavěném území
pak dle zásad ČSN 736110 "Projektování místních komunikací" v kategorii MO8/50 funkční tří-
dy B2. U silnic III. tříd je třeba postupně uplatňovat opatření směřující ke zkvalitňování prů-
jezdních úseků silnic, kdy je možno v určitých případech akceptovat i odchylné řešení od ČSN
736110.

Stávající místní komunikace jsou rozdílného významu a kvality a budou rovněž upravovány
ve stávajících trasách. V historické zástavbě se jedná především o komunikace jednopruhové,
avšak  obousměrně  projížděné  kategorie  MO5/30,  v  novější  a  nové  zástavbě  pak i  kategorie
MO7/30. Dopravně zklidněné komunikace funkční třídy D1 se preferují  v nově plánovaných
obytných souborech.

8.2. Nemotoristická doprava
Pěší

Při stávající silnici I/37 jsou v obci provedeny chodníky vesměs oboustranně. Pro stísněné
poměry dopravního  prostoru  leckde  nejsou  dodrženy minimální  šířkové  parametry.  Nápravu
bude možno prověřit až po výstavbě přeložky sil. I/37. Protože u silnic III. tříd nejsou dodrženy
zásady separace pěší  a  motorové  dopravy navrhuje zde  ÚPO zřízení  alespoň jednostranného
chodníku. Vzhledem k půdorysnému tvaru sídla, zvl. jeho historické části, zde nacházíme řadu
stezek zkracujících docházkové vzdálenosti.
Cyklistická

Cyklistická stejně jako pěší doprava se uplatňuje jako jedna z možností přemisťování anebo
rekreace. Cyklistický provoz v převažující míře probíhá po silnicích a místních komunikacích,
případně komunikacích účelových. Při silnicích ani místních komunikacích nejsou pro cyklisty
vyhrazeny pruhy nebo pásy. Koncepce ÚPO nepředpokládá budování speciálních cyklistických
tras, neboť výstavbou přeložky sil. I/37 dojde k výraznému dopravnímu zklidnění urbanizované
části obce s možností bezpečnějšího pohybu cyklistů. Rovněž intenzity dopravy na stávajících si-
lnicích III. tříd jsou nízké (i z tohoto důvodu jsou po nich vedeny turisticky značené trasy) a
nejsou zde předpoklady výrazného nárůstu motorové dopravy.
Rekreační

viz. kap. B)3.6.

8.3. Doprava v klidu
25



Současná situace je neuspokojivá. V obci se nacházejí fakticky dvě plochy upravené k par-
kování vozidel (u firmy Rosta a před hřbitovem). Plocha na náměstíčku před obecním úřadem
má charakter spíše dopravně zklidněné plochy s možností parkování osobních vozidel. Protože se
jedná o venkovské sídlo je odstavení motorových vozidel převážně řešeno v individuálních gará-
žích při rodinných domcích. K parkování nebo odstavovaní vozidel je využíváno též odstavných
pruhů při okrajích místních komunikací.

Koncepce územního plánu směřuje k požadavku, aby každý byt v nové zástavbě měl alespoň
1 garážové (odstavné) stání na vlastním pozemku , u ploch občanské vybavenosti a výroby byl
řešen dostatečný počet parkovacích míst a na stávajících MK s nedostatečnými šířkovými para-
metry ve vhodných místech byly vytvořeny podmínky pro výstavbu parkovacího pruhu. Součástí
nových obytných souborů bude řešen patřičný počet parkovacích míst pro návštěvy na veřejných
plochách. Protože v jádrové části sídla je vysoký index stávajícího zastavění pozemků s obtížně
řešitelným způsobem odstavování vozidel, navrhuje ÚPO ve vazbě na novou obytnou zónu vý-
stavbu řadových garáží (garážového dvora) v počtu cca 15 garážových stání.

Doprava v klidu je uvažována pro stupeň motorizace 1 : 3,5. Pro 750 výhledových obyvatel v
obci je tedy zapotřebí zajistit 215 odstavných stání.

Nároky na parkovací stání u jednotlivých výrobních zařízení a občanské vybavenosti jsou
zřejmé z uvedené tabulky. V poznámce je uvedena příslušnost zařízení k parkovišti (nezávazné). 
Potřeby parkovišť dle ČSN 736110:
druh účelová 1 park. místo potřeba park.  z celkového počtu stání
objektu jednotka připadne na míst celkem krátkodob.     dlouhodob. poznámka

   %     abs % abs
ObÚ 132 m2 už. plochy   30 4   25      1  75  3 DZP
pošta 42 m2 už. plochy 40 1 25 0 75 1 DZP
ZŠ 40 žáků+4 uč. 45 1  0     0 100    5 DZP
MŠ 30 dětí+3 uč. 45 1 0   0 100   1 vl. poz.
kostel 250 návštěvníků 5 50 100 50 0 0 DZP, P2-4, P6-8,

MK
knihovna 65 m2 už. plochy 70 1 100   1 0 0 DZP
restaurace Náměstí 30 míst u stolu 3 10 70    7 30 3 DZP, MK
rest. "U Malivánků" 60 míst u stolu  3 20 70     14 30  6 DZP, MK, P8
sokolovna 340 návštěvníků 5 68 100    68 0 0 P9, P10, MK
nákupní středisko 150 m2 už. plochy 30 5 70     4 30 1 P8
zdravotní středisko 120 m2 už. plochy 70 2 25     0 75 2 P6
sportoviště (nové) 50 návštěvníků 7 7 100     7 0 0 P13

25 sportovců 14 2 30     0 70 2 P6, P13
sportoviště (stávající) 50 návštěvníků     7 7        100   7           0         0 P9, vl. poz.

20 sportovců 14    2    30   0         70        2 P9, vl. poz.
střelnice 20 sportovců 14    2 30 0 70 2 P14
požární zbrojnice 20 sedadel  5   4 100 4  0 0 P6, P7
hřbitov 4421 m2 poz. 700   6 100 6  0 0 P2, P3
firma J. Bukovský a s. 25 zaměstnanců 5   5 0 0 100 5 vl. poz.
firma Rasta 15 zaměstnanců 5   3 0 0 100 3 P1
firma Zemědělská a.s. 10 zaměstnanců 5   2 0 0 100 2 vl. poz., P10
nová výroba 40 zaměstnanců 5 8     0   0 100       8 P11, P12

P1 - P14............…............označení parkovišť
MK..................................místní komunikace
DZP.................................dopravně zklidněná plocha
vl. poz. ...............………vlastní pozemek

Kapacity parkovišť
P1 ..................……...Rasta.....................................8 míst.........................stávající 
P2 ...................……..hřbitov..................................5 míst.........................upravit stávající 
P3 ..................……...mateřská škola......................6 míst.........................nové
P4...............................kostel..................................14 míst.........................nové
P5...............................rodinné domy.......................8 míst........................ nové
P6...............................zdravotní středisko...............6 míst........................ nové
P7...............................hasičská zbrojnice................5 míst........................ nové
P8...............................nákupní středisko................16 míst....................... nové
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P9...............................sokolovna............................14 míst....................... nové
P10.............................zemědělský areál.................12 míst....................... nové
P11..............................výrobní plocha I.................16 míst....................... nové
P12..............................výrobní plocha II................12 míst....................... nové
P13..............................sportoviště.............................9 míst....................... nové
P14..............................střelnice...............................12 míst....................... nové

ÚPO počítá se vzájemnou zastupitelností jednotlivých parkovišť. V centrální, v obytné i v re-
kreační zóně se neuvažuje se zřizováním parkovišť pro vozidla sk. 2 a 3 (ČSN 300026) v centrální
části sídla.

8.4. Hospodářská doprava  
Nákladní doprava je řešena převážně po silniční síti, kde převažuje tranzitní doprava před do-

pravou cílovou. Zemědělská doprava využívá především polních cest a silnic III. tříd Výstavbou
přeložky sil. I/37 dojde k další diferenciaci jednotlivých druhů hospodářské dopravy. Územní plán
obce nebrání zřizování  polních a lesních cest  v rámci zpracování KPÚ s tím,  že bude řešeno
omezování přímých sjezdů na silniční síť.

8.5. Hromadná doprava  
Je zajišťována především autobusovou dopravou. Na území obce jsou čtyři autobusové za-

stávky. Autobusová zastávka Borky myslivna a autobusová zastávka na náměstíčku má zastávkové
pruhy opticky oddělené (autobusová čekárna je mezi vzájemně posunutými zálivy) autobusová za-
stávka výrobního areálu je připravena k výstavbě. Zastávka na silnici do Radostína je bez těchto
zálivů. 

Územní plán umístění zastávek ponechává, při podrobnější dopravní dokumentaci je třeba re-
spektovat příslušná normová ustanovení (ČSN 736425).

8.6. Dopravní zařízení  
Ve výrobní zóně při vstupu do sídla od Žďáru se nachází na ploše cca 2700 m2 provozovna au-

tobazaru. Druhé zařízení podstatně menší velikosti (cca 350 m2) se nachází při výjezdu ze sídla na
Krucemburk ve funkční ploše smíšené výrobně obytné. Zařízení je stabilizované a jeho náplň není
v rozporu s určující funkcí plochy.

Jiná zařízení v sídle nejsou ani se neuvažuje s jejich výstavbou.

8.7. Ostatní druhy dopravy  
Železniční,  letecká ani  vodní  doprava  se  na území  nevyskytuje a  ani  se  s  ní  neuvažuje v

územním plánu. Nejbližší železniční stanice je ve Ždírci nad Doubravou. Nejbližší  sledovanou
vodní cestou účelovou je rybník Velké Dářko.

9. Návrh koncepce vodního hospodářství, technického vybavení a nakládání s odpady
9.1. Vodní hospodářství  
Vodní toky a plochy  

Celé zájmové území se nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, kterou spravuje
Správa CHKO se sídlem ve Žďáře n. Sáz. a proto je i toto území Chráněnou oblastí přirozené aku-
mulace vod.

Z význačnějších vodních toků nacházejících se na území obce je nutno zařadit potok Městecký
č.  hydrologického  pořadí  1-03-05-002,  Štírový  potok  č.  hydrologického  pořadí  1-03-05-001,
Sázavu (Stružný potok) č. hydrologického pořadí 1-09-01-001. Severní lesnatá část obce náleží
svým hydrologickým pořadím č.  1-03-03-008 a  č.  1-03-03-014 do povodí  vodárenského toku
Chrudimka. Území spadající do hydrologického pořadí 1-09-01-001 patří do povodí Vltavy, které
spravuje Povodí Vltavy s.p., Grafická 36 Praha 5. Ostatní území pak spadá do povodí Horní Labe,
které spravuje Povodí Labe s.p. Hradec Králové. Správu Městeckého potoka a ostatních drobných
toků zajišťují Lesy ČR, OST Hradec Králové.

Pro nadlepšení vodních poměrů Městeckého potoka bylo vybudováno v polovině 18. stol. malé
vodní dílo odvádějící vodu ze Stružného potoka do Městeckého (pod samotou Nová Huť). V sou-
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časnosti je zpracovaná projektová dokumentace (investiční záměr) na obnovu tohoto díla. Kromě
této úpravy se nepředpokládají žádné změny na tocích. Správce toku je povinen spravovat určený
vodní tok, aby byl řádně a komplexně využit k vodohospodářským účelům. Proto u těchto toků ak-
ceptuje manipulační pruh o příslušné šíři -viz kap B)5.

Na řešeném území se nacházejí následné vodní nádrže sloužící především pro akumulaci vod
případně extenzivní chov ryb. Nesporný význam stojaté vody je význam estetický.

název VN parcela č. výměra (m2) majitel(uživatel)
Šišmák 150 5352 Obec Vojnův Městec

Beranův rybník 655 1199 Soukromý
Kejda 688/2 9794 Obec Vojnův Městec

V občinách 841/5 20837 Obec Vojnův Městec
Malé Dářko 1012/1 164278 Lesní družstvo Přibyslav

Stružný rybník
959/4 3138 Agentura ochr.přírody
959/5 4292 Soukromý

Vodní eroze  
Vyskytuje se ojediněle, neboť většina svahů je zalesněna nebo se jedná o trvalé travní porosty.

Specifickým problémem je území náchylné k sesuvům půdy severně od zast. území obce. Blíže
viz. následná kapitola.
Odvodnění pozemků  

Odvodnění je provedeno ve velkém rozsahu zvláště v jihozápadní části katastru obce (mezi sil.
I/37 a územím vodního toku Štíří potok. Na druhé straně sil. I/37 pro členitější terén, rozdrobenou
strukturu polních celků je  těchto investic  podstatně méně.  Odvodnění  má významný podíl  na
změně zásob půdních vláh i krajinný ráz. Kromě malé plochy odvodnění u Městeckého potoka při
hranici s k.ú. Krucemburk, které bylo provedeno v roce 1969 pochází ostatní investice z roku 1973.
K zásahu do systému odvodnění dojde při stavbě přeložky sil. I/37.

9.2. Zásobování pitnou vodou  
Do výstavby veřejného vodovodu v letech 1974 - 1979  byli obyvatelé zásobeni ze šesti sou-

kromých skupinových vodovodů, 4  veřejných a řady soukromých studní.  Kvalita  vody a vy-
datnost jednotlivých zdrojů však nevyhovovala potřebám, které moderní bydlení vyžadovalo a
proto v 70 letech byl zahájen rozsáhlý hydrogeologický průzkum, který měl  zajistit  centrální
zdroje vody pro veřejný vodovod.

Vlastní  stavba  veřejného  vodovodu  byla  zahájena  povolením vodohospodářského  orgánu
ONV Žďár n. Sáz. ze dne 16. 5. 1975 pod čj. Vod.1441/74 a ukončena rozhodnutím o uvedení
stavby do trvalého provozu ze dne 20. 6. 1979.

K dalšímu rozšíření vodovodu došlo v roce 1978 a provedením přívodného řadu do dětského
tábora  býv. Strojimportu.

Značná rozkolísanost vodních zdrojů byla v roce 1982 příčinou zajištění dalšího zdroje vody
a jeho připojení na centrální vodovod. Takto vybudovaný veřejný vodovod slouží dodnes.
Popis vodovodu

Původně bylo vystrojeno 8 studní v lokalitě "V dolících" nad obcí Vojnův Městec a to v pra-
meništi I. - studny S1 - S6 (zářez v dl. 10 m u studny S5) a v prameništi II. - studny S7 a S8.
Jedná se o studny z betonových dílců průměru 1 m hloubky od 2,90 m do 4,0 m.

Celková průměrná jejich vydatnost zjištěná čerpacím pokusem byla 2,78 l/s (v průběhu uží-
vání se však rozkolísanost zdroje pohybovala od 0,71 l/s do 4,0 l/s ).

Vzhledem k agresivitě vody byla mezi prameništěm a vodojemem vybudována odkyselovací
stanice s mramorovou náplní filtrů.

Vodojem je o obsahu 2 x 100 m3 na kótě max. 627,70 m n.m. a min. 624,50 m n.m.
Vodovodní řady

Svodný řad "A" přivádí vodu z prameniště I do odkyselovací stanice potrubím  z lPE trub DN
90/5,1 v délce 792 m a lPE  trub DN 110/6,2 v délce 280,5 m.

Svodný řad "B" přivádí vodu z prameniště II a zaúsťuje do řadu A, potrubím z lPE trub DN
63/3,6 v délce 457 m.

28



Přívodný řad z vodojemu do spotřebiště je proveden z lPE trub DN 160/9,1 mm v délce 240
m a končí ve vodoměrné šachtě.

Rozvodné řady po obci  jsou členěny na řady A, B, C s odbočujícími větvemi A1 - A7, B1 -
B4, C1 - C2. Propojovacím řadem je řad "D".

Celkové délky řadů
Řad "A" a A1 - A6 jsou z lPE trub DN 63 -110 v délce .................3 605 m
Řad "B" a B1 - B4a jsou z lPE trub DN 63 - 90 v délce  ....................1 607 m
Řad "C" a C1, C2 jsou z lPE trub DN 63 a 90 mm v délce ...................466 m
Řad "D" je z lPE trub DN 110 mm v délce ..............................................50 m
                                                                                                    -----------------
                                                                celkem                                   5 728 m
Pro dětský tábor  byl  vybudován  přívod  z hlavního  řadu  "A" u  objektu  ZD,  kde  je  také

umístěn vodojem a čerpací stanice.
V čerpací stanici jsou zabudována dvě čerpadla typu Sigma VN - 1/VII-D-FE, tlakové nádrže

a kompresor. Přitékající voda je vedena na dno vodojemu, který má obsah 93,8 m3. Odtud je
voda čerpána automaticky do výtlačného potrubí.

Potrubí do tábora je provedeno z lPE trub DN 110/6,2 mm
Posílení vodovodu roce 1982 bylo nutné vzhledem k opakujícímu se nedostatku vody v době

sucha. Byl  vybudován hydrogeologický vrt na louce směrem k rybníku Malé Dářko hloubky 50
m, světlosti vystrojení 273 mm. Jeho vydatnost byla určena  na 1,5 l/s  při hloubce čerpadla 28
m. Voda z vrtu je čerpána ponorným čerpadlem typu NAUTILA U-VN-1/IV do výtlačného po-
trubí z PVC trub DN 90 mm v délce 744 m, který končí ve vodojemu o obsahu 50 m3. Z vodoje-
mu je proveden zásobovací řad do rozvodné sítě obce z PVC trub DN 110 v délce 945 m. Na
vodovod je připojeno 705 obyvatel, voda vyrobená činí 38,8 tis.m3/rok, pro obyvatelstvo  25
tis.m3/rok. Průměrná spotřeba vody činí 106,2 m3/den a maximálně 159,2 m3/den.
Přepočet potřeby vody ve výhledu
Počet obyvatel  ............................................................. 750
Počet pracovních míst  s čistým provozem ................... 40 zaměstnanců
Dětský tábor změna na rekreační středisko - kap. ........... 80 rekreantů
Obyvatelstvo
Průměrná potřeba vody
                                    Qp = 750 x 150 = 112 500 l/den          t.j. 1,30 l/s
Maximální potřeba vody 
                                    Qm = Qp x kd  =  168 750 l/den           t.j. 1,95 l/s
Průmysl
Průměrná potřeba vody
                                   Qpp = 40 x 80  = 3 200 l/den                  t.j   0,04 l/s
Max.potřeba vody    
                                   Qmp = 4 800 l/den                                 t.j.   0,06 l/s
Rekreace
Spec potřeba  200 l/os.den
                                     Qpr = 80 x 200 = 16 000 l/den             t.j.   0,19 l/s
                                     Qmr = 24 000 l/den                              t.j.   0,28 l/s

Zemědělství
Zůstává v současném rozsahu spotřeby vody t.j. Qp = 11 000 l/den t,j, 0,13 l/s
Celkem to znamená, že potřeba vody ve výhledu činí  ............... 142 700 l/den ,t.j. 1,65 l/s
Požadavek na vydatnost zdroje činí ...........................................................................2,48 l/s

Při využití všech zdrojů celoobecního vodovodu je předpoklad, že nároky na jejich vydatnost
nepřekročí  jejich kapacitu a tak výhledový rozvoj obce je zajištěn.
Vodovod v     místní části Nová Huť  

Stavba vodovodu byla budována v roce 1971 na základě povolení vodohospodářského or-
gánu ze dne 13. 7. 1971 a kolaudace byla provedena dne 8. 3. 1977.
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Všichni obyvatelé v obci byli na vodovod připojeni.
Vodovod   sestává z  jedné studny  v lese nad zástavbou, z které  je   vedeno ocelové   potrubí
DN 2" v délce 400 m. Vydatnost zdroje činí 0,40 l/s což plně dostačuje.

9.3. Odvádění a čištění odpadních vod
Základní údaje

Kanalizace v obci byla budována jednak svépomocnou výstavbou občanů a jednak byla vy-
budována při stavbě rekonstrukce státní silnice  I/37 v letech 1967 a 1971 a to jako jednotná
kanalizace svádějící společně  splaškové a dešťové vody. Celková délka kanalizačních stok činí
3 350 m, které jsou vybudované z betonových a částečně i železobetonových trub. Průměry trub
se pohybují od 300 mm do 1100  mm. Vyústění jednotlivých stok je do  Městeckého potoka, kte-
rý obcí protéká. Na kanalizaci je připojeno celkem 699 obyvatel. Vzhledem k tomu, že kanaliza-
ce není  ukončena čistírnou odpadních vod vodoprávní úřad - býv. referát  životního prostředí
OkÚ Žďár n.  Sáz.  -  povolil  vypouštění  na dobu  určitou do 31.12.2009. Rozhodnutí  na vy-
pouštění bylo vydáno dne 28. 6. 2000 pod čj. Vod.1973/2000 s následujícími hodnotami:
Množství vypouštěných vod:
             Qmax. = 2,00 l/s,             10 735 m3/rok
V jakosti:
BSK5                      p 120 mg/l         m  240 mg/l                      1,10 t/rok
CHSK                         240                     400                               2,20 
NL                              120                     240                               1,10
N-NH4                         60                       80                                0,54
Návrh na řešení

Obec má v současné době vypracovanou projektovou dokumentaci na vybudování oddílné
kanalizace  a  výstavbu  čistírny  odpadních  vod.  Projekt  vypracovala  projekční  kancelář  Ing.
Pravec František, Suchá Lhota 22, Litomyšl v listopadu 2003. Stávající kanalizace bude zachová-
na a bude sloužit k odvedení dešťových a povrchových vod ze zájmového území.

Splaškové vody budou hlavními stokami A, B, C, D a E společně s vedlejšími stokami a
jednou tlakovou stokou svedeny do místa čistírny odpadních vod  o kapacitě cca 800 EO, která
bude umístěna pod zástavbou obce po levé straně Městeckého potoka. Celková délka stok bude 7
102 m s 230 kanalizačními přípojkami. Profil gravitačních stok bude DN 250 mm z PVC nebo
PE trub, tlaková stoka je navržena DN 50.
Návrhové parametry ČOV :
Qd ..............................  120 m3/den
Qm .............................  180 m3/den
Qm hod. ......................  4,5 l/s
BSK5 .........................   48 kg/den                           17,520 t/rok
CHSK ........................    96 kg/den                           35,040 t/rok
NL .............................    44 kg/den                           16,060 t/rok
Ncelk    .....................      8,80 kg/den                        3,212 t/rok
Pcelk .........................      2,00 kg/den                        0,730 t/rok

Kvalita vody na odtoku z ČOV :
CHSK                             p  80 mg/l        m 120 mg/l
BSK5                                  20                      30
NL                                       25                      35
N-NH4                                  5                        8
Pc                                          5                        8                  

Ovlivnění toku :
Q355 Městeckého potoka .................... 8 l/s
BSK5 toku    ........................................  2 mg/l
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                                              8 x 2 +  2,08 x 20
                            X = ------------------------------------- = 6 mg/l
                                                       10,08

Z uvedeného vyplývá, že budou splněny hodnoty  nařízení vlády č.61/2003 Sb.o ukazatelích a
hodnotách znečištění povrchových vod a odpadních vod.
Návrh kanalizace
Je rozdělena do dvou etap.
I.etapa       stoky DN 250 mm           stoka "A" celkem                3 152 m
                                                                    "C" celkem                    284 m
                                                                    "D" celkem                    720 m
                                                                   ---------------------------------------
                                                                      CELKEM                 4 156 m

II.etapa     stoky DN 250 mm              stoka  "B" celkem                 970 m
                                                                        "D"celkem                 398 m
                                                                        "E" celkem              1 548 m
                                                                      --------------------------------------
                                                                       CELKEM                 2 916 m
Čistírna odpadních vod

Čistírna bude vybudována jako tradiční mechanicko - biologická ČOV s aerobní stabilizací
s předřazenou denitrifikací. Nízko zatížený systém aktivace - nitrifikace umožňuje oxidovat re-
dukované formy dusíku, denitrifikace jejich přeměnu na oxid dusíku a volný dusík. Čistící úči-
nek se předpokládá  90 - 94 %.

Vlastní  objekt  ČOV  bude  tvořen  železobetonovými  nádržemi  a  nadstavbou  obslužného
domku. Celý objekt bude zastřešen sedlovou valbovou střechou. Dosazovací nádrž bude kryta
pouze zastřešením na sloupech. Objekt ČOV bude umístěn v oploceném prostoru o velikosti 18 x
15 m.

9.4. Zásobování energiemi
Elektrickou energií

Obec je zásobena el. energií z vedení VN 22 kV č. 99 z rozvodné soustavy E.ON Česká repub-
lika a.s. Stav tohoto vedení je jak po mechanické stránce tak i přenosové vyhovující.

Všechny skupiny odběratelů jsou v území zásobeny z distribučních trafostanic 22/0,4 kV v
majetku výše uvedené společnosti.
Přehled stávajících trafostanic:

název trafostanice typ, provedení stávající trafo poznámka
Obec zděná věžová 250 kVA

U družstva příhradová 250 kVA
VÚ STE dvousloupová 250 kVA
Borky jednosloupová 100 kVA

Koncepce územního plánu spočívá v zachování  stávajícího dvoucestného zásobování  obce
(elektřina + ZP), kdy se u bytů požívá el. energie pro svícení a běžné spotřebiče. ÚP respektuje
stávající zařízení E.ON ČR, a.s. včetně příslušných ochranných pásem.
Uvažovaný přírůstek příkonu

druh výstavby návrh ÚPO poznámka
rodinný dům 55 b.j. x 4 kW = 220 kW
smíšené plochy 5 x 9 = 45 kW
výrobní plochy 125 kW odhad budoucího odběru
celkem 390 kW

Potřebný výkon bude možno zajistit ze stávajících trafostanic, neboť nové rozvojové plochy
využívají výhodného rozmístění těchto TS. Je možné provést i jejich přezbrojení, neboť distribuční
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systém musí být schopen přenést požadovaný výkon v době předpokládaného maxima při dodržení
všech potřeb hospodárnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a kvalitě napětí.

Katastr obce protíná ve směru sever-jih el. vedení VVN 220 kV č. 203. Rovněž koridor tohoto
velmi vysokého napětí je v ÚPO respektován.

Stávající rozvodná síť NN je provedena vedením na sloupech, její stav je vyhovující. V nové
výstavbě bude v lokalitách soustředěné výstavby provedena zemními kabely, což bude cílovým
stavem i pro síť NN v současně zast. územím obce.

Veřejné osvětlení vyžaduje postupnou rekonstrukci.
Na území obce není výrobna elektrické energie, ani se s její výstavbou neuvažuje.

Zemním plynem  
Plynofikace obce byla provedena v roce 1998. Přívod zemního plynu je STL přípojkou z Kru-

cemburku. Cca 95 % domácností má připravenu plynovodní přípojku a z toho asi 60% zemní plyn
odebírá. Plynofikovány jsou všichni větší odběratelé.

Koncepce ÚP požaduje napojení nových rozvojových ploch na ZP (kromě sportoviště) a maxi-
mální využití zemního plynu v domácnostech, které již plynovodní přípojku mají. ÚPO respektuje
stávající plynovodní síť vč. příslušných ochranných pásem.
Uvažovaný nárůst odběru ZP vyvolaný řešením ÚPP (odhad):

skupina m3/hod m3/rok
obyvatelstvo skupina C 

maloodběr  sk. D - plochy smíšené
(živnostníci)

velkoodběr sk. E
výrobní aktivity

55 b.j. x 2,6 m3 /h = 143 m3 /h

5 x 3,5 m3 /hod = 17,5 m3 /hod.

60 m3 /hod.

55 x 3000 = 165 000 m3 /rok

5 x 4000 =20 000 m3 /rok

95 000 m3 /rok

celkem 220,5 m3/hod. 280 000 m3/rok
Nárůst odběru je orientační údaj, který ve spojení se záměry obce Krucemburk může sloužit k

pověření kapacity RS plynu, jejíž kapacita by mohla být limitem rozvoje napojených obcí.
Tepelnou energií  

 V současné době cca 57% domácností využívá ZP k vytápění a vaření. 10 domácností využívá
k vytápění el. energie a dvě domácnosti dřevních štěpků. Zbývajících asi 40 % domácností nadále
topí uhlím. Z hlediska ochrany ŽP i vrácení investic do plynofikace je nutno počet domácností vyu-
žívajících ZP zvýšit.

Nové rozvojové plochy uvažují s využitím ZP k vaření, ohřevu TUV a topení. Protože se jedná
o  venkovské  zastavění  bude  vytápění  nadále  řešeno  lokálními  tepelnými  zdroji  či  kotelnami
ústředního vytápění. Neuvažuje se s výstavbou centrálního zdroje tepla.

9.5. Telekomunikace, poštovní služby, přenos informací  
Na území obce je TÚ ve které končí DOK ve směru od Škrdlovic. Trasa tohoto kabelu je re-

spektována včetně OP. K jeho dotčení může dojít v souvislosti se stavbou přeložky sil. I/37.
Místní  telefonní  síť  je  kabelizovaná  s  dostatečnou  kapacitou  pro  stoprocentní  napojení

domácností i podnikatelských subjektů na.
Pokrytí území televizním signálem je dobré, příjem je vesměs zajišťován individuálně in-

stalovanými televizními anténami. Rovněž příjem celoplošných rozhlasových programů je dobrý.
V objektu  obecního  úřadu  je  úřadovna pošty -  cca  42  m2 zařízení  vyhovující.  PSČ pro

Vojnův Městec je však ve Žďáře nad Sáz.
Na území  obce  nebyly zjištěny žádné radioreléové trasy, nicméně požadavek ÚPO o za-

chování převládající výšky zástavby nebrání jejich zřizování. To však podléhá správnímu řízení
jehož účastníkem je i obec.

9.6. Společná ustanovení
Navržené směry rozvoje inženýrských sítí jsou závazné. Nové podzemní stavby (není již v

nových lokalitách  uvažováno  se vzdušným vedením) budou vedeny pod veřejnými plochami
(např. zelené pásy při obslužných komunikacích), u stávajících sítí postupně vytvořit podmínky
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pro převod zatížených pozemků do majetku obce.  Ke vzdušným stavbám musí být zachován
volný přístup dle požadavků provozovatele. Rozvody a trasy budou, resp. celkové řešení bude
upřesněno v podrobnější dokumentaci územně plánovací či oborové. Žádoucí je slučování sítí
technické infrastruktury do obslužných koridorů.

9.7. Odpadové hospodářství  
Skládkování  domovního odpadu obec zabezpečovala ukládáním na dvě  skládky,které byly

v údolnici místní vodoteče - přítoku Městeckého potoka  při silnici Vojnův Městec - Hluboká.
Skládkování bylo zde ukončeno zákonem o odpadech  v roce 1995. Monitoring průsakových vod
ze skládek neprokázal podstatné ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod a tak jejich re-
kultivace sestávala z urovnání povrchu,navezení inertního materiálu a  provedení ohumusování a
osetí.  V současné době svoz domovního odpadu organizuje obec prostřednictví  vytvořené or-
ganizace regionu Dářko a   odpad je  odvážen na řízenou skládku Ronov.  Stejně  tak je  i  or-
ganizován svoz nebezpečného odpadu od občanů a to prostřednictvím svozových dnů. 

10.  Vymezení ploch přípustných pro dobývání nerostů a ploch pro jejich technické za-
jištění

Z hlediska ochrany výhradních  ložisek nerostů ve smyslu ustanovení  §15 odst.  1 zák.  č.
44/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a !13 odst. 1 až 3 zák. č. 66/2001 Sb. nejsou na území
k.ú. Vojnův Městec vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou
zde stanovena chráněná ložisková území.

Na k.ú. obce byla v minulosti prováděna hornická činnost na radioaktivní suroviny a nachází
se zde poddolovaná území. Správcem těchto poddolovaných území je Diamo Příbram. Tyto prá-
ce byly prováděny především v severovýchodní části sídla V. Městec (okolí Pěničkova kopce).
Jedná se o průzkumné práce na uranové zrudnění pomocí řady mělkých šurfů, které zde do-
sahovaly hloubky 10 m o raženém profilu 2,5 m2. Tyto šurfy jsou zasypané a nepředstavují z hle-
diska stavebních prací výrazné nebezpečí. Diamo, s.p. přesto upozorňuje na skutečnost, že i u
těchto mělkých šufrů může po desetiletích docházet k sesedání zásypového materiálu, což by
mohlo mít vliv na stabilitu případných staveb. U šurfu 44 byla rozhodnutím st. úřadu ve Žďáře n.
S. ze dne 3. 11. 2003 č.j. Stav. 921/2003/Pt- Rozh. stanovena stavební uzávěra na poddolované
území o rozměrech 22 x 22 m. Vymezení šufrů v blízkosti sídla je uvedeno v příloze č. 1 této
textové části. Vyznačení stav. uzávěry pak hlavním výkrese ÚPO.

Koncepce územního plánu neuvažuje s rozvojem stavebních aktivit na území zatížené zmíně-
nou hornickou činností.

Na území obce je evidováno sesuvné území, které dle dostupných materiálů bylo vyznačeno
ve výkrese limitů využití území a dále je vyznačeno v hlavním výkrese ÚPO. Jedná se o potenci-
ální území sesuvu, na které je upozorněno při využití lokality pro zástavbu ozn. č. 1.

11. Návrh územního systému ekologické stability
Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i po-

změněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se
místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability (zák. č. 114/92 Sb. § 3).

Při řešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP MMR a ŽP ČR a generelu LÚ-
SES v k.ú.Vojnův Městec, Radostín, Karlov - Lesprojekt Brno 1966 a generelu ÚSES pro území
okresu Žďár nad Sázavou, Ageris, Brno, 2001.

11. 1. Nadregionální a regionální ÚSES, biogeografická diferenciace
Základním kamenem celého návrhu se jeví nadregionální biocentra (NRBC) 2009 - Dářko

(přírodní,  kombinované,  unikátní),  které  zasahuje  svým severním  cípem  do  jižní  části  k.ú.
Vojnův Městec, a NRBC 81 - Žákova hora (antropicky mírně podmíněné až přírodní, kombi-
nované, reprezentativní), které sem zasahuje ve východní části. Dále regionální biocentra (RBC)
714 - Štíří důl (přírodní, kombinované, unikátní) v jihozápadní části k.ú. a RBC 1741 Suchý
kopec (antropicky částečně podmíněné, kombinované,  reprezentativní)  v severním cípu. RBC
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714 - Štíří důl zasahuje na k.ú. pouze částí své rozlohy, s okolními biocentry je propojeno regio-
nálními biokoridory RBK 442 (modální, přírodní) severozápadně do NRBC 58 - Údolí Doubravy
a RBK 443 východně do NRBC 2009 Dářko, to je s blízkým NRBC 81 - Žákova hora spojeno
jak nadregionálním biokoridorem NRBK 125 (modální, přírodní až mírně antropicky podmíněný,
ve dvou delších úsecích je však nutné jej úplně doplnit) tak NRBK 126 (modální, přírodní až
antropicky mírně podmíněný), který NRBC 2009 - Dářko spojuje s NRBC 372 - Ransko a s
NRBC 58 - Údolí Doubravy a napojuje se do výše zmíněného NRBK 125 v místě RBC 1566 -
Kamenný vrch na sousedním k.ú. Polnička. Nicméně NRBK 125 ani NRBK 126 přímo kata-
strálním územím Vojnův Městec neprochází. NRBC Dářko a Žákova hora ještě spojuje  RBK
444 (modální, antropicky mírně podmíněný až přírodní). Na k.ú. Vojnův Městec nacházíme ještě
NRBK 76 (modální, antropicky mírně podmíněný, místy přírodní), kterým jsou provázána NRBC
Žákova hora a RBC Suchý kopec (v severním cípu k.ú.).  NRBK 76 dále pokračuje severním
směrem do RBC 901 - Niva Chrudimky u Trhové Kamenice. RBC 1741 Suchý kopec nezasahuje
na k.ú. celou svou vymezenou rozlohou, na sousedním k.ú. Křížová (Krucemburk) se z něj vydě-
luje RBK 441 do RBC 902 - Barchanec.

Řešené území leží v biogeografickém regionu 1.65 - Žďárský bioregion.
  

11. 2. Místní ÚSES
Řešeného území se přímo dotýká jedna mezofilní bučinná větev nadregionálního biokoridoru

NRBK 76 (viz. výše), v trase tohoto NRBK jsou vložena dvě lokální biocentra LBC Za kouty
(jednoduché, antropicky mírně podmíněné, reprezentativní) a LBC Suché kopce (přírodní, kom-
binované, unikátní). RBK 443 vchází rovnou do NRBC Dářko. V trase RBK 444 jsou vložena
LBC  Borky (přírodní,  reprezentativní,  kombinované)  a  LBC  Pod  Kašovkou  (kombinované,
antropicky mírně podmíněné, reprezentativní).

NRBC 2009 - Dářko - můžeme považovat jako základní kámen hydrofilních větví biokorido-
rů na řešeném území. LBK 1 (modální, v úseku procházejícím zastavěným územím antropicky
podmíněný, jinak antropicky mírně podmíněný, složený) z něj vychází ze severního cípu biocent-
ra, přechází silnici a napojuje se na tok Městeckého potoka a po pravém břehu bezejmenného
rybníka, poté vchází do LBC Na Městeckém rybníku. Z tohoto LBC pokračuje skrz zastavěné
území obce, kde se oddělují ve směru po toku další dva biokoridory, které jsou z něj navržené k
zachování hydrofilní řady po tocích místních vodotečí. Jsou to lokální biokoridory LBK 2 (mo-
dální, přírodní, složený) a LBK 3 (modální, přírodní, složený). Na konci zastavěného území ve
směru na Křížovou je vymezeno LBC Pod Vojnovým Městcem, které na řešeném území neleží
celou svou vymezenou plochou. LBK 2 se z LBK 1 vyděluje asi po 165 m a míří východním
směrem skrz LBC V Zádušním do NRBC 81 - Žákova hora. LBK 3 se vyděluje severním smě-
rem asi 400 m před tím, než LBK 1 vstoupí do LBC Pod Vojnovým Městcem a asi po 700 m z
něj  směřuje  LBK 4 (modálně kontrastní,  přírodní,  složený) do LBC U pramenů a pokračuje
severně do sousedního k.ú. Křížová. LBK 3 pokračuje východně do LBC Suché kopce a následně
křižujíc NRBK 76 do nejsevernějšího cípu k.ú., kde k. ú. opouští. LBK 5 (modální, antropicky
podmíněný, složený) kopíruje západní hranici k.ú. a v jeho trase jsou vložena biocentra RBC 714
- Štíří důl LBC Pod Vojnovým Městcem a LBC Na Veselé, tam k.ú. opouští.

11.3. Navrhovaná opatření
Územní systém ekologické stability je nutno považovat za dlouhodobý proces a jeho realizaci

je nutno chápat jako etapovitou strukturální přeměnu krajiny. Systém ÚSES je závazně vymezen,
upřesnění hranic bude předmětem další dokumentace - projektů, kde již budou řešena případná
omezení vlastnických práv.

Biokoridor Navrhovaná opatření

NRBK 76
Postupnými  pěstebními  zásahy  převést  na  přírodě  blízká  společenstva  od-
povídající přirozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám (acidofilní
bučiny a jedliny, květnaté bučiny, klimaxové a podmáčené smrčiny).

RBK 443  Vycházet z plánu péče o přírodní rezervaci Štíří důl, jejíž východní cíp tvoří bi-
okoridor.
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RBK 444
Postupnými  pěstebními  zásahy  převést  na  přírodě  blízká  společenstva  od-
povídající přirozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám (acidofilní
bučiny a jedliny, květnaté bučiny, klimaxové a podmáčené smrčiny).

LBK 1
Postupně  doplňovat  břehový  porost  toku  vhodnými  autochtonními  dřevinami
tam, kde je to nutné. Na loukách hospodařit extenzivně.  Brát ohled na biokoridor
v ZÚO.

LBK 2 viz. LBK 1

LBK 3 viz. LBK 1

LBK 4

Postupnými  pěstebními  zásahy  převést  na  přírodě  blízká  společenstva  od-
povídající přirozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám (acidofilní
bučiny  a  jedliny,  květnaté  bučiny,  klimaxové  a  podmáčené  smrčiny).  V  po-
sledním úseku o délce 275 tento biokoridor nově založit vhodnými autochtonními
druhy dřevin a travinobylinnými společenstvy.

LBK 5 Založit biokoridor v celé jeho vymezené ploše na k.ú. vhodnými autochtonními
dřevinami a travinobylinnými společenstvy.

Biocentrum Navrhovaná opatření

NRBC 2009 - Dářko

Postupnými pěstebními zásahy převést na přírodě blízká společenstva odpovída-
jící přirozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám (acidofilní bučiny a
jedliny, květnaté bučiny, klimaxové a podmáčené smrčiny, rašeliniště) Postupo-
vat dle platného plánu péče o národní přírodní rezervace Dářko (nejrozsáhlejší
rašeliniště Českomoravské vrchoviny typu přechodového vrchoviště, v němž se
ojediněle zachovala rašeliništní společenstva s porostem borovice blatky (Pinus
rotundata)  a  řada  chráněných a  ohrožených druhů rostlin  a  živočichů (vážka
jasnoskvrnná)) a Radostínské rašeliniště (ploché rozvodí s bifurkací vod do řek
Sázavy a Doubravy s rašeliništěm a výskytem řady chráněných a  ohrožených
druhů rostlin a živočichů (rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundioflia)) v plo-
chách jejich vymezení. Tam, kde jsou společenstva ekologicky stabilní a funkční
tyto zachovat.

NRBC 81 - Žákova hora
Postupnými pěstebními zásahy převést na přírodě blízká společenstva odpovída-
jící přirozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám - květnaté bučiny,
acidofilní bučiny a jedliny, klimaxové a podmáčené smrčiny.

RBC 714 - Štíří důl

Zachovat v opukách zaříznuté údolí Štířího potoka s fragmenty přírodě blízkých
lesních i lučních společenstev s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů i
rostlin (mlok skvrnitý (Salamandra slamadra), hořeček mnohotvarý český (Gen-
tianella praecox subsp. bohemica). Postupovat dle plánu péče o přírodní rezerva-
ci Štíří důl.

RBC 1741 - Suchý kopec
Postupnými pěstebními zásahy převést na přírodě blízká společenstva odpovída-
jící přirozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám - květnaté bučiny,
acidofilní bučiny a jedliny, klimaxové a podmáčené smrčiny.

LBC Borky Zachovat přírodě blízké porosty v ploše biocentra.

LBC Pod Kašovkou
Postupnými pěstebními zásahy převést na přírodě blízká společenstva odpovída-
jící přirozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám - květnaté bučiny,
acidofilní bučiny a jedliny, klimaxové a podmáčené smrčiny.

LBC Na Městeckém
rybníku

Dosázet břehový porost rybníka, jež by měl být tvořen přírodě blízkými autoch-
tonními dřevinami, tam kde je  to nutné, vytvořit dostatečně široký zasakovací
travinobylinný pás podél toku. Nehnojit ani jinak obohacovat o živiny.

LBC Pod Vojnovým
Městcem

Dosázet břehový porost rybníka, jež by měl být tvořen přírodě blízkými autoch-
tonními dřevinami, tam kde je  to nutné, vytvořit dostatečně široký zasakovací
travinobylinný pás podél toku. Nehnojit ani jinak obohacovat o živiny. Využívat
pouze extenzivně.

LBC V Zádušním Zachovat, popřípadě doplnit břehový porost toku o vhodné autochtonní dřeviny.
Louky využívat extenzivně, neobohacovat živinami.

LBC Suché kopce

Postupovat dle schváleného plánu péče o přírodní památku Suché kopce tvořenou
komplexem společenstev vlhkých, na prameništích zrašelinělých luk a vřesovišt-
ních pastvin s krajinářsky cennou rozptýlenou dřevinnou vegetací  a  výskytem
řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

LBC Za Kouty
Postupnými pěstebními zásahy převést na přírodě blízká společenstva odpovída-
jící přirozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám - květnaté bučiny,
acidofilní bučiny a jedliny, klimaxové a podmáčené smrčiny.
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LBC U pramenů
Zachovat  komplex  společenstev  přírodě  blízkých  luk  a  jasanových  olšin  s
možností doplnění břehového porostu toku o vhodné autochtonní dřeviny tam,
kde je to nutné.

LBC Na veselé Biocentrum nově založit, s přihlédnutím na stanovištní podmínky s použitím au-
tochtonních druhů.

12. Vymezení ploch VPS, asanací a asanačních úprav
Vymezení  ploch  pro  veřejně  prospěšné  stavby  (VPS),  případně  provedení  asanací  nebo

asanačních úprav prováděných ve veřejném zájmu je podkladem pro případné vyvlastnění pozem-
ků nebo staveb dle §108 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., v platném znění, pokud nedojde k řešení maje-
tkoprávních vztahů jinou cestou.
12.1. Veřejně prospěšné stavby  
Plochy sportu a občanského vybavení  
O1 - Výstavba otevřeného sportoviště pro veřejnost
Plochy dopravy a dopravních zařízení  
D1 - Výstavba přeložky silnice I/37 včetně navazujících úprav
D2 - Úpravy trasy stávající sil. I/37 s modifikací šířkového uspořádání
D3 - Odstranění dopravních závad na sil. III/03426
D4 - Odstranění dopravních závad včetně řešení uspořádání autobusové zastávky na sil. III/35014
D5 - Úpravy místní komunikace sídlo V. Městec-sportoviště
D6,7 - Výstavba nových místních komunikací
D8 - Výstavba nové místní komunikace a rekonstrukce stávající místní komunikace spojená s vý-

stavbou veřejného parkoviště
D9 - Výstavba nové místní komunikace s obratištěm
D10 - Úprava sjízdného chodníku směrem k budoucím garážím
Plochy technické infrastruktury  
T1 - Výstavba celoobecní ČOV včetně příslušné kanalizační sítě
T2 - Obnova umělého kanálu mezi Stružným a Městeckým potokem
Plochy zvláštní  
Z1 - Rekonstrukce náměstíčka řešící komunikační síť s celkovým řešením parteru
Z2 - Stavebně technické úpravy prostoru za objekty občanské vybavenosti obce
Z3 - Provedení terénních a stavebních úprav s výsadbou zeleně kolem kostela

12.2. Asanace a asanační úpravy  
A1 - Asanace dožilého stavení za objekty obč. vybavenosti z důvodu uvolnění prostoru pro ob-

sluhu celého území

12. 3. Společná ustanovení  
Přesné určení rozsahu a dosahu dotčení vlastnických práv k pozemkům a stavbám může být

upřesněno v navazující územně plánovací dokumentaci příslušných území.

13. Návrh řešení požadavků CO
Požadavky civilní ochrany vyplývají z havarijního plánu a krizového plánu nebyly ve fázi za-

dání ÚPO uplatněny.
Vzhledem ke stavebně technickým požadavkům na stavby civilní ochrany nebo stavby do-

tčené požadavky civilní obrany připomínáme, že v podmínkách Vojnova Městce bude 100 %
ukrytí  obyvatelstva zajišťováno v improvizovaných úkrytech.  Proto  je žádoucí,  aby nově bu-
dované stavby (bytové, obč. vybavenosti) obsahovaly sklepní prostory. Nejvhodnějším řešením
jsou zcela  zapuštěné prostory. Tyto objekty musí  splňovat  podmínku  ochranného součinitele
stavby Ko = min. 50. Kapacita úkrytů pro obč. vybavenost musí být pro 100 % zaměstnanců a
návštěvníků. U výrobních zařízení zajišťují ukrytí zaměstnanců jednotlivé podniky.

14. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ŽP

36



Životní prostředí je nutno brát jako soubor mnoha vlivů, z nichž se významně uplatňují ze-
jména přírodní podmínky, struktura osídlení, ekonomický potenciál a jeho rozložení, infrastruk-
tura sociální a technická, dostupnost obce a možnosti rekreačního využití, ochrany kulturních a
přírodních hodnot včetně kvality ŽP, které je dané zatížením území negativními vlivy a jevy.

Zlepšení životního prostředí na řešeném území se ÚPO snaží dosáhnout jak odstraněním pří-
činy narušení, tak i návrhem odstranění důsledků narušení. 

14. 1. Ovzduší
Plynofikací obce jsou vytvořeny předpoklady pro další  snižování  znečišťování ovzduší ze

stacionárních zdrojů ať v zástavbě stávající tak i navržené. Znečištění ovzduší dopravou je dvojí-
ho druhu - zvýšený rozptyl škodlivin je způsobený vířením vzduchu nad nekvalitním povrchem
dopravních cest a hlukem z pozemní dopravy. Pro dopravně nejzatíženější silnici je navržena
přeložka mimo současně zastavěné území (v souladu s projednaným NÚP VÚC CHKO Žďárské
vrchy i projednaným KÚP VÚC kraje Vysočina). Tímto dojde k podstatnému zklidnění dopravy
uvnitř zastavěného území obce se snížením všech negativních doprovodných jevů.

Pro výrobní podniky resp. podnikající subjekty je stanoven regulativ nepřipouštějící překro-
čení negativních vlivů z podnikatelských aktivit (činností)  mimo hranici tohoto podnikajícího
subjektu.  Možná  výjimka  je  u  stávajícího  střediska  živočišné  výroby,  kdy dosah  emisí  (os-
mogenů) může překročit hranici SŽV, avšak nesmí zasáhnout provoz či výstavbu staveb s hygi-
enickou ochranou (obytné, rekreační, sportovní, zdravotnické, potravinářské i staveb občanské
vybavenosti)

14. 2. Voda povrchová a podzemní
Znečištění vodních toků - Městeckého potoka je způsobeno především kanalizačními splaš-

ky, dále pak výluhy z  používaných organických hnojiv  i  agrochemikálií,  které se vsakují  do
podzemních vod či smývají  do vod povrchových. Lesnatá severovýchodní část  k.ú. spadá do
ochranného pásma III. stupně vod. nádrže Hamry, jižní část k.ú. rovněž s převahou lesů pak do
ochranného pásma III stupně vodního odběru Praha-Podolí. Vodní zdroje veřejného vodovodu
mají stanovena ochranná pásma I. a II. stupně.

Koncepce ÚPO směřuje k výstavbě celoobecní ČOV s výstavbou ucelené kanalizační sítě s
maximálním zapojením již vybudované infrastruktury. Plně jsou akceptovány ochranné režimy
vodních zdrojů. Omezení znečišťování splachy z polí je dáno dodržováním stanovené zonace
krajiny se zdůrazněním správné aplikace exkrementů z živočišné výroby případně průmyslových
hnojiv i šetrných agrotechnických postupů.

14. 3. Půda
Půda patří k neobnovitelným přírodním zdrojům. Zemědělská a lesní půda tvoří více jak 93

%, přičemž PUPFL tvoří více jak 55% rozlohy katastru. Orné půdy je 372,4 ha (22,6% rozlohy
k.ú.) a trvalých travních porostů 235,4 ha (14,3% rozlohy k.ú.). Velká část zemědělské půdy je
odvodněna soustavami budovanými především v letech 1973. Navíc zvl. mezi silnicí I/37 a kat.
hranicí s Radostínem byly v minulosti provedeny rozsáhlé scelovací práce negativně ovlivňující
funkci  území.  Nutnou  podmínkou  optimálního  rozvoje  území  je  zachování  reprodukce  pří-
rodních zdrojů podmiňujících produkční funkci území s plným zohledněním významu území v
CHKO Žďárské vrchy. K ochraně přispívá návrh resp. realizace územního systému ekologické
stability.

Zábory zemědělského půdního fondu vyvolané požadavky urbanizace využívají především
proluk v současně zastavěném území, následně ploch těžce dostupných pro zemědělskou tech-
niku a na horších kvalitách půd. Nové zábory ZPF navazují na současně zastavěné území obce
(pouze přel. sil. I/37 z důvodu dodržení normových parametrů trasy a sportoviště, které využívá
území, kde hřiště historicky bylo). Zábor PUPFL není v ÚPO uvažován

14. 4. Biota
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Celé území obce leží v CHKO Žďárské vrchy. Koncepce územního plánu plně respektuje vy-
mezenou zonaci odstupňované ochrany přírody, která je základním strategickým nástrojem péče
o toto zvláště chráněné území. Mimo to je území doplněno o prvky lokálního územního systému
ekologické stability. Plně respektovány jsou NPR, PR a PP NPR Radostínské rašeliniště, PR Štíří
důl  a  PP  Suché  kopce.  Taktéž  jsou  respektovány  navržené  lokality  evropského  významu
CZ0614053 Dářská rašeliniště,  kde hlavním předmětem ochrany jsou bezkolencové louky na
rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae),  přechodová rašeliniště  a  třa-
soviště, acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceeta), vážka jasnoskvrnná, CZ0614059 Štíří důl - Řeka,
kde hlavním předmětem ochrany jsou druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích
v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), bezkolencové louky
na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae), přechodová rašeli-
niště a třasoviště, zásaditá slatiniště, hořeček (mnohotvarý) český, srpnatka fermežová, šikoušek
zelený.  Řešením  ÚPO  nedojde  k  jejich  dotčení,  vylučuje  se  negativní  ovlivnění  životního
prostředí či veřejného zdraví.

15. Zvláštní zájmy
Na území obce je plocha v majetku AČR. Tato plocha (pozemky) je vyznačena v hlavním vý-

kresu ÚPO. Plocha se z velké části nachází v přírodní památce Suché kopce. AČR plochy nevyu-
žívá. ÚPO tuto část území považuje za stabilizovanou s dosavadním způsobem užívání. Silniční
síť je stabilizována (kromě přeložky sil.  I/37) s předpokladem zlepšení  parametrů silnic. Pro
územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem musí mít s VUSS Pardubice projed-
nána výstavba nebytových objektů, objektů a staveb vyšších jak 15 m, staveb vyzařujících elek-
tromagnetickou energii, dálková vedení VN a VVN, návrhy na změny využití území, dobývací
prostory, zřizování vodních děl, ČS PHM, dálková kabelová vedení, nové trasy včetně přeložek. 
      Územní plán obce řeší zpřístupnění objektů pro požární techniku. Zásobovací vodovodní
řady jsou dimenzí 63-110. Na profilech DN 90-110 je postupně prováděno osazení hydranty.
Akumulační prostor vodojemu 2 x 100 m3 tvoří dostatečnou zásobu požární vody. Stávající za-
řízení hasičské zbrojnice se nemění a je pro výhled dostačující.

Plánovanými stavebními aktivitami se nepředpokládá střet se zájmy civilního letectví.
Krajská veterinární správa - inspektorát ve Žďáře nad Sázavou se vyjadřuje až projektové

dokumentaci jednotlivých staveb pro hospodářská zvířata nebo staveb určených ke zpracování
živočišných produktů.

16. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL
16.1. Zábor ZPF

Vyhodnocení předpokládaného odnětí ZPF v návrhu územního plánu obce Vojnův Městec je
zpracováno dle zákona č. 344/1992 Sb., "O ochraně zemědělského půdního fondu" ve znění poz-
dějších změn a prováděcí vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochra-
ny ZPF.

Grafické znázornění záboru je přehlednou formou provedeno v samostatném výkrese. V tom-
to výkrese jsou uvedeny základní údaje o pozemcích, zúrodňující opatření, hranice současně za-
stavěného území obce a hranice zastavitelného území obce.

Údaje o druzích pozemků na k.ú. Vojnův Městec:  
druh pozemku výměra (ha) % zastoupení na cel-

kové výměře k.ú.
orná půda 372,42 22,63
chmelnice 0 0
vinice 0 0
zahrady 12,24 0,74
ovocné sady 0 0
trvalé travní porosty 235,41 14,30
zemědělská půda celkem 620,07 37,66
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lesní pozemky 911,60 55,36
vodní plochy 21,95 1,33
zastavěné plochy 12,19 0,74
ostatní plochy 80,90 4,91
nezemědělská půda celkem 1026,64 62,34
rozloha katastru celkem 1646,71 100

Souhrnná bilance zabíraných ploch (ha):
Lokalita v ZÚO mimo ZÚO etapa celkem

1 1,42 II. 1,42
2 0,76 II. 0,76
3 0,14 I. 0,14
4 0,22 II. 0,22
5 0,17 3,65 I.,II. 3,82
6 2,45 III. 2,45
7 0,52 III. 0,52
8 0,1 I. 0,1
9 0,11 I. 0,11

10 0,17 I. 0,17
11 0,09 I. 0,09
12 0,02 II. 0,02
13 0,38 II. 0,38
14 1,41 II. 1,41
15 2,89 III. 2,89
16 1,56 III. 1,56
17 0,06 I. 0,06
18 0,04 I. 0,04
19 7,32 III. 7,32

celkem 0,8 22,68 23,48

Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ (ha):
Lokalita 83715 83746 83815 83816 85011 85800 86701 87769 nebonitované plochy celkem

1 0,08 1,23 0,03 0,08 1,42
2 0,76 0,76
3 0,14 0 0,14
4 0,19 0,03 0,22
5 3,61 0,15 0,06 3,82
6 2,26 0,19 2,45
7 0,49 0,03 0,52
8 0,02 0,08 0,1
9 0,11 0,11

10 0,17 0,17
11 0,07 0,02 0,09
12 0,02 0,02
13 0,23 0,15 0,38
14 0,92 0,49 1,41
15 2,77 0,12 2,89
16 0,52 1,04 1,56
17 0,06 0,06
18 0,04 0,04
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Lokalita 83715 83746 83815 83816 85011 85800 86701 87769 nebonitované plochy celkem

19 4,81 0,17 1,72 0,62 7,32
celkem 6,38 1,17 6,03 0,17 5,87 0,58 0,56 0,15 2,57 23,48

Klimatický region  
Řešené území, respektive plochy zastavitelného území se nacházejí v klimatickém regionu 8,

který je charakterizován jako mírně chladný vlhký (MCH). Severní část katastru obce pak spadá do
klimatického regionu č. 9 (CH) chladného vlhkého.

Hlavní půdní jednotky (HPJ)
Řešením ÚPO jsou dotčeny HPJ 37, 38, 50, 58, 67 a 77.

HPJ 37 - Mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v  ornici většinou středně štěrkovité až
kamenité,  v  hloubce  0,3  m silně  kamenité  až  pevná  hornina;  výsušné  půdy(kromě
vlhkých oblastí

HPJ 38 - Mělké hnědé půdy na všech horninách; středně těžké až těžší, v ornici většinou středně
štěrkovité až kamenité, v hloubce kolem 0,3 m kamenité nebo pevná hornina; méně vý-
sušné než předchozí

HPJ 50 - Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách) s
výjimkou hornin v  HPJ 48, 49, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až
kamenité, dočasně zamokřené

HPJ 58 - Nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně těžké, vláhové poměry méně příz-
nivé, po odvodnění příznivé

HPJ 67 - Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až vel-
mi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky

HPJ 77 - Mělké strže do 3 m hloubky - nevhodné pro zemědělskou půdu

Rozbor ploch dle metodického pokynu MŽP ČR č.j. 00LP1067/96 ze dne 1. 10. 1996:
BPEJ Třída ochrany plocha pro rozvoj (ha)
83715 V. 6,38
83746 V. 1,17
83815 V. 6,03
83816 V. 0,17
85011 IV. 5,87
85800 II. 0,58
86701 V. 0,56
87769 V. 0,15

celkem ZPF 20,91
Ostatní nebonitované plochy 2,57

Celkem 23,48

Charakteristika tříd ochrany
Do I. třídy -  zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatic-
kých regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno ode-
jmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Do II. třídy - ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatic-
kých regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního
fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování
také jen podmíněně zastavitelné.
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Do III. třídy -  ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít
pro event. výstavbu.
Do IV.  třídy - ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností  v
rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.  
Do V. třídy - ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované BPEJ, které představují zejména půdy s
velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěr-
kovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro ze-
mědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití.
Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a
chráněných území a dalších zájmů ochrany ŽP. Plochy určené pro výstavbu.

Lokality pro výstavbu  
Lokalita č. 1

Určena pro výstavbu individuálních rod. domů. Lokalita bezprostředně navazuje na současně
zastavěné území obce. Lokalita se nachází ve svažitém terénu. Nad lokalitou se nachází evidované
území s potenciálním sesuvem. Z tohoto důvodu jde o plochy extenzivně zemědělsky obhospoda-
řované.
Lokalita č. 2

Jedná se o "doplnění" současně zastavěného území rodinnými domy. Využitím území dojde k
zarovnání hranice urbanizované části obce a snazšímu řešení problematiky extravilánových vod
Lokalita č. 3

Doplnění SZÚO výstavbou bytů v RD.
Lokalita č. 4

Jedná  se  o  "doplnění"  SZÚO rod.  domy.  Využitím plochy dojde  k  zarovnání  hranice  ur-
banizované části obce s jednodušším řešením problematiky extravilánových vod.
Lokalita č. 5

Na část území - dosud ne zcela zastavěném - je vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu RD.
Vzhledem k provedenému zasíťování a dopravní obsluze se navrhuje další rozšíření lokality. Vý-
měra lokality sestává z ploch nezastavěných, pro které je vydáno ÚR a ploch nových.
Lokalita č.  6 a 7

Využívá výhodné polohy mezi přeložkou sil. I/37 a SZÚO. Plocha lok. č. 6 bude využívána
spíče jako plocha pro bydlení, plocha č. 7 pak jako plochy smíšené, výrobně obytné.
Lokalita č. 8

Lokalita využívá ploch v SZÚO pro výstavbu garáží, které budou sloužit obyvatelům histo-
rického zastavění na malých parcelách.
Lokalita č. 9

Jde o dostavbu SZÚO rod. domem.
Lokalita č. 10

Dostavba SZÚO plochami funkce smíšené výrobně obytné.
Lokalita č. 11

Viz. lok. č. 10, ale plochy funkce smíšené centrální.
Lokalita č. 12

Dostavba obč. vybavenosti - nejedná se o zábor ZPF.
Lokalita č. 13, 14

Jedná  se  o  nezastavěné  území  mezi  na  sebe  těsně  navazující  zastavitelné  území.  Pro  své
umístění i tvar se pozemky pro zemědělskou výrobu v zásadě nevyužívají. Nové využití spatřuje
ÚPO v plochách drobné výroby a plochách pro smíšenou funkci výrobní a obytnou. Vzhledem k
psychologickým aspektům návaznosti  stávající obytné zóny na výrobní je nezbytnou součástí plo-
chy zeleň (zeleň izolační).
Lokalita č. 15

Lokalita s funkční náplní výrobní plochy s dopravní plochou a plochami zeleně. Kromě poten-
ciálního  místa  hospodářského  rozvoje  obce  je  zde  při  koncipování  nového  areálu  šance  na
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vhodnější  začlenění  stávajícího zeměď. areálu do krajinného rámce této  části  CHKO Žďárské
vrchy.
Lokalita č. 16

Plocha pro sportoviště otevřeného charakteru je situováno do míst, kde již obdobné zařízení
dříve  bylo.  Jedná  se  tradiční   místo  setkávání  mládeže  s  vhodnými  přírodními  podmínkami.
Funkčnost odvodnění mezi vodními plochami je sporadické, neboť zejména nad menší plochou
dochází k výraznému zamokření.
Lokalita č. 17

Lokalita určená pro výstavbu ČOV včetně přístupové cesty. Umístění dáno přírodními podmín-
kami a požadavky hygienickými.
Lokalita č. 18

Výstavba parkoviště pro potřeby zařízení (střelnice) , které využívají k cvičným střelbám poli-
cejní  složky i sportovní střelci.
Lokalita č. 19

Jedná se o koridor přeložky sil. I/37, která je avízovaná v ÚP VÚC CHKO Žďárské vrchy  (ná-
vrh) a ÚP VÚC kraje Vysočina (koncept) Vzhledem k požadavkům řešení dopravy - mimo úrov-
ňové křížení se sil. do Radostína je nutný zářez přeložky, lze očekávat, že dojde k narušení odvod-
ňovacího systému. Náprava bude řešena jako vyvolaná investice přeložky.
Struktura záboru ZPF:

lokalita číslo
parcely

výměra (ha) zájmová
plocha

orná půda zahrada ttp ostatní plochy zastavěná plocha

1

285/4 2,53 0,97 0,97
290/1 0,04 0,02 0,02
333/3 0,16 0,03 0,03
333/8 0,05 0,05 0,05
291/6 0,15 0,15 0,15
286 0,02 0,02 0,02

288/1 0,05 0,05 0,05
288/2 0,06 0,06 0,06
153 0,04 0,04 0,04
221 1,32 0,01 0,01

1550/1 0,15 0,02 0,02
celkem 1,42 1,23 0,11 0,08

2

366/1 0,31 0,31 0,31
369/5 0,49 0,18 0,18
369/1 0,15 0,14 0,14
406/4 1,68 0,04 0,04

409/20 0,1 0,09 0,09
celkem 0,76 0,76

3

24 0,01 0,01 0,01
27/2 0,07 0,06 0,06
27/3 0,07 0,07 0,07

1548/11 0 0 0
celkem 0,14 0,01 0,13

4

460/1 0,64 0,19 0,19
458 0,01 0,01 0,01
449 0,01 0,01 0,01

454/4 0,33 0,01 0,01
celkem 0,22 0,19 0,03
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lokalita číslo
parcely

výměra (ha) zájmová
plocha

orná půda zahrada ttp ostatní plochy zastavěná plocha

5

511/1 0,24 0,24 0,24
511/3 0,17 0,17 0,17
512/5 0,04 0,04 0,04
566/1 1,15 1,15 1,15

566/14 0,12 0,12 0,12
566/13 0,12 0,12 0,12
566/12 0,11 0,11 0,11
566/20 0,21 0,17 0,17
566/9 0,11 0,11 0,11

566/10 0,09 0,09 0,09
569/5 0,04 0,04 0,04
568 0,01 0,01 0,01

569/4 0,17 0,17 0,17
569/6 0,14 0,14 0,14
569/7 0,02 0,02 0,02
569/8 0,01 0,01 0,01
595/3 0,03 0,03 0,03
595/4 0,08 0,08 0,08
595/5 0,08 0,08 0,08
595/6 0,08 0,08 0,08
595/7 0,08 0,08 0,08
595/8 0,13 0,13 0,13

569/11 0,22 0,22 0,22
569/12 0 0 0
569/19 0,1 0,1 0,1
569/17 0,1 0,1 0,1
569/16 0,09 0,09 0,09
569/15 0,1 0,1 0,1
566/22 0,08 0,01 0,01
566/3 0,09 0,01 0,01

celkem 3,82 2,11 0,17 1,48 0,06

6

1215/1 0,12 0,04 0,04
1573 0,12 0,02 0,02
1208 1,77 0,88 0,88
105 0,12 0,12 0,12

1576/1 0,05 0,05 0,05
1207 0,27 0,27 0,27
1206 0,03 0,03 0,03
1571 0,04 0,04 0,04

1576/2 0,11 0,01 0,01
1167/3 19,25 0,02 0,02
1191 1,04 0,44 0,44
1205 0,25 0,05 0,05

1195/2 0,03 0,02 0,02
1195/1 0,62 0,41 0,41
1569/1 0,14 0,05 0,05

celkem 2,45 0,43 1,83 0,19
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lokalita číslo
parcely

výměra (ha) zájmová
plocha

orná půda zahrada ttp ostatní plochy zastavěná plocha

7

100 0,03 0,03 0,03
1191 1,04 0,05 0,05
1205 0,25 0,2 0,2

1195/2 0,03 0,01 0,01
1195/1 0,62 0,21 0,21
1569/1 0,14 0,02 0,02

celkem 0,52 0,21 0,28 0,03

8

114/1 0,01 0,01 0,01
114/2 0,07 0,06 0,06

1572/1 0,09 0,01 0,01
113 0,01 0,01 0,01

1215/1 0,12 0,01 0,01
celkem 0,1 0,01 0,01 0,08

9 1545/2 0,11 0,11 0,11

10
1545/3 0,1 0,1 0,1
1545/5 0,07 0,07 0,07

celkem 0,17 0,17

11

130/4 0,02 0,02 0,02
130/2 0,02 0,02 0,02
130/5 0,02 0,02 0,02
130/1 0,03 0,03 0,03

celkem 0,09 0,07 0,02
12 166 0,07 0,02 0,02

13
1149/2 0,2 0,2 0,2
1148/3 0,1 0,09 0,09
1148/5 0,1 0,09 0,09

celkem 0,38 0,09 0,29

14

676/10 0,06 0,06 0,06
676/11 0,05 0,05 0,05
676/5 0,04 0,04 0,04
676/6 0,07 0,07 0,07
676/7 0,01 0,01 0,01
676/3 0,01 0,01 0,01

1143/4 0 0 0
1148/1 0,45 0,45 0,45
1148/2 0,1 0,1 0,1
1143/2 0,62 0,62 0,62

celkem 1,41 1,17 0,24

15

1139/11 0,86 0,82 0,82
1139/10 0,9 0,9 0,9
1139/9 0,99 0,99 0,99
1139/1 4,13 0,06 0,06
1594/1 0,51 0,12 0,12
676/8 0,18 0 0

celkem 2,89 2,77 0,12

16

688/1 1,24 0,52 0,52
664/28 0,15 0,08 0,08
1594/1 0,51 0,05 0,05
841/1 0,99 0,91 0,91
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lokalita číslo
parcely

výměra (ha) zájmová
plocha

orná půda zahrada ttp ostatní plochy zastavěná plocha

celkem 1,56 0,52 1,04

17
1542/8 3,02 0,05 0,05
145/1 0,1 0,01 0,01

celkem 0,06 0,06
18 637/2 0,1 0,04 0,04

19

1554/1 6,79 0,42 0,42
1167/1 34,91 0,11 0,11
1056/3 0,02 0,01 0,01
1056/5 2,42 0,38 0,38
1056/1 5,26 1,4 1,4
1056/4 3,96 0,56 0,56
1056/6 1,1 0,19 0,19
1569/1 0,14 0,02 0,02
1191 1,04 0,27 0,27

1167/3 19,25 0,12 0,12
1576/2 0,11 0,03 0,03
1208 1,77 0,97 0,97
1573 0,12 0,04 0,04

1215/1 0,12 0,02 0,02
1216/1 0,24 0,02 0,02
1216/2 0,06 0,06 0,06
1572/1 0,09 0,02 0,02
1220/3 0,02 0,01 0,01
1631 2,17 0,03 0,03

1220/2 0,09 0,02 0,02
1219 0,02 0 0

1522/1 28,65 2,34 2,34
1235/1 1,31 0,24 0,24
1556/1 0,18 0,04 0,04

celkem 7,32 3,13 3,57 0,62

Investice do půdy  
Ze  souhrnných  pozemkových  úprav  bylo  provedeno  pouze  scelení  zemědělské  půdy  se

zvýšením podílu  orné  půdy na  celkové  výměře ZPF a odvodnění.  Následná  opatření  sledující
zvýšení ekologické stability krajiny již provedena nebyla. Odvodněné plochy jsou vyznačeny v
grafické části územního plánu. Práce na odvodňovacích soustavách byly prováděny zejména v roce
1973.

Řešení ÚPO odvodňovací soustavy respektuje pouze u ploch č. 16 a 19, kde dochází k zásahu
do odvodňovacích soustav, nutno upřesnit rozsah investic s majitelem odvodnění s návrhem pa-
třičných opatření pro zachování funkčnosti soustav.

Areály a stavby zemědělské výroby  
Jsou vyznačeny v grafické části ÚPO. Rozhodující část objektů živočišné či rostlinné výroby se

nachází v areálu  bývalého JZD na jižním konci V. Městce. Zařízení zde má zemědělská a.s. Kru-
cemburk.

Uspořádání ZPF  
V k.ú. obce nejsou ve smyslu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech vyhlá-

šeny žádné pozemkové úpravy. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
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úřadech a o změně zák. č. 229/2001 Sb., o úpravě vlastnických práv k půdě ve znění pozdějších
předpisů  sleduje  spolu  s  řešením  vlastnických  práv  k  půdě  především  obnovu  ekologické
rovnováhy zemědělské krajiny (zmenšení příliš velkých celků, obnovení zeleně, zlepšení vodohos-
podářských poměrů, aj.). Nezastupitelný význam zde mají prvky ÚSES a to na úrovni regionální i
lokální.

Dopravní poměry  
Řešením územního plánu nedochází k omezování přístupnosti pozemků určených pro země-

dělskou  výrobu  ani  areálů  zemědělské  výroby.  Územní  plán  naopak  požaduje  zlepšení
prostupnosti krajiny, což bude mít zajisté i příznivý vliv na dopravní obslužnost zemědělské pů-
dy.

Etapizace  výstavby
Využití  ploch pro výstavbu se nepředpokládá v jednom časovém období. Podle dnes zná-

mých možností  obce, požadavků obyvatel, případně podnikatelských objektů byla vyhotovena
etapizace  výstavby,  resp.  pořadí  potřeb.  Časový  horizont  jednotlivých  etap  není  časově
konkretizován a etapizace je součástí výkresu zabývajícího se důsledky navrhovaného řešení na
ZPF. 

Variantní řešení
Není v řešení KÚPO vyhotoveno pro jednoznačnost předkládaného návrhu, který je zejména

kompromisem mezi požadavky vedení obce a požadavky Správy CHKO Žďárské vrchy. KÚPO
nezasahuje do nejkvalitnějších tříd ZPF. Koridor přeložky sil. I/37 je dán technickými parametry
pro navrhování silnic, umístění hřiště je na půdách s omezeně funkčním odvodněním. Časový
sled využívání ZPF je dán etapizací výstavby.

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení
Lokality záboru ZPF lze rozdělit do těchto základních skupin:
• dostavba zastavěného území obce
• výstavba nových rodinných domů
• výstavba podporující rozvoj ekonomického potenciálu obce
• výstavba chybějícího sportoviště
• rozvoj dopravní a technické infrastruktury

Výstavba v prolukách je volena tak, aby byl zachován vesnický charakter zástavby, což je
jedna z priorit CHKO.

Výstavba RD na nových plochách je řešena tak, aby maximálně navazovala na S ZÚO, mi-
nimálně narušovala další zemědělské využívání nezastavěných ploch. Vesměs se jedná o plochy
nízké až nejnižší třídy ochrany. Vzhledem ke sklonitosti terénu jde o plochy, které jsou pro ze-
mědělskou výrobu nevýhodné.

Výrobní plochy využívají půd, které jsou pro zemědělskou výrobu postradatelné - V. třída
ochrany.

Plocha pro sportoviště se nachází rovněž na půdách s třídou ochrany V. V poměrně členitém
okolí sídla se jedná o jednu z mála rovinatějších ploch., kde by nebyly nutné velké terénní zá-
sahy, což by bylo v rozporu s režimy CHKO.

Umístění ČOV je dáno vodohospodářskými podmínkami obce, koridor pro sil. I/37 byl vy-
mezen dříve zpracovanou ÚPD vyššího řádu a upřesněn ÚPO. Trasa se co nejblíže přimyká k za-
stavěnému území obce a vzdušnému el. vedení VN.

Závěr
Územní plán komplexně řeší  funkční využití  území a vytváří předpoklady k zabezpečení

trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území se zřetelem na péči
o ŽP s dodržením zásad zák. č. 344/1992 ve znění pozdějších předpisů a příslušné prováděcí vy-
hlášky.
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16.2. Pozemky určené pro funkci lesa 
Se záborem PUPFL není uvažováno.

17. Návrh lhůt aktualizace
První aktualizace bude 4 roky po schválení ÚPO, dále pak v čtyřletých cyklech. Nevylučuje

se však pořízení změny územního plánu spojené s jejím schválením dříve.

18. Obsah dokumentace ÚPO
Textová část A) Základní údaje

B) Řešení územního plánu
C) Číselné údaje charakterizující řešené území
D) Závazná část ve formě regulativů
E) Přílohy územního plánu

Grafická část 1A Hlavní výkres, návrh ÚSES 1 :   5 000
1B Hlavní výkres, návrh ÚSES 1 :   5 000
2A Dopravní řešení 1 :   5 000
2B Dopravní řešení 1 :   5 000
3. Podélný řez přeložkou sil. I/37 1 :   5 000/500
4A Zásobování vodou 1 :   5 000 
4B Zásobování vodou 1 :   5 000
5. Kanalizace 1 :   2 880
6. Energetika, telekomunikace 1 :   5 000
7. VPS, asanace 1 :   5 000
8. Zábor ZPF, etapizace 1 :   2 880
9.   Širší vztahy 1 : 50 000  
10. Doplňující výkres (přeložka sil. I/37) 1 : 10 000/1 000
11. Doplňující výkres (jádro obce) - pouze paré č. 1 1 :   2 880
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C) ČÍSELNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ NAVRŽENÉ ÚZEMÍ
Číselné údaje charakterizující navržené území jsou též součástí textu

PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ (dle příl. č. 6 k vyhl. č. 135/2001 Sb.)

číslo
plochy

výčet katastrálních úze-
mí označení (název plochy) výměra

(ha)

druh
funkčního

využití
1 Vojnův Městec plochy bydlení indivuálního 1,42 A
2 dtto dtto 0,76 A
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5 dtto dtto 3,65 A
6 dtto dtto 2,45 A
7 dtto plochy smíšené výrobně obytné 0,52 D
14 dtto plochy výroby drobné 1,41 D
15 dtto plochy výroby průmyslové 2,89 D
16 dtto plochy sportu a tělovýchovy 1,56 C
19 dtto plochy dopravní 7,16 E

Pozn.: Pořadové číslo ploch zastavitelného území je uvedeno v hlavním výkrese anebo ve výkre-
se zábor ZPF a PUPFL.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha
2) A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení

B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby
C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace
D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP jiné využití
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D)  ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ

1.   Účel regulativů
2.   Rozsah platnosti
3.   Závazná část územního plánu 
4. Užité pojmy
5. Urbanistická koncepce
6. Funkční využití ploch a jejich uspořádání
7. Vymezení zastavitelného území
8. Zásady uspořádání dopravy
9. Zásady uspořádání technického vybavení
10. Limity využití území - ochranné režimy
11. Územní systém ekologické stability
12. Plochy pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy
13. Lhůty aktualizace územního plánu
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1.  ÚČEL REGULATIVŮ
• Závazná část územního plánu obce je vyjádřena ve formě regulativů. Ty obsahují zá-

vazná pravidla, která omezují, vylučují popřípadě podmiňují umisťování staveb, využití
území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání s cílem vytvořit pod-
mínky pro vyvážený vztah hospodářského rozvoje, kvalitních životních, ekologických,
kulturních i sociálních podmínek území, které je nezbytné chápat ve smyslu trvale udrži-
telného rozvoje.

2.  ROZSAH PLATNOSTI
• Závazná část ve formě regulativů platí pro správní území obce Vojnův Městec, které je

určeno katastrálním územím Vojnův Městec.
• Základní zásady uspořádání území a limity využití území  jsou součástí dokumentace

územního plánu která obsahuje:
a) grafickou  část  (soubor  výkresů  na  mapových  podkladech  se  zákresem  podmínek

uspořádání a využití řešeného území)
b) textovou část (obsahující řešení územního plánu, tabulkovou a dokladovou část, ná-

vrh regulativů funkčního a prostorového uspořádání)
• Podle závazné části postupují všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech

vyvolávajících změny ve funkčním využití a uspořádání území, v provádění staveb či
jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb.

3.  ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
Závazná část územního plánu obsahuje:
• Urbanistickou koncepci 
• Funkční využití ploch a jejich uspořádání
• Vymezení zastavitelného území
• Zásady uspořádání dopravy a technického vybavení
• Limity využití území - ochranné režimy
• Vymezení územního systému ekologické stability
• Vymezení  ploch  pro  veřejně  prospěšné  stavby a  provedení  asanací  nebo asanačních

úprav
Ostatní části uvedené v územním plánu jsou směrné.

4.  VYMEZENÍ POJMŮ 
• Základní pojmy jsou dány zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v

platném znění a vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci v platném znění.

• Ostatní pojmy užité v územním plánu obce Vojnův Městec. se vykládají ve smyslu ob-
vyklém v praxi územního plánování.

5.  URBANISTICKÁ KONCEPCE
• Z hlediska zastavitelnosti jsou rozlišena:

a) území urbanizovaná - území zastavěná či k zastavění určená v tomto územním plánu
b) území neurbanizovaná - území nezastavěná a nezastavitelná. Na těchto plochách není

dovoleno umisťovat a povolovat  stavby, s výjimkou staveb, které jsou určeny  pro
funkční využití těchto ploch - krajinných zón

• Z hlediska koncepce rozvoje je řešené území děleno:
a) stabilizované  území  -  území  s  dosavadním charakterem,  tj.  území  bez  výrazných

změn
b) aktivní území - plochy rozvojové i přestavbové, tj. území se zásadními změnami ve

využití
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• Na katastrálním území Vojnův Městec se osídlení jádrové části bude rozvíjet jako souvis-
le urbanizovaný celek, samoty Nová Huť, Radostínské Borky a Borky budou ve svém
rozvoji stabilizovány.

• Ve volné(neurbanizované) krajině nebudou zakládána nová sídla či samoty, rekreační ani
zahrádkářské stavby mimo případy určené tímto územním plánem.

• Neurbanizované území slouží především lesnímu hospodářství, zemědělství, rybářství a
rekreačním pohybovým aktivitám s výrazným podílem ochrany přírodních hodnot.

• V sídle V. Městec je převládající funkcí bydlení, v jádru sídla je žádoucí alespoň částečný
návrat k jeho polyfunkčnímu využívání, osídlení Borky slouží k trvalému bydlení.

• Samoty Nová Huť a Radostínské Borky jsou předurčeny k funkci rekreačního bydlení.
• Zachovat  půdorysnou  osnovu  sídla  V.  Městec  s  kompaktním  zastavěním  jádra  a

volnějším zastavěním na  něj  navazujícím.  Respektovat  pozoruhodnou kompozici  tvo-
řenou náměstíčkem pravidelného půdorysu, kostelem a hřbitovem se hřbitovní kaplí. Re-
habilitovat prostor u náměstíčka vzniklý po dřívější asanaci stavení.

• Rozvoj ploch pro bydlení směřuje do využití vhodných proluk současně zastavěného úze-
mí obce a do ucelených obytných souborů rodinných domů po okrajích jádrového sídla.

• Zařízení občanské vybavenosti je stabilizované s možností využití vhodných prostor v ur-
banizované části sídla, plochy pro sport jsou rozvíjeny pod hrází rybníka V Občinách.

• Uvažovat s obnovou rekreačních aktivit hromadného charakteru na ploše bývalého dět-
ského tábora.

• Územní plán vytváří předpoklady pro rozvoj hospodářské základny na nových plochách u
zemědělského areálu i v areálu samém. 

• Využití  současně  zastavěného a  zastavitelného  území  či  případná dostavba  či  změna
staveb je podmíněna požadavkem na respektování měřítka stávajícího zastavění. 

• Novou výstavbu koncipovat tak, aby neutrpěl obraz obce při dálkových pohledech a ne-
byly narušeny "interiérové" průhledy zejména v jádru sídla.

• Při urbanizaci  území  není  uvažováno s narušením převládající  hladiny stávajícího za-
stavění. Potlačit negativní výraz objektu seníku v zemědělském areálu.

• U ploch vymezených pro bydlení tvořících rozhraní mezi zastavitelným územím a volnou
krajinou nutno ponechat nezastavitelný pruh území pro výsadbu minimálně jedné řady
vzrůstných stromů. U ploch výrobních a sportu tuto funkci přebírá zeleň izolační či zeleň
krajinná doprovodná nebo rozptýlená.

• Zeleně izolační je využito jako významného kompozičního prvku zmírňujícího estetické
závady či nedostatky způsobené negativními dominantami především výrobního charak-
teru.

• Územní plán požaduje maximální vzájemné propojení a doplnění veřejných ploch zeleně
s ostatními druhy zeleně v obci, podporováno je pronikání krajinné zeleně do zastavěné-
ho území obce.

• Kompozice veřejné zeleně v jádru Vojnova Městce spočívá v preferenci jednoduchých či-
telných úprav.

• Zeleň považovat za nezbytnou součást ploch hřbitova a jeho přilehlých území. Při řešení
úprav respektovat pietu místa.

• Respektovat ochranné režimy dané stanovami CHKO Žďárské vrchy.
• Doplnit zeleň hřbitova včetně zeleně v jeho bezprostředním okolí.
• Plochy mimo zastavěné a zastavitelné území budou nadále sloužit především pro potřeby

zemědělské výrob, lesního hospodářství, případně rybářství. Posilována bude mimopro-
dukční funkce krajiny.

• Zachovat plochy zeleně rozptýlené a doprovodné druhově velmi bohatého složení plnící
funkci ekologickou, estetickou i protierozní.

• Chybějící zatravnění (trvalými travními porosty) je nutno doplnit při vodních tocích (plo-
chách),  při  okrajích  lesů,  kolem  vegetace  rostoucí  mimo  les  či  na  dlouhých  erozně
ohrožených svazích.

• Při obnově zeleně bude využíváno především autochtonních druhů dřevin.
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• Umisťování velkoplošných reklamních poutačů se v sídle zakazuje, ve volné krajině je
nutné posouzení z hlediska ochrany krajinného rázu.

• Koncepce územního plánu vytváří předpoklady pro zajištění kvalitní obsluhy území obce
dopravní a technickou infrastrukturou.

• Grafické znázornění urbanistické koncepce je zřetelné z výkresové části územního plánu
zejména z jeho hlavního výkresu.

       
6.  FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

• Území obce je členěno na funkční plochy (zóny) se shodnými nebo blízkými podmínkami
ve využívání tohoto území.

• Návrh funkčního uspořádání  ploch je zobrazen v grafické části  územního plánu obce
v hlavním výkrese - výkr. č. 1. 

• Vymezenému funkčnímu využití musí odpovídat způsob jeho užívání, zejména pak účel
umisťovaných a povolovaných staveb, dějů a činností v nich včetně jejich změn i změn
v jejich užívání.

• Přípustnost využití území je dáno třemi možnostmi funkčního využití dané plochy:
a) stupeň p ř í p u s t  n é - optimální využití plochy, splňující podmínky, které jsou

v území běžné, bezkolizní vztahy
b) stupeň p o d m í n ě n ě   p ř í p u s t n é - využití plochy činnostmi a ději, které nejsou

ve funkční ploše běžné, ale nenarušují funkci území jako celku
c) stupeň n e p ř í p u s t n é - zakázaný, nedovolený způsob využívání funkční plochy.

Jde o činnosti či děje, které nesplňují určující funkci dané plochy a jsou s ní v rozpo-
ru. Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o množiny těchto aktivit, u stupně nepří-
pustné  nejsou uvedeny činnosti stojící v jasném a zásadním protikladu s funkcí ur-
čující. U krajinných zón pak platí, že nepřípustné využití krajinných zón s nižší ekolo-
gickou stabilitou je zároveň nepřípustné i pro krajinné zóny s vyšší ekologickou stabi-
litou.

• V grafické části územního plánu je funkce plochy vyznačeny barvou, šrafou a písemnými
znaky. Barva, šrafa a velká písmena abecedy značí závaznou funkci, malá písmena pak
fci směrnou - podřazenou.

• Specifické postavení je u ploch zeleně, vodních ploch a ploch ÚSES, které pronikají z
volné krajiny do urbanizovaného území. Jedná se o plochy nezastavitelné.

• Podmínkou umisťování staveb musí být respektování omezení vyplývajících s přísluš-
ných platných právních předpisů.

• Vymezenému funkčnímu využití  území musí odpovídat způsob jeho užívání,  zejména
pak účel umisťovaných a povolovaných staveb a činností včetně jejich změn a změn v
jejich využívání.

• Jednotlivé funkční plochy jsou od sebe odděleny hranicí, kterou je nutno brát směrně, ne-
boť podrobnost zpracování územního plánu odpovídá měřítku a kvalitě použitého mapo-
vého podkladu, rovněž i technickým možnostem vybavení. Tyto hranice je proto možno
přiměřeně zpřesňovat v rámci podrobnější ÚPP lépe ÚPD případně v dokumentaci pro
územní rozhodnutí. Funkce ploch však musí být zachovaná a nesmí být potlačen záměr
územního plánu. Posouzení  přiměřenosti  je povinností  pořizovatele za spolupráce pří-
slušného stavebního úřadu.

• Dosavadní způsob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití
dle územního plánu lze trpět, pokud nebude narušen veřejný zájem (důvody hygienické,
bezpečnostní, požární, provozní, ohrožení ŽP i estetické) a zde prováděné činnosti nepo-
škozují ŽP nad přípustnou míru.

• Na území obce jsou vymezeny tyto funkční plochy (zóny):

Plochy současně zastavěné a zastavitelné (urbanizované):
a) Plochy smíšené (  S  )  
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přípustné: pro mnohočetné využití zahrnující především bydlení, malé prostory ob-
chodu a služeb,  veřejné stravování  a  ubytování,  administrativu,  správu,
kulturu a osvětu, zdravotnictví v kapacitách odpovídajících velikostí a ob-
jemu budov,  stavby pro  sociální  péči,  výchovu,  řemeslnickou případně
drobnou výrobní činnost, stavby skladovací s nízkými nároky na sklado-
vací plochy tedy aktivity, které musí být bez negativních vlivů na pozemek
souseda a nenáročné  na přepravu zboží

podmíněně přípustné:  rekreace ve stávajících objektech, plochy veřejné i soukromé zeleně, za-
řízení dopravní a technické infrastruktury

nepřípustné: hromadná pozemní parkoviště, čerpací stanice pohonných hmot včetně zařízení
pro manipulaci s nimi, mycí rampy, servisy a jiné komerční aktivity. Ne-
přípustné jsou obtěžující služby a řemesla včetně obtěžující drobné výro-
by, činnosti náročné na přepravu zboží, stavby s vysokými plošnými ná-
roky na pozemky, stavby pro sport

b) Plochy bydlení (  B  )  
přípustné: pro  plochy  sloužící  k  uspokojování  potřeb  na  úseku  bydlení,  plochy

soukromé případně veřejné zeleně, zařízení dopravní a tech. infrastruktury
pro místní  obsluhu území.  Jiné  integrované funkce se podřizují  obytné
pohodě území 

podmíněně přípustné: zařízení služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, které nepřesahují
význam daného místa. Malé prostory obchodu a služeb, zařízení sociální
péče, stravovací a ubytovací zařízení, doplňkové prostory pro zájmovou
činnost,  správu, případně i  individuální  rekreaci  ve stávajícím bytovém
fondu.

nepřípustné:   činnosti,  které svojí podstatou jsou neslučitelné s určující funkcí plochy
jako obtěžující služby a řemesla, zemědělská malovýroba, sklady, činnosti
s vyššími nároky na přepravu zboží

c) Plochy občanského vybavení (  O  )   
přípustné: pro  školství  a  výchovu,  zdravotnictví  a  sociální  péči,  kulturní  zařízení,

církevní  nevýrob.  zařízení,  administrativu  a  veřejnou  správu,  obchod,
ubytování a stravování včetně nevýrobních služeb

podmíněně přípustné: pro stavby na bydlení, kde je to ke stavebnímu a funkčnímu charakteru
hlavní stavby vhodné, řemesla a služby bez negat. vlivu na ŽP, plochy pro
sport a tělovýchovu, veřejná i vyhrazená zeleň, plochy pro dopravu a tech.
sítě 

nepřípustné: drobná výroba,  obtěžující  služby a  řemesla,  drobná pěstitelská  činnost,
chov drobného hospodářského  zvířectva  (neplatí  pro  potřeby výuky ve
škole)

d) Plochy sportu a tělovýchovy (  TS  )   
přípustné: pro  umisťování  staveb  a  činností  sloužících  k  uspokojování

tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatel.  Jde o otevřená případně
krytá sportoviště, zařízení zájmových klubů, stavby doplňkové k určující
funkci, služby bez negativního vlivu na ŽP vážící se k určující funkci.

nepřípustné: drobná  pěstitelská  činnost,  chov  drobného  hospodářského  zvířectva,
obtěžující  služby  a  řemesla,  stavby  skladovací  s  nízkými  nároky  na
skladovací  plochy,  stavby  pro  bydlení,  čerpací  stanice  PHM  s
doprovodnými činnostmi, zábavní centra

e) Plochy rekreace (  R  )  
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přípustné: pro rekreaci denní střednědobou a dlouhodobou s umisťováním zařízení a
staveb potřebných pro tyto činnosti  a aktivity, komunikace a parkoviště
pro obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport, zeleň,
stavby příslušné technické infrastruktury

nepřípustné: stavby  pro  trvalé  bydlení,  chov  drobného  hospodářského  zvířectva,
výrobní činnost a sklady, zábavní centra, čerpací stanice PHM a stavby
jiné nesouvisející s relaxační funkcí plochy

f) Plochy výroby (  V  )   
přípustné: plochy pro umisťování ekonomického a hospodářského potenciálu obce.

Negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které je dáno hranicí
výrobního areálu

podmíněně přípustné: pro obchodní  činnosti  a činnosti  přímo související  s  určující  fcí  území
(respektovat  limitní  OP).  Případné  závodní  stravování,  eventuálně
působení závodního lékaře je možné, stejně jako byty pro osoby zajišťující
dohled či byt majitele firmy, pokud bydlení nebude narušujícími funkcemi
rušeno  nad  přípustnou  míru.  Vyhrazené  plochy  pro  odstavování
motorových vozidel. Výjimečně přípustné ČSPH.

nepřípustné: bydlení,  občanské  vybavení  (mimo nevýrobní  služby a  administrativu),
plochy  rekreace,  sportu  a  tělovýchovy,  činnosti  nenarušující  primární
funkci plochy, výroba ze silným negativním dopadem na ŽP

g) Plochy zeleně sídelní (  ZS  )  
přípustné: vesměs veřejně přístupné plochy tvořící významný kompoziční prvek sídla

plnící funkci rekreační, pietní a ekologickou s uplatněním autochtonních
dřevin, zřizování pěších cest, objektů drobné architektury, vodních prvků
a umisťování mobiliáře obce

podmíněně přípustné: zřízení cyklistických stezek, výstavba sítí technické vybavenosti 
nepřípustné:    jakákoliv  výstavba  mimo  uvedených  případů,  jiné  činnosti  narušující

prostředí

h) Plochy zahrad a sadů (  Z  )  
přípustné: pro  zahrádkářskou  činnost  na  větších  užitkových  zahradách,  případně

zemědělská  rostlinná  činnost  samozásobitelského  charakteru  bez
negativního dopadu na obytné prostředí. Touto plochou je definována též
nezbytná část  stavebních  pozemků v ZÚO,  kterou  je  nutno  z  hlediska
ochrany ŽP, krajinného rázu případně ochrany tech. infrastruktury nechat
nezastavěnou. 

podmíněně přípustné: účelové stavby pro zahrádkaření charakteru drobné stavby
nepřípustné: stavby  pro  bydlení,  rekreaci,  podnikání  a  jiné  stavby  a  činnosti

nesouvisející s určující funkcí plochy

ch)  Vodní plochy a toky (  H  )  
přípustné:  pro vodohospodářské účely, utváření krajinného rázu, ekologickou stabi-

litu území
podmíněně přípustné: činnosti související s údržbou, chovem ryb případně vodní drůbeže, výji-

mečně přípustné jsou činnosti spojené s rekreací
nepřípustné: činnosti negativně ovlivňující čistotu vod a vodní režim v území

Plochy nezastavitelné (volné-neurbanizované):
i) - I. krajinná zóna je tvořena přírodě blízkými nebo člověkem málo pozměněnými ekosystémy s

vysokou ekologickou stabilitou.
přípustné: - nejjemnější  formy lesního hospodaření  v odůvodněných případech ponechání

vybraných částí přirozenému vývoji
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- převedení veškeré zemědělské půdy pokud není vyňata ze ZPF do luk a pastvin,
účelové extenzivní obhospodařování luk a mokřadů, v případě přírodě blízkých
ekosystémů lze ponechat přirozenému vývoji

- rekreační  a  sportovní  aktivity  jsou  přípustné  pouze  v  rozsahu  stanoveném
SCHKO

- činnosti dle managementu SCHKO
- zřizování, realizování a rozšiřování ploch prvků ÚSES

nepřípustné: - holosečný způsob hospodaření v lesích, snižování biodiverzity
- hnojení průmyslovými hnojivy, aplikace kejdy, silážních šťáv a ostatních te-

kutých odpadů, používání pesticidů 
- změna stávajícího vodního a vláhového režimu, s výjimkou povrchových stru-

žek
- umisťování veškerých staveb, zřizování zahrádkářských kolonií
- zřizování skládek, těžba nerostů a humolitů, provádění rozsáhlejších terénních

úprav a změny kultur
- degradace ekosystémů, snižování ekologické stability a biodiverzity, rozšiřování

geograficky  nepůvodních  druhů,  zejména  druhů  s invazním  chováním,  jež
ohrožují domácí genofond

j) - II. krajinná zóna zaujímá člověkem částečně přeměněné ekosystémy s vyšší ekologickou sta-
bilitou

přípustné: - maloplošný  podrostní  způsob  hospodaření  v  lesích  s  max.  využitím
přirozené obnovy

- zachování vhodné struktury porostů dřevin mimo les, případné rozšíření
těchto ploch

- nejšetrnější pobytové i pohybové formy rekreace
- tradiční obhospodařování zemědělské půdy s cílem udržet její druhové

bohatství,  přizpůsobení  velikosti  pozemkových  bloků  konkrétním
podmínkám z hlediska ohrožení erozí

- udržení  popřípadě  zlepšení  kvality  vody  u  vodních  ploch,  udržení
druhového bohatství příbřežních porostů a na ně vázaných živočichů

- činnosti směřující k zachování, respektive zvýšení kvality prostředí zóny
- zřizování, realizování a rozšiřování ploch prvků ÚSES

podmíněně přípustné: - hnojení organickými hnojivy, používání průmyslových hnojiv omezené
na přihnojování podle pedologických rozborů půd a v dělených dávkách

- zcela výjimečně po projednání  se SCHKO je možno v odůvodněných
případech použít pesticidy

- extenzivní chov ryb na stávajících vodních plochách

- umisťování  staveb  pro  lesní  a  zemědělské  hospodaření  po  prokázání
jejich nezbytnosti ve vztahu k obhospodařování souvisejících pozemků

- umisťování staveb souvisejících s ochranou životního prostředí, staveb
sítí  technické  infrastruktury  a  dopravy  pro  místní  obsluhu  území,
případně staveb jiných zahrnutých v tomto územním plánu obce

- stavby budou bezpečné, architektonicky hodnotné, dotvářející  krajinný
ráz, životnost stavby je dána dobou trvání určující funkcí stavby

nepřípustné: - rozšiřování geograficky nepůvodních  druhů, zejména druhů s invazním
chováním, jež ohrožují domácí genofond

- degradace ekosystémů, snížení ekologické stability a biodiverzity
- překročení souvislé plochy jedné plodiny nad 20 ha
- aplikace tekutých odpadů
- narušení vodního a vláhového režimu, odvodnění drenáží
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- rozvíjení  urbanizace  prostoru,  stavební  úpravy  narušující  charakter
narušující charakter stávající rozptýlené zástavby v této zóně

- terénní úpravy značného rozsahu

k) -  III. krajinná zóna jsou ekosystémy člověkem silně pozměněné, běžně hospodářsky využí-
vané.

přípustné: - běžné obhospodařování lesů s uplatněním melioračních dřevin při horní
hranici předepsaného zastoupení

- běžné obhospodařování luk a pastvin při  navržení resp. zvýšení jejich
plošného zastoupení

- provádění  organizace  ZPF  s  přihlédnutím  ke  konfiguraci  terénu  a  s
ohledem  na  ochranu  ZPF  před  erozí  (zachování  a  obnovování
protierozních opatření - terasy, břehové porosty, meze, úvozové cesty s
ozeleněním, apod.)

- zřizování,  realizování  a  rozšiřování  ploch  prvků  ÚSES,  činnosti
směřující ke zvyšování ekologické stability zóny

- hnojení organickými hnojivy, průmyslová hnojiva budou používána na
doplnění  optimálního  množství  živin  v dávkách  dělených  v průběhu
vegetace

- úprava  ploch  s  probíhající  aktivní  těžbou  po  ukončení  těžby  dle
schváleného plánu rekultivace

podmíněně přípustné: - minimalizované úpravy vodního a vláhového režimu
- výstavba vodních ploch
- polointenzifikační chov ryb na vodních plochách
- zásobní hnojení, používání pesticidů a jiných podobných látek 
- umisťování staveb pro lesní, zemědělské hospodaření, případně rybářství

po  prokázání  jejich  nezbytnosti  ve  vazbě  na  zdrojové  možnosti
přilehlých  ploch  (pozemků).  Stavby  musí  být  ekologicky  bezpečné,
vhodně situované, s ohledem na zachování krajinného rázu a splňovat
požadavky  kvalitního  architektonického  i  estetického  řešení  staveb
charakteristického pro tuto oblast.

- výstavba  sítí  technické  a  dopravní  infrastruktury  pro  místní  obsluhu
území, případně staveb jiných určených tímto územním plánem

nepřípustné: - rozšiřování geograficky nepůvodních druhů, zejména druhů s invazním
chováním, jež ohrožují domácí genofond

- urbanizace krajinného prostředí, výstavba nadmístních zařízení
- chov vodní drůbeže
- těžba nerostů nadmístního významu
- rozsáhlé terénní úpravy
- výstavba výroben elektrické energie kromě malých vodních elektráren
- zásobní hnojení
- zřizování zahrádkářských kolonií
- překročení souvislé plochy jedné plodiny nad 50 ha

Pozn.:  Vymezení  krajinných  zón  respektuje  vymezení  zón  odstupňované  ochrany přírody v
CHKO  Žďárské  vrchy.  Dle  této  zonace  jsou  do  třetí  zóny zahrnuta  i  území  urbanizovaná.
Upřesnění funkčního využití urbanizované části území obce je uvedeno v podkapitole B) 4.1.,
podmínky obsluhy území pak v následné podkapitole B) 4.3.

Plochy obsluhy území:
l) Plochy dopravy a dopravních zařízení (  D  )   
určené: pro umisťování staveb pro dopravu silniční, zemědělskou, případně ji-

nou účelovou, dopravu hromadnou, dopravu v klidu, dopravu pěší a cyk-
listickou
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podmíněně přípustné: zařízení a činnosti bezprostředně související s určující funkcí v odpoví-
dajících kapacitách a intenzitách

nepřípustné: ostatní činnosti a stavby

m) Plochy technické infrastruktury (  T  )  
přípustné: pro  umisťování  staveb,  zařízení  a  sítí  technického  vybavení  na  úseku

vodního hospodářství, energetiky a spojů
podmíněně přípustné: pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s určující funkcí
nepřípustné: ostatní činnosti a děje a stavby

7.  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
• Vymezení zastavitelných území je zobrazeno v hlavním výkrese, ve výkrese zábor ZPF,

PUPFL + etapizace v grafické části územního plánu.
• Využití zastavitelných území je zřejmé z hlavního výkresu grafické části územního plánu

a jeho textové části.

8.  ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY
• Napojení obce na silniční síť zůstává beze změn.
• Funkční a technické řešení dopravy je znázorněno v grafické části ÚPO v hlavním výkre-

se a ve výkrese dopravní řešení.
• Pro silnici I/37 je navržena přeložka po jihozápadním okraji sídla V. Městec. Ostatní si-

lnice vedou ve stabilizovaných trasách s požadavkem na zlepšení technických parametrů
tras.

• Dopravní napojení samot zůstává beze změn.
• Utváření  dopravního prostoru  silnic  v  urbanizovaném území  obce  bude  směřovat  ke

zklidňování těchto průjezdních úseků silnic. Je zajištěním bezpečnosti chodců.
• Při řešení ulic v zónách s převažující bytovou výstavbou respektovat urbanistický poža-

davek na tvorbu obytných ulic.
• Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nově

vybudovaný byt měl na příslušející parcele  alespoň jedno garážové či odstavné stání pro
osobní automobil.

• Pro zajištění odstavení osobních automobilů obyvatel s domy na stísněných pozemcích
realizovat na vyčleněném místě výstavbu hromadných garáží.

• Nepřipouští  se zřizování  odstavných a parkovacích stání  pro vozidla  sk.  2 a 3 (ČSN
300026) v centrálních částech obce, v obytných zónách a rekreačních zónách

• Řešit úpravy autobusových zastávek jak z pohledu provozního tak i bezpečnostního.

9.  ZÁSADY  USPOŘÁDÁNÍ  TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
9.1. Vodní hospodářství  

• Na způsobu zásobování obce pitnou vodou není třeba nic měnit.
• Řešit  výstavbu  nové  kanalizace  odvádějící  pouze  splaškové  vody  zakončené  ČOV.

Stávající stoky po doplnění budou plnit funkci dešťové kanalizace.
• V místních částech N. Huť, Radostínské Borky a Borky budou zachycovány splašky do

bezodtokových jímek.

9.2. Energetika  
• Respektovat  stávající  dvoucestné zásobení  sídla  Vojnův Městec energiemi (el.  energie,

zemní plyn).
• S plynofikací místních částí neuvažovat
• Přenos potřebného výhledového výkonu bude nadále zajišťován ze stávajících el. vedení

VN 22 kV přes stávající TS s možností jejich úprav, případně rozšíření.
• Neuvažovat s další výstavbou nadřazených soustav el. zařízení VVN ani s výstavbou výro-

ben el. energie (kromě využití malých vodních elektráren).
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• Nové rozvojové lokality budou napojeny na stávající STL plynovodní síť.
• Zásobení sídla teplem je předurčeno provedenou plošnou plynofikací, není uvažováno s

centrálním zdrojem tepla v sídle.

9.3. Telekomunikace, poštovní služby  
• Respektovat  stávající  dálkový  telekomunikační  kabel  včetně  příslušných  telekomuni-

kačních zařízení.
• V obci jsou vytvořeny podmínky pro 100% telefonizaci s tím, že cílovým stavem je řešení

telekomunikačních rozvodů zemními kabely.
• Poštovní služby jsou stabilizované.

9.4. Společná ustanovení  
• Navržené směry inženýrské infrastruktury jsou závazné. Nové podzemní stavby nutno vést

po veřejných plochách, u stávajících vytvořit podmínky pro převod do majetku obce. Ke
vzdušným stavbám musí být zachován volný přístup dle podmínek provozovatele. Rozvody
a trasy budou upřesněny v podrobnější dokumentaci územně plánovací či oborové. Žádoucí
je slučování sítí do obslužných koridorů. 

• Na plochách určených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umisťování jiných
staveb než staveb souvisejících. 

• Plošné  nároky  na  umístění  nových  staveb  technické  infrastruktury  jsou  znázorněny
v grafické části v hlavním výkrese.

10. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ - OCHRANNÉ REŽIMY
10.1. Ochrana územních jednotek  

• Respektovat katastrální území Vojnův Městec jako území řešené územním plánem obce
Vojnův Městec.

10.2. Ochrana kulturního dědictví a památek  
• Respektovat objekty, které jsou předmětem památkové ochrany a objekty architektonicky

významně spoluvytvářející charakter sídla.
• Chránit půdorysné a prostorové členění zástavby obce, zvláště jádra V. Městce a typickou

zástavbu místních částí N. Huť a Radostínské Borky.
• Hodnotné stavby tzv. "drobné architektury"(boží muka, kříže a jiné artefakty) vyskytující

se na území obce budou zahrnuty do ochrany památek místního významu.
• Respektovat  zákonná  ustanovení  týkající  se  případných  archeologických  nálezů  při

zemních pracích na území obce.
• Respektovat ochranné pásmo hřbitova.

10.3. Ochrana přírody a krajiny  
• Respektovat podmínky dané zonací krajiny umožňující diferencovaný přístup k ochraně

přírody a krajiny, která je v souladu s režimy CHKO.
• Respektovat potřebu mimoprodukčního využívání krajiny s obnovou ekologické rovnováhy

hospodářsky využívané krajiny.
• Zachovat resp. doplnit ekologicky cennou přechodovou zónu při vodotečích a rybnících ko-

lem lesa či vegetace rostoucí mimo les tvořenou travinobylinnými společenstvy - ekotony,
které zároveň zvyšují retenční a retardační potenciál krajiny.

• Respektovat maloplošná chráněná území s příslušnými ochrannými pásmy včetně evropsky
významných lokalit na území se vyskytujících.

• Nezvyšovat podíl orné půdy na celkové rozloze zemědělského půdního fondu.
• Neomezovat přístupnost pozemků rušením polních a lesních cest.
• Vyhodnocení dopadu řešení ÚPO na zemědělský půdní fond je předmětem výkresové i tex-

tové části územního plánu obce.
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• Využívání ochranného lesa pro stavební účely je možné jen se souhlasem orgánu státní
správy lesů.

• Realizovat územní systém ekologické stability v území.
• Omezit výsadbu nepůvodních druhů rostlin a dřevin.

10.4. Ochrana přírodních zdrojů a hodnot  
• Respektovat ochranu podzemních a povrchových zdrojů vod.
• Respektovat krajinný ráz území.

10.5. Ochrana hygieny prostředí  
• Respektovat  stanovené  podmínky  (regulativy)  pro  využívání  jednotlivých  funkčních

ploch.
• Nově  navrženou  soustředěnou  obytnou  zástavbu  situovat  mimo  zdroje  plynových  či

pachových emisí či emisí hluku.
• Znečištění ovzduší omezit používáním ekologických paliv.
• Zmírnění zátěže prostředí sídla z provozu pozemní dopravy zabezpečit  výstavbou pře-

ložky sil. I/37 a úpravami zajišťujícími dopravní zklidnění v průjezdných úsecích silnic.
• Požadovat řádnou likvidaci splaškových vod za dodržení přípustných limitů znečištění při

vypouštění odpadních vod do toků.
• Pokračovat v nastolené koncepci odstraňování komunálního a nebezpečného odpadu.
• Na katastru obce nebude zřizována ani obnovována žádná skládka odpadů.

10.6. Ochranná a bezpečnostní pásma  
• Respektovat ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury.
• Respektovat ohrožený prostor střelnice.

10.7. Ochrana protipovodňová  
• Akceptovat zonaci krajiny upravující zemědělské a lesní hospodaření snižující možnosti

vodní eroze a půdního smyvu.
• Respektovat manipulační pruhy kolem vodotečí alespoň v minimálních šířkách pro jejich

pravidelnou údržbu.
• U vodních toků a ploch respektovat obvyklé a přirozené činnosti související s vodohospo-

dářskými poměry v území.
• Nepřipustit  výstavbu trvalých objektů v těsné blízkosti  břehů vodních toků či  ploch -

mimo stavby vodohospodářské, výjimečně stavby liniově příčné, případně stavby ŽP.
• Urbanistickým řešením nebudou zhoršovány odtokové poměry v území, akceptovat navr-

žená řešení pro zachycení extravilánových vod.

11. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
• Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i

pozměněných  avšak  přírodě  blízkých  ekosystémů,  který  udržuje  přírodní  rovnováhu.
Realizace ÚSES je etapovitě postupná přeměna krajiny.

• Plochy ÚSES jsou vymezeny v grafické části územního plánu (výkres č. 1) a je možno je
využít jen takovým způsobem, který nenaruší jejich obnovu a nedojde k narušení jeho
ekostabilizujících funkcí.

• Na těchto plochách je zakázáno měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability za
kultury s nižším stupněm ekologické stability.

• Plochy biocenter a biokoridorů (regionálního a lokálního významu) jsou nezastavitelné,
vylučuje se těžba nerostů (zcela výjimečně je možno za přesně stanovených podmínek
připustit stavbu liniovou příčnou, případně stavbu související s ochranou ŽP).

• Upřesnění druhové skladby společenstva ÚSES a hranic prvků ÚSES bude předmětem
podrobnější dokumentace - projektu ÚSES.

• Plochy ÚSES budou respektovány při řízení o komplexních pozemkových úpravách.
60



12. PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A ASANAČNÍ ÚPRAVY
• Plochy pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy jsou vyznačeny v samostatném vý-

krese grafické části územního plánu.
• Veřejně prospěšné stavby a asanace, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlast-

nit, nebo vlastnická práva k nim omezit dle územního plánu jsou vymezena následně:
Plochy sportu a občanského vybavení  
O1 - Výstavba otevřeného sportoviště pro veřejnost
Plochy dopravy a dopravních zařízení  
D1 - Výstavba přeložky silnice I/37 včetně navazujících úprav
D2 - Úpravy trasy stávající sil. I/37 s modifikací šířkového uspořádání
D3 - Odstranění dopravních závad na sil. III/03426
D4 - Odstranění  dopravních  závad včetně  řešení  uspořádání  autobusové  zastávky na  sil.

III/35014
D5 - Úpravy místní komunikace sídlo V. Městec-sportoviště
D6,7 - Výstavba nových místních komunikací
D8 - Výstavba nové místní komunikace a rekonstrukce stávající místní komunikace spojená

s výstavbou veřejného parkoviště
D9 - Výstavba nové místní komunikace s obratištěm
D10 - Úprava sjízdného chodníku směrem k budoucím garážím
Plochy technické infrastruktury  
T1 - Výstavba celoobecní ČOV včetně příslušné kanalizační sítě
T2 - Obnova umělého kanálu mezi Stružným a Městeckým potokem
Plochy zvláštní  
Z1 - Rekonstrukce náměstíčka řešící komunikační síť s celkovým řešením parteru
Z2 - Stavebně technické úpravy prostoru za objekty občanské vybavenosti obce
Z3 - Provedení terénních a stavebních úprav s výsadbou zeleně kolem kostela
Asanace a asanační úpravy  
A1 - Asanace dožilého stavení za objekty obč. vybavenosti z důvodu uvolnění prostoru pro

obsluhu celého území

13. LHŮTY AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU
• Aktualizace spočívá ve vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl

územní plán schválen.
• První aktualizace bude provedena v roce 2010, dále pak ve čtyřletých cyklech.
• Nevylučuje se však možnost pořízení a schválení změny tohoto územního plánu před termí-

nem výše uvedených lhůt.
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E) PŘÍLOHY ÚPO

1) Mapa průzkumných prací 1 : 5 000
2) Posouzení ŽP z hlediska negativních vlivů hluku vyvolaných pozemní dopravou
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