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Seznam zkratek použitých v územním plánu 
.h.p. íslo hydrologického po adí 
OV istírna odpadních vod 
SN eská státní norma 
SPHM erpací stanice pohonných hmot 

KrV Kraj Vyso ina 
KZ koeficient zelen  
k.ú. katastrální území 
LAPV lokalita pro akumulaci povrchových vod 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
MINIS Minimální standard pro dig. zpracování územních plán  v GIS 
MO R Ministerstvo obrany eské republiky 
MMR R  Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky 
MÚSES místní územní systém ekologické stability 
MV R Ministerstvo vnitra eské republiky 
MŽP R  Ministerstvo životního prost edí eské republiky 
NP nadzemní podlaží 
ORP obec s rozší enou p sobností 
OP ochranné pásmo 
PRVKÚK Plán rozvoje vodovod  a kanalizací území kraje 
PUPFL pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa 
PÚR politika územního rozvoje 
RBC regionální biocentrum 
RBK regionální biokoridor 
RD rodinný d m 
SKO stanice katodové ochrany 
STG skupina typ  geobiocén  
STL st edotlaký 
TS transforma ní stanice 
ÚAP územn  analytické podklady 
ÚP územní plán 
ÚPD územn  plánovací dokumentace 
ÚPO územní plán obce 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ÚSKP R Úst ední seznam kulturních památek eské republiky 
VN vysoké nap tí 
VPO ve ejn  prosp šné opat ení 
VPS ve ejn  prosp šná stavba 
VTL vysokotlaký 
VVN velmi vysoké nap tí 
ZPF zem lský p dní fond 
ZÚ zastav né území 
ZÚR zásady územního rozvoje 
ŽP životní prost edí 
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A. Textová ást 
Výroková ást Územního plánu Vojn v M stec se m ní takto : 
1) V kapitole 1. se za druhou odrážku dopl uje nová odrážka: 

 "Zastav né území je aktualizováno k 07.08.2020." 
2) V nadpise kapitoly 2. se slovo "ochrana" m ní na "ochrany", slovo "rozvoj" na "rozvoje" a 

es slovo "hodnot" se vkládá "jeho". 
3) V podkapitole 2.3., odstavci "Civiliza ní hodnoty" se ruší text poslední odrážky "Povinností 

stavebníka je v navazující dokumentaci stavby (v rámci územního ízení) na základn  
hlukového posouzení stavebního zám ru prokázat dodržení platných právních p edpis  na 
úseku ochrany ve ejného zdraví, resp. ochrany zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a 
vibrací. " 

4) V nadpise kapitoly 3. se za slovo " etn "  dopl uje  "urbanistické kompozice,", za slovo 
"vymezení" se vkládá "ploch s rozdílným zp sobem využití" a slovo " estaveb" se 
nahrazuje slovem " estavby". 

5) V nadpise podkapitoly 3.1. se za stávající text dopl uje ", urbanistická kompozice". 

6) V podkapitole 3.1. se pod první odrážku vkládá nová odrážka: 
 "Zachovány jsou kompozi ní vztahy území: P íkladné osazení p vodní zástavby do terénu, 

hladina zástavby, pravidelný centrální prostor jádrového sídla, pozitivn  vnímané dominanty 
území, dochovaná výškov  vyrovnaná hmotová skladba zástavby samot Nová Hu  a 
Radostínské Borky." 

7) V podkapitole 3.1., t etí odrážce, textu uvedeném tvrtou poml kou se ruší text " Není 
uvažován jejich územní rozvoj krom  realizace nového areálu h iš  mezi vodními plochami 
jihovýchodn  od sídla ". 

8) V podkapitole 3.1., t etí odrážce, textu uvedeném pátou poml kou se text "nového 
sportovního areálu" nahrazuje textem "navržených a stávajících vodních ploch". 

9) V podkapitole 3.1, šesté odrážce se za stávající text dopl uje " Umožn na je výstavba nového 
rybníka v lokalit  Ob iny.". 

10) V podkapitole 3.1., se pod stávající odrážky dopl uje nová odrážka: 
 "P ipustit novou výstavbu na zbo eništích jako návrat k p vodnímu stavu bez intenzifikace 

využití území." 
11) Do kapitoly 3. se p ed podkapitolu 3.2. vkládá nová podkapitola: 

"3.2 Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití  
 Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem využití: 

 Plochy bydlení v bytových domech (BH), v rodinných domech - m stské a p ím stské 
(BI), v rodinných domech – venkovské (BV) 

 Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI), plochy staveb pro hromadnou 
rekreaci (RH) 

 Plochy ob anského vybavení- ve ejná infrastruktura (OV), t lovýchovná sportovní za ízení 
(OS), h bitovy (OH), specifické (OX) 

 Plochy ve ejných prostranství - ve ejná prostranství (PV), ve ejná zele  (ZV) 
 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), komer ní (SK) 
 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) 
 Plochy technické infrastruktury - zásobování vodou (TI1), išt ní a odvád ní odpadních 

vod (TI2), zásobování elektrickou energií (TI3), provozování elektronických komunikací 
(TI4) 

 Plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD), zem lská výroba (VZ) 
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 Plochy zelen  - soukromá a vyhrazená (ZS), ochranná a izola ní (ZO), p írodního 
charakteru (ZP) 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (W)" 
12) Ozna ení podkapitoly "3.2." se m ní na "3.3." a v nadpise podkapitoly se slovo "plocha" 

upravuje na "ploch". 
13) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, na ádku Z3, sloupci podmínky využití se m ní 

íslovka "700" na "650". 
14) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, na ádku Z5, sloupci vým ra (ha) se m ní íslovka 

"0,73" na "0,48". 
15) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, na ádku Z8, sloupci podmínky využití se ruší text 

" Výstavba rodinných dom  dle koncepce využití území, která je dána urbanistickou studií 
vyhotovenou v roce 2001." a nahrazuje se textem " Pokra ovat v dostavb  obytného souboru 
rodinných dom . Zástavbu na ploše ešit v kontextu p ilehlé zástavby a v kontextu využití  
plochy p estavby P1.I.". 

16) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, na ádku Z8, sloupci vým ra (ha) se m ní íslovka 
"0,21" na "0,11". 

17) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, na ádku Z9, sloupci podmínky využití se ruší text 
" Výstavba rodinných dom  dle koncepce využití území, která je dána urbanistickou studií 
vyhotovenou v roce 2001. " a nahrazuje se textem " Pokra ovat v dostavb  obytného souboru 
rodinných dom . Zástavbu na ploše ešit v kontextu p ilehlé zástavby.". 

18) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky se ruší ádek Z10. 
19) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, na ádku Z11, sloupci vým ra (ha) se m ní 

íslovka "0,25" na "0,12". 
20) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, na ádku Z12, sloupci podmínky využití se ruší 

text " Výstavba rodinných dom  dle koncepce využití území, která je dána urbanistickou 
studií vyhotovenou v roce 2001. " a nahrazuje se textem " Pokra ovat v dostavb  obytného 
souboru rodinných dom . Zástavbu na ploše ešit v kontextu p ilehlé zástavby.". 

21) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, na ádku Z12, sloupci vým ra (ha) se m ní 
íslovka "0,37" na "0,16". 

22) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, na ádku Z13, sloupci podmínky využití se ruší 
text " Výstavba rodinných dom  dle koncepce využití území, která je dána urbanistickou 
studií vyhotovenou v roce 2001. " a nahrazuje se textem " Pokra ovat v dostavb  obytného 
souboru rodinných dom . Zástavbu na ploše ešit v kontextu p ilehlé zástavby.". 

23) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, na ádku Z13, sloupci vým ra (ha) se m ní 
íslovka "0,33" na "0,12". 

24) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky se ruší ádek Z16. 

25) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, na ádku Z22, sloupci podmínky využití se ruší 
text " Akceptovat koridor územní rezervy pro zám r p eložky sil. I/37 v jihozápadním okraji 
plochy.". 

26) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, na ádku Z26, sloupci podmínky využití se ruší 
text "Výsadby realizovat z kvalitního sortimentu se zárukou dob e prosperujících výsadeb. P i 
návrhu a následné výsadb  zelen  pamatovat na snadnou a kvalitní údržbu plochy.". 

27) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky se ruší ádek Z28. 
28) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, na ádku Z29, sloupci podmínky využití se ruší 

text " Respektováno je ešení oborové dokumentace v etn  objekt  celoobecní OV (v etn  
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ístupové komunikace). " a nahrazuje se textem " istírna odpadních vod je realizována dle 
schválené projektové dokumentace. Stavba dosud není uvedena v údajích katastru 
nemovitostí.". 

29) Do podkapitoly 3.2. pod tabulku první odrážky se dopl uje nová odrážka: 
 Plochy vymezené ve zm . I ÚP Vojn v M stec 

evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití vým ra 
(ha) 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z1.I 

  

BV 

Dostavba proluky v zastav ném území. Zástavba 
i  vyúst ní  silnice III.t .  na sil.  I.t .  svým uspo-

ádáním a výrazem musí pozitivn  reagovat na 
pohledov  exponovanou nárožní polohu 
v blízkosti památkov  chrán ného objektu i 
ve ejného prostranství p ed h bitovem. P i zá-
stavb  zohlednit problematiku negativních vliv  z 
dopravy na p ilehlých silnicích a zohlednit poža-
davky na rozhledové pom ry v k ižovatce. Do-
pravní obsluha stávajícími sjezdy na plochu.  

0,13 

pl. vodní a vodohospodá ské 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z2.I 

  

W 

Maximáln  zohlednit p írodní charakter místa a 
existenci lokálních prvk  ÚSES – akceptovat 
podmínky stavebního povolení vodního díla 
Biocentrum Ob iny  ud leného rozhodnutím  

Ú Ž ár nad Sázavou O P 
.j.ŽP/1213/18/VM/4 ze dne 17.10.2018. 

 

1,20 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
P1.I 

  

BV 

Zástavbu na ploše p estavby koncipovat 
v kontextu využití zastavitelné plochy Z8 a 
v souvislostech p ilehlé zástavby obytného sou-
boru. 

0,06 

pl. výroby a skladování - 
drobná a emeslná výroba   
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
P2.I 

  

VD 

 Max. výška zástavby do 6 m od terénu. Alespo  
na jihovýchodním okraji plochy zajistit výsadbu 
zelen  plnící funkci optické clony. Dopravní 
obsluha z hlavní p ístupové cesty do zem lské-
ho areálu, z ploch kódu VZ i VD. 

0,06 

30) V podkapitole 3.2., druhé odrážce se text "indexem využití území, který je definován 
koeficientem zastav né plochy" ruší a nahrazuje textem "intenzitou využití území", dále se 
ruší text " Koeficient zastav né plochy (KZP) je podíl plochy ur ené k zastav ní nadzemními 
objekty vztažený k vymezenému stavebnímu pozemku na konkrétní ploše s rozdílným 
zp sobem využití." a nahrazuje se textem "Intenzita využití je dána mírou využití území tj.  
pom rem zastav né plochy pozemku k celkové ploše budoucího stavebního pozemku.", v 
poslední v  se ruší "(KZ)", slovo "ploch" se upravuje na "plochy" a text " vztažený 
vymezenému stavebnímu pozemku na konkrétní ploše s rozdílným zp sobem využití " se ruší 
a nahrazuje textem "a nezpevn ných ploch na stavebním pozemku, k celkové ploše 
stavebního pozemku". 

31) V podkapitole 3.2., tvrté odrážce se za slovo "studie" vkládá text "- rozhodování o zm nách 
v území je podmín no vyhotovením územní studie" a za slovo "plochy" text "je dáno 
specifickými požadavky na využívání plochy a zvláštními vlastnostmi území". 

32) Ozna ení podkapitoly "3.3." se m ní na "3.4.". 

33) V podkapitole 3.3., t etí odrážce se "," za slovem "nám stí" m ní na "a" a bez náhrady se ruší 
text " i p i za átku cesty na budoucí sportovišt  ". 

34) V nadpise kapitoly 4. se za stávající text dopl uje nový text ", vymezení ploch a koridor  
pro ve ejnou infrastrukturu, v etn  stanovení podmínek pro jejich využití ". 
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35) V podkapitole 4.1., první odrážce, textu uvedeném první poml kou se za slovo "koridor" 
dopl uje ozna ení "CD-DK05". 

36) V podkapitole 4.1., první odrážce, textu uvedeném druhou poml kou se za stávající text 
dopl uje "se zp esn ním v místech zastav ného území". 

37) V podkapitole 4.1., první odrážce se bez náhrady ruší text " Stávající sjezdy na silnice 
v zastav ném území, které zajiš ují p ímou obsluhu nemovitostí, jsou tolerovány. Budování 
nových sjezd  na silnice bude možné jen v nezbytných a ádn  od vodn ných p ípadech.". 

38) V podkapitole 4.1., první odrážce, textu uvedeném šestou poml kou se ruší text " s minimální 
ší í uli ního prostoru 8 m ". 

39) V podkapitole 4.1., druhé odrážce, textu uvedeném první poml kou se ruší text " Stávající 
parkovišt  budou upravena do normových parametr .". 

40) V podkapitole 4.1., druhé odrážce, textu uvedeném tvrtou poml kou se za slovo "zónách" 
dopl uje text "rodinných dom ". 

41) V podkapitole 4.1., t etí odrážce, textu uvedeném druhou poml kou se text "vhodnou 
íležitostí je komplexní pozemková úprava" ruší a nahrazuje textem " nep edpokládá se však, 

že bude dosahovat hustoty sít  historické ". 

42) V podkapitole 4.2., první odrážce, textu uvedeném tvrtou poml kou se p ed slovo 
"zadržovat" dopl uje "technickým ešením". 

43) V podkapitole 4.2., první odrážce, se pod stávající text dopl uje "- ešena je  p estavba 
plochy technické infrastruktury - zásobování vodou , dnes nefunk ního vodojemu u 
zem lského družstva na plochu výroby drobné.". 

44) V podkapitole 4.2., druhé odrážce, se pod stávající text dopl uje "- Územní plán vymezuje 
koridor CT-1 pro stavbu budoucího el. vedení VN a trafostanice.". 

45) V podkapitole 4.3. se ruší text uvedený druhou odrážkou " Výstavbu sportovního areálu 
realizovat v prostoru mezi dv ma vodními plochami.". 

46) Do kapitoly 4. se dopl uje nová podkapitola: 

"4.6    Koridory pro ve ejnou infrastrukturu 
 Územní plán vymezuje tyto koridory: 

 CD-DK05 - koridor pro homogenizaci tahu silnice I/37 
 CT-1 -  koridor pro stavbu el. vedení VN a trafostanice 

 Koridory v ÚP se vymezují jako území umož ující realizaci zám  na úseku dopravní a 
technické infrastruktury. Takto vymezené území je t eba do doby realizace zám ru chránit 
z d vodu situování stavby dopravní a technické infrastruktury v etn  p ímo souvisejících a 
nezbytných za ízení i v etn  p íslušných ochranných pásem vyplývajících z právních 

edpis . 
 Do doby realizace p íslušné stavby dopravní a technické infrastruktury je na území koridoru 

zakázáno provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které 
by výstavbu dopravní a technické infrastruktury znemožnily anebo významn  ztížily (i 
ekonomicky). 

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

47) V nadpise kapitoly 5. se  zkratka  " ."  nahrazuje  slovem  " etn ",  za  slovo  "ploch" se 
dopl uje "s rozdílným zp sobem využití, ploch zm n v krajin "  a  na  konec  textu  se  
dopl uje "a podobn ". 

48) V podkapitole 5.1., páté odrážce, textu uvedeném druhou poml kou se za slovo "lesní" 
dopl uje "(kód NL)". 
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49) V podkapitole 5.1., páté odrážce, textu uvedeném t etí poml kou se za slovo 
"vodohospodá ské" dopl uje "(kód W)" a za stávající text se dopl uje " Nová plocha vodní a 
vodohospodá ská je vymezena jako zastavitelná plocha dopl ující stávající kaskádu vodu 
rybník  v lokalit  Ob iny.". 

50) V podkapitole 5.1., páté odrážce, textu uvedeném tvrtou poml kou se za slovo "p írodní" 
dopl uje "(kód NP)". 

51) V podkapitole 5.1., páté odrážce, textu uvedeném pátou poml kou se za slovo "p írodní" 
dopl uje "(kód NS)". 

52) V podkapitole 5.3., t etí odrážce se p ed slovo "související" vkládá text "a za ízení vodního 
hospodá ství i stavby a opat ení" a spojka "nebo" se nahrazuje spojkou "a". 

53) V podkapitole 5.5., první odrážce se pod text uvedený první poml kou vkládá nový text "- pro 
zvýšení reten ních schopností krajiny a zadržení vody v krajin  územní plán navrhuje novou 
plochu vodní a vodohospodá skou zasazenou mezi dv  stávající vodní plochy v lokalit  
Ob iny". 

54) V podkapitole 5.5., druhé odrážce, textu za pátou poml kou se za stávající text dopl uje ", 
minimalizovat rozsah úprav povrch  bez možnosti vsakování ". 

55) V nadpise kapitoly 6. se  p ed  slovo  " etn "  vkládá  text  "s ur ením p evažujícího ú elu 
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p ípustného využití, nep ípustného 
využití (", za slovo "zákona" se dopl uje "), pop ípad  stanovení podmín  p ípustného 
využití t chto ploch a", p ed slovo "prostorového" se dopl uje "podmínek" a zkratka " ." 
se nahrazuje textem " etn  základních podmínek ". 

56) V podkapitole 6.1., první odrážce, odstavci P ípustné využití: se p ed slovo "bytových" 
vkládá "a stavby" a text "pozemky související" se nahrazuje textem "stavby a za ízení". 

57) V podkapitole 6.1., první odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se slovo 
"související" nahrazuje textem "stavby a za ízení" a slovo "ob anské" se upravuje na 
"ob anského". 

58) V podkapitole 6.1., druhé odrážce, odstavci P ípustné využití: se p ed slovo "rodinných" 
vkládá "a stavby" a text "související" se nahrazuje textem "stavby a za ízení". 

59) V podkapitole 6.1., druhé odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se slovo 
"související" nahrazuje textem "stavby a za ízení" a slovo "ob anské" se upravuje na 
"ob anského". 

60) V podkapitole 6.1., t etí odrážce, odstavci P ípustné využití: se p ed slovo "rodinných" vkládá 
"a stavby" a p ed slovo "místního" se vkládá text ", stavby a za ízení". 

61) V podkapitole 6.1., t etí odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se slovo "související" 
nahrazuje textem "stavby a za ízení" a slovo "ob anské" se upravuje na "ob anského". 

62) V podkapitole 6.1., tvrté odrážce, odstavci P ípustné využití: se slovo "staveb" nahrazuje 
textem ", stavby a za ízení" a text "pozemky související" se nahrazuje textem "stavby a 
za ízení". 

63) V podkapitole 6.1., tvrté odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se slovo "pozemky" 
nahrazuje textem "stavby a za ízení", za slovo "školící" se vkládá spojka "a", slovo 
"spole enská" se upravuje na "spole enské", slovo "za ízení" se nahrazuje slovem "funkce", 
ruší se text "pozemky související" a slovo "ob anského" se upravuje na "ob anské". 

64) V podkapitole 6.1., páté odrážce, odstavci P ípustné využití: se slovo "staveb" nahrazuje 
textem ", stavby a za ízení" a text "pozemky související" se nahrazuje textem "stavby a 
za ízení". 
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65) V podkapitole 6.1., páté odrážce, odstavci Prostorové uspo ádání, textu uvedeném první 
poml kou se text " p ípustné jsou stavební úpravy ev. p ístavby v rozsahu max. 10 % 
stávajícího p dorysu stavby." ruší a nahrazuje textem " zachovat danou strukturu zastav ní. 
Zm ny dokon ených staveb a dostavba proluk musí akceptovat charakter a m ítko 
stávajícího zastav ní.". 

66) V podkapitole 6.1., šesté odrážce, odstavci P ípustné využití: se slovo "staveb" nahrazuje 
textem ", stavby a za ízení", ruší se bez náhrady v po adí druhé, t etí a tvrté slovo "pozemky" 
a slovo "související" se nahrazuje textem ", stavby a za ízení". 

67) V podkapitole 6.1., šesté odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se text "a že" m ní 
za "p emž", za slovo "míru" se dopl uje text "a bydlení bude v menšin  k plochám 
ob anského vybavení", ruší se text "a pozemky" a slovo "p edpokladu" se nahrazuje slovem 
"podmínky". 

68) V podkapitole 6.1., sedmé odrážce, odstavci P ípustné využití: se slovo "staveb" nahrazuje 
textem ", stavby a za ízení" a text "Pozemky související" se ruší a nahrazuje textem "Stavby a 
za ízení. 

69) V podkapitole 6.1., sedmé odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se za v po adí 
první slovo "za ízení" vkládá text " dopl ující hlavní využití plochy (nap . do asné ubytování, 
stravování, stavby pro údržbu sportovišt , pot ebná související za ízení pro sportovce a 
diváky)" a za stávající text se dopl uje " a nenaruší hlavní využití plochy ". 

70) V podkapitole 6.1, osmé odrážce, odstavci Hlavní využití: se text "plochy sloužící pro 
situování" ruší a nahrazuje se slovem "umis ování". 

71) V podkapitole 6.1, deváté odrážce, odstavci Hlavní využití: se slovo "plochy" nahrazuje 
textem "umis ování staveb a za ízení". 

72) V podkapitole 6.1., deváté odrážce, odstavci P ípustné využití: se za slovo "charakteru" 
vkládá text "mající význam doprovodných za ízení blízké st elnice" a ve druhé v  se slovo 
"související" nahrazuje textem ", stavby a za ízení". 

73) V podkapitole 6.1., deváté odrážce, odstavci Nep ípustné využití: se slovo "každé" nahrazuje 
slovem "jiné". 

74) V podkapitole 6.1., desáté odrážce, odstavci P ípustné využití: se slovo "související" ruší a 
nahrazuje textem ", stavby a za ízení" a za stávající text se dopl uje ", p ípojky". 

75) V podkapitole 6.1., desáté odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se za slovo 
"aktivity" dopl uje ", stavby" a bez náhrady se ruší text "vodní plochy". 

76) V podkapitole 6.1., jedenácté odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se slovo 
"související" ruší a nahrazuje textem ", stavby a za ízení". 

77) V podkapitole 6.1., jedenácté odrážce, odstavci Prostorové uspo ádání: se ruší text "je 
možné". 

78) V podkapitole 6.1., dvanácté odrážce, odstavci P ípustné využití: se za slovo "stavby" 
dopl uje "a za ízení", bez náhrady se ruší text "p ípadn  drobné výrobní innosti bez 
negativního vlivu na životní prost edí" a slovo "související" se nahrazuje textem "stavby a 
za ízení". 

79) V podkapitole 6.1., dvanácté odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se p ed stávající 
text vkládá text "drobné výrobní innosti bez negativního vlivu na životní prost edí i" a za 
slovo "stavby" se dopl uje "a za ízení". 

80) V podkapitole 6.1., t inácté odrážce, odstavci P ípustné využití: se slovo "související" ruší a 
nahrazuje textem ", stavby a za ízení". 
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81) V podkapitole 6.1., patnácté odrážce, odstavci P ípustné využití: se v po adí druhé slovo 
"související" ruší a nahrazuje textem ", stavby a za ízení". 

82) V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce, odstavci P ípustné využití: se slovo "plochy" nahrazuje 
textem "pozemky, stavby a za ízení", bez náhrady se ruší text " kdy negativní vliv z inností 
nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy," a slovo "pozemky" se ruší a nahrazuje 
textem "stavby a za ízení". 

83) V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se slovo 
"p ípustného" m ní na "hlavního" a za stávající text se dopl uje " a budou ve výrazné 
menšin  oproti hlavnímu využití plochy ". 

84) V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce, odstavci Nep ípustné využití: se slovo "výroba" 
nahrazuje slovem " innosti" a za stávající text se dopl uje "a ve ejné zdraví". 

85) V podkapitole 6.1., sedmnácté odrážce, odstavci P ípustné využití: se ruší slovo "ú elová" a v 
po adí druhé slovo "pozemky" se nahrazuje textem "stavby a za ízení". 

86) V podkapitole 6.1., sedmnácté odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se slovo 
"nep ekra ující" upravuje na "nep ekra ují" a za stávající text se dopl uje " a bude zajišt na 
bezpe nost plochy a navazujícího území.".¨ 

87) V podkapitole 6.1., sedmnácté odrážce, odstavci Nep ípustné využití: se slovo "výroba" m ní 
na " innosti" a za stávající text se dopl uje "a ve ejné zdraví". 

88) V podkapitole 6.1., osmnácté odrážce, odstavci P ípustné využití: se za slovo "zahrady" 
vkládá ", innosti". 

89) V podkapitole 6.1., osmnácté odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se za slovo 
"charakteru" vkládá "oplocení,", slovo "související" se ruší a nahrazuje textem ", stavby a 
za ízení" a za slovo "infrastruktury" se vkládá text  ", p ípojky". 

90) V podkapitole 6.1., dvacáté odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se p ed slovo 
"dopravní"  vkládá  text  ",  stavby  a  za ízení"  a  bez  náhrady  se  ruší  text  "pro  místní  obsluhu  
území". 

91) V podkapitole 6.1., dvacáté první odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se v po adí 
první slovo "plochy" ruší a nahrazuje textem "stavby a za ízení". 

92) V podkapitole 6.1. se dvacátá druhá odrážka ruší a nahrazuje se dv mi novými odrážkami: 
 "Plochy zem lské - orná p da (NZ1)  

Hlavní využití:  plochy zem lské p dy v kultu e orné p dy 
ípustné využití: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-

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

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

Podmín  p ípustné využití: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají 
ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním 

míst , pozemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení 
ochrany krajinného rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. Oploco-
vání pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace 
ZPF. Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury i stavby p ípo-
jek za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu a životního pro-
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st edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich 
trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy 

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

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.3. 

 Plochy zem lské - trvalé travní porosty (NZ2) 
Hlavní využití:  plochy zem lské p dy v kultu e trvalý travní porost 

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

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

Podmín  p ípustné využití: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají 
ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním 

míst , pozemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení 
ochrany krajinného rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. Oploco-
vání pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace 
ZPF Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury i stavby p ípo-
jek za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu a životního pro-
st edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich 
trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozo-
rání za podmínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou ob-
novou travního porostu. 

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

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.3." 

93) V podkapitole 6.1., dvacáté t etí odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se text "P ší, 
nau ené stezky, hipostezky" ruší a nahrazuje textem "Komunikace pro nemotorovou 
dopravu". 

94) V podkapitole 6.1., dvacáté tvrté odrážce, odstavci Nep ípustné využití: se p ed stávajíc text 
vkládá nový text "Veškeré využití, které není v souladu s hlavním a p ípustným využitím," a 
za stávající text se dopl uje "Stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem lství, lesnictví, t žbu 
nerost , pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, p ípojky a ú elové komunikace. 
Technická opat ení a stavby zlepšující podmínky využití plochy pro ú ely rekreace a 
cestovního ruchu (nap . cyklistické stezky, hygienická za ízení ekologická a informa ní 
centra).". 

95) V podkapitole 6.1., dvacáté páté odrážce, odstavci Podmín  p ípustné využití: se text "jen 
v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu" ruší a nahrazuje textem ", p ípojky, 
terénní úpravy" a dále se ruší text "P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky", který se 
nahrazuje textem "Komunikace pro nemotorovou dopravu". 

96) V podkapitole 6.1., dvacáté páté odrážce, odstavci Nep ípustné využití: se p ed stávajíc text 
vkládá nový text " veškeré využití, které není v souladu s hlavním , p ípustným pop ípad  
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podmín  p ípustným využitím," a za stávající text se dopl uje ", t žba nerost , hygienická 
za ízení, informa ní centra, za ízení ani jiná opat ení pro zem lství a lesnictví.". 

97) Z kapitoly 6. se vypouští podkapitola 6.2.. 
98) Ozna ení podkapitoly "6.3." se m ní na "6.2.". 

99) V podkapitole 6.3., šesté odrážce se za slovo "modernizace." vkládá nový text " Sou asn  se 
nevylu uje dostavba proluk p edevším na pozemcích zbo eniš  v místech, kde tímto zásahem 
dojde k obnov  žádoucího (p vodního) stavu urbanistického celku.". 

100) Ozna ení podkapitoly "6.4." se m ní na "6.3.". 

101) V podkapitole 6.4., páté odrážce se bez náhrady ruší slovo "stavové". 
102) V podkapitole 6.4., páté odrážce, textu uvedené druhou poml kou se text " nežádoucí vlivy 

z inností na výrobní ploše nesmí zasáhnout objekty hygienické ochrany " ruší a nahrazuje 
textem "max. do vzdálenosti k objektu hygienické ochrany (objektu citlivých funkcí)". 

103) V podkapitole 6.4., páté odrážce, textu uvedené pátou poml kou se text "ochranné pásmo" 
ruší a nahrazuje textem "limitní hranice negativních vliv ". 

104) Z kapitoly 6. se vypouští podkapitola 6.5.. 
105) V nadpise kapitoly 8. se za stávající text dopl uje ", parcelních ísel pozemk , názvu 

katastrálního území a p ípadn  dalších údaj  podle §8  katastrálního zákona". 
106) V podkapitole 12.1., první odrážce se v textu ruší "Z5, Z16". 

107) V podkapitole 12.2., první odrážce se slovo "ruší" a nahrazuje textem "nabytí ú innosti zm ny 
.. I ". 

108) V nadpise kapitoly 13. za v po adí první slovo "plánu" vkládá ", zadání" a za stávajíc text se 
dopl uje "a u regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání ". 

109) V nadpise kapitoly 15. se ruší ást textu ", pro které m že vypracovávat architektonickou 
ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt". 

110) Ruší se kapitola 16. 
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Textová ást Zm ny . I ÚP Vojn v M stec v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové 

ásti sestává z 8 list . 
 
 

Výkresová ást Zm ny . I ÚP Vojn v M stec sestává: 
 

Výkres 
íslo název 

po et list  poznámka 

ZI.1 Výkres základního len ní území - vý ez 1 1:5000 
ZI.2 Hlavní výkres - vý ez 1 1:5000 
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C. Textová ást od vodn ní: 

1. Postup p i po izování Zm ny . I ÚP Vojn v M stec 
ást zpracovaná po izovatelem. 

2. Výroková textová ást platného ÚP Vojn v M stec s vyzna ením zm n 
1. Vymezení zastav ného území 

 Zastav né území bylo vymezeno k 15.08.2013. 
 Zastav né území je aktualizováno k 07.08.2020. 
 Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu: 

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

1. Základní koncepce rozvoje území obce, ochranay a rozvoje jeho hodnot území 
2.1. Základní koncepce rozvoje území 

 stys Vojn v M stec je akceptován jako sídlo tvo ící jednu ze vstupních bran do území 
chrán né krajinné oblasti Ž árské vrchy. 

 Podporován je rozvoj vnit ního potenciálu m styse tak, aby bylo efektivn  využito stávající 
ve ejné infrastruktury. 

 Zd razn n je význam jádrové ásti m styse s pravidelným nám stím. Nám stí bude nejd le-
žit jším ve ejným prostorem s pestrým a živým parterem podpo eným ve ejnou zelení – par-
kem. 

 stys nadále bude plnit p evážn  ubytovací pot eby, vytvo eny jsou však podmínky pro 
rozvoj pracovištní kapacity m styse na plochách výrobních a skladovacích i na jiných plo-
chách s polyfunk ním využitím. 

 Drobné struktury osídlení rozeseté v k.ú. Vojn v M stec jsou územn  stabilizované s pot e-
bou kvalitativního rozvoje resp. zlepšování stavu.  

 Územní plán je koncipován tak, aby byly zajišt ny podmínky pro kontinuální a harmonický 
rozvoj m styse a zárove  umožn na dostate ná flexibilita ve využití území. 

2.2. Hlavní cíle rozvoje 
 Nastaveny jsou podmínky pro mírný nár st demografického a sídelního potenciálu m styse 

s cílem omezit odchodu zejména mladšího obyvatelstva z m styse. 
 Prov eny byly pot eby na úseku ve ejné infrastruktury a využitelnost sou asných výrobních 

a skladovacích ploch s nastavením podmínek pro jejich úm rný rozvoj. 
 Zajišt ny jsou podmínky pro ochranu rekrea ního potenciálu, jehož rozvoj je územním plá-

nem sm ován p edevším do pohybových aktivit. 
 Respektováno je základní organiza ní len ní a uspo ádání urbanizovaných ploch s cílem za-

chování identity sídla v krajinném prost edí. 
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot 

írodní hodnoty 
 vodopád u Peckovy skály – p írodní pozoruhodnost na pravostranném p ítoku M steckého 

potoka 
Opat ení: 

 akceptovat p írodní pozoruhodnost. Nelze p ipustit rozši ování ú elové cesty sm rem 
k vodopád m 

 výrazné vyhlídkové body:  
 kóta 612 m n. m. - p i silnici do Radostína 
 hranice k.ú. na silnici do Radostína ve sm ru lesní masiv s vrchem Kašovka 
 hranice k.ú. na silnici do Radostína na svahy místní trat  zvané Na Veselé 
 kóta 670 m n. m. - ú elová komunikace pod Suchým kopcem  
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Opat ení: 
 nep ipustit aktivity, které mohou potla it anebo narušit výhledy do krajiny 
 zamezit nevhodné zm  základní orientace krajiny a jejích prvk  

 ležitý krajinný horizont uplat ující se v obraze obce:  
 zalesn né svahy pod vrchem Kašovka 
 rozmanitá krajinná struktura svah  v místech potenciáln  sesuvného území 

Opat ení: 
 nevymezovat plochy s rozdílným zp sobem využívání umož ující výstavbu p esahující 

výšku vymezujících horizont  
 zajistit organizaci území tak, aby nemohlo dojít k narušení t chto krajinných horizont  

 Biologická propustnost území: 
Opat ení: 

 biologickou propustnost území zvýšit realizací ÚSES a omezením fragmentace krajiny 

Kulturní hodnoty 
 Urbanistické hodnoty 

 centrální prostor pravidelného tvaru charakteru parkov  upraveného nám stí 
 hlavní kompozi ní osa sídla s pr hledem na památkov  chrán ný objekt hospody 
 zele  p ed h bitovem , h bitov a h bitovní kaple 
 v lesní krajin  situovaná samota Nová Hu  – ulicová forma zastav ní s komunikací ve 

st edu zastav ní 
Opat ení: 

 každý zásah do podstaty prostor  musí mít pozitivní dopad na identifikovatelnou 
urbanistiku daného prostoru. Zele  p ed h bitovem vymezit jako plochu ve ejného 
prostranství-ve ejná zele  

 nep ipustit umis ování staveb, které by svým architektonickým výrazem, proporcemi, 
ítkem i provozními aktivitami narušily hodnoty území 

 úpravy v jádru sídla a jeho dostavbu uskute ovat v souladu s tradi ní charakteristikou 
místního zastav ní 

 Architektonicky cenné stavby  
 bitovní kaple 
 vodn  selská usedlost v jádru sídla  
 industriální architektura na okraji m styse 

Opat ení: 
 zachovat objekty, p ípadné rekonstruk ní práce musí být citlivé ke kvalit  stavby, 

maximáln  zachovat vn jší výraz staveb 
 Stavební dominanty 

 kostel sv. Ond eje 
 bitovní kaple 

Opat ení: 
 nep ipustit stavební i jiné aktivity, které by mohly narušit i potla it p sobení dominant 

v daném prostoru 
 Vodní díla, aleje 

 vodní kanál pod Šindelovým vrchem (Stružský potok – M stecký potok) 
 alej vzrostlých strom  p i silnici do Radostína (p evážn  jasan ) 
 významná linie listnatých strom  na hrázi Malého Dá ka 
 dosud astý výskyt vzrostlých strom  u stavení na ve ejných prostranství 
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Opat ení: 
 revitalizovat technické dílo anebo alespo  zajímavou ást jakou místní technickou 

památku 
 akceptovat linie vzrostlých strom  p i pozemních komunikacích, solitér i skupin 

strom  na ve ejných prostranství i u p vodních stavení. Vyhodnotit zdravotní stav strom  
a p ijmout pat ná opat ení (v asná výsadba nových strom ) 

 Respektovat významné objekty drobné architektury: 
 památník padlých 
 prvky drobné architektury (um lecky ztvárn né náhrobky na h bitov , k íže, boží muka ) 

Opat ení: 
 respektovat tyto objekty, nep ipustit stavební i jiné aktivity narušující jejich vzhled, 

jejich bezprost ední okolí nebo jejich funkci 
 u zanedbaných objekt  vyžadovat jejich obnovu resp. údržbu 
 respektovat tyto objekty v daném míst . Jejich p ípadné p emíst ní je možné pouze ve 

ve ejném zájmu 
Civiliza ní hodnoty 

 Územní plán respektuje a rozvíjí hodnoty m styse spo ívající p edevším v p im eném a 
hospodárném využívání území obce a ve vybavenosti obce ve ejnou infrastrukturou. 

 Na území obce územní plán nep ipouští po iny, které by ve svých d sledcích p inesly omezení 
dopravní dostupnosti m styse a snížení dopravní obslužnosti ve ejnou dopravou. 

 Ve ejná prostranství jsou územn  stabilizovaná, jádro sídla Vojn v M stec je považováno za 
ležitou hodnotu obce s pot ebou jeho kultivace. 

 Území je dob e vybaveno sít mi technické infrastruktury. Technická infrastruktura je dostupná 
na vymezených zastav ných a zastavitelných plochách.  

 Povinností stavebníka je v navazující dokumentaci stavby (v rámci územního ízení) na 
základn  hlukového posouzení stavebního zám ru prokázat dodržení platných právních 

edpis  na úseku ochrany ve ejného zdraví, resp. ochrany zdraví p ed nep íznivými ú inky 
hluku a vibrací.  

 
2. Urbanistická koncepce v etn  urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným zp -

sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estaveb estavby a systému sídelní zelen  
Je vyzna ena ve výkresové ásti územního plánu ve výkrese . 2 Hlavní výkres. 

3.1.  Urbanistická koncepce, urbanistická kompozice 
 Urbanistická koncepce vychází zejména ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání 

území obce, daných p írodních podmínek a požadavk  zadání územního plánu. 
 Zachovány jsou kompozi ní vztahy území: P íkladné osazení p vodní zástavby do terénu, 

hladina zástavby, pravidelný centrální prostor jádrového sídla, pozitivn  vnímané dominanty 
území, dochovaná výškov  vyrovnaná hmotová skladba zástavby samot Nová Hu  a 
Radostínské Borky. 

 Územní plán akceptuje základní organizaci území, kultivuje kvalitu osídlení p i zachování 
pozitivních hodnot území a autenti nosti m styse. 

 Jádrové sídlo 
 územní plán respektuje historické jádro sídla tvo ené p edevším strukturou nám stí a 

navazujících ulic s kostelem sv. Ond eje. Jedná se o územn  stabilizované plochy 
s pot ebou vhodného využití proluky v rohové poloze u školy bez možnosti výrazného 
zvyšování koeficientu zastav ní ploch 

 plochy bydlení – prioritní pot ebou je využití p íhodných proluk v zastav ném území. 
Extenzivní rozvoj pak bude sm ován do zastavitelných ploch p edevším na severním a 
severovýchodním okraji sídla. Nové plochy bydlení ešit jako plochy bydlení v rodinných 
domech venkovské (BV). Plochy bydlení v bytových domech (BH) považovat za územn  
stabilizované s pot ebou kvalitativních zm n.  
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 plochy rekreace – jde o územn  stabilizované plochy bez možnosti územního rozvoje 
 plochy ob anského vybavení – jsou územn  stabilizovány v dostate ném rozsahu a 

pestrosti zastoupení. Není uvažován jejich územní rozvoj krom  realizace nového areálu 
iš  mezi vodními plochami jihovýchodn  od sídla 

 plochy ve ejných prostranství – stávající ve ejná prostranství budou zachována. Nová 
ve ejná prostranství typu PV jsou vymezena pro zp ístupn ní obytného souboru 
rodinných dom , nového sportovního areálu navržených a stávajících vodních ploch i pro 
zlepšení komfortu sportovního za ízení st elnice. Do ve ejného prostranství typu ZV 
bude za len na plocha zelen  p ed h bitovem 

 plochy smíšené obytné – plochy smíšené obytné komer ní (SK) tvo í centrální ást sídla 
s pot ebou dostavby proluky (viz první odrážka – historické jádro). Plochy smíšené 
obytné venkovské (SV) tvo í menší plochy p i sil. I/37 a mezi kostelem a vodním tokem. 
V rozvojové pozici jsou pak plochy SV ve sm ru do Ž áru n./S a do Krucemburku. 

 plochy výroby a skladování - jsou zastoupeny územn  stabilizovanými plochami 
zem lského areálu (VZ) a plochami výroby drobné (VD), které se nachází ve t ech od 
sebe odd lených lokalitách. S rozvojovými plochami je uvažováno u zem lského 
areálu a na prot jší stran  sil. I/37. 

 Drobné struktury osídlení 
 samota Nová Hu  a samota Radostínské Borky jsou územn  stabilizované celky 

s dominujícím zp sobem využívání ploch rekreace – staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 
 samota Borky v územn  stabilizovaných plochách bude nadále využívána pro bydlení 

v rodinných domech (BV) 
 plocha rekreace hromadné (RH) – ÚP p edpokládá rehabilitaci plochy bývalého letního 

tábora d tí v dosahu sil. I/37. 
 Plochy zelen  budou v m stysi nadále zajiš ovat funkci rekrea ní, hygienickou, estetickou i 

psychologickou a proto je t eba zamezit vytla ování zelen  z území jinými p edevším 
stavebními aktivitami. 

 Plochy vodní a vodohospodá ské – akceptována je jejich nezastupitelnost v území. V mí e 
maximáln  možné zachovat p írodní charakter M steckého potoka. Umožn na je výstavba 
nového rybníka v lokalit  Ob iny. 

 ipustit novou výstavbu na zbo eništích jako návrat k p vodnímu stavu bez intenzifikace 
využití území. 

3.2 Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití  
 Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem využití: 

 Plochy bydlení v bytových domech (BH), v rodinných domech - m stské a p ím stské 
(BI), v rodinných domech – venkovské (BV) 

 Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI), plochy staveb pro hromadnou 
rekreaci (RH) 

 Plochy ob anského vybavení- ve ejná infrastruktura (OV), t lovýchovná sportovní za ízení 
(OS), h bitovy (OH), specifické (OX) 

 Plochy ve ejných prostranství - ve ejná prostranství (PV), ve ejná zele  (ZV) 
 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), komer ní (SK) 
 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) 
 Plochy technické infrastruktury - zásobování vodou (TI1), išt ní a odvád ní odpadních 

vod (TI2), zásobování elektrickou energií (TI3), provozování elektronických komunikací 
(TI4) 

 Plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD), zem lská výroba (VZ) 
 Plochy zelen  - soukromá a vyhrazená (ZS), ochranná a izola ní (ZO), p írodního 

charakteru (ZP) 
 Plochy vodní a vodohospodá ské (W) 
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3.23. Vymezení zastavitelných plocha a ploch p estavby  
 Plochy zastavitelné jsou ozna eny kódem Z, plochy p estavby kódem P. 

evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití vým ra 
(ha) 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z1 

    

BV 

 Výstavba rodinných dom  na parcelách o veli-
kosti 700 - 900 m2.  KZP 0,20  -  0,30;  KZ 0,65  -  
0,55. Charakter zástavby otev ený s objekty 
soudobého výrazu, které našly inspiraci v archi-
tektu e tradi ního venkovského domu. Akcepto-
vat vizuální expozici svahu z dálkových pohled . 
Dopravní napojení ešit z p ilehlých místních 
komunikací. ídit se výsledky inženýrsko-
geologického pr zkumu pro výstavbu RD - Po-
souzení stability území fy Envirex Nové sto 
na Morav  2010. ešit ochranu p ed extraviláno-
vými vodami. 

1,28 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské 

 

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z2 

  

BV 

Výstavba rodinných dom  na parcelách o veli-
kosti 700 - 900 m2.  KZP 0,20  -  0,30;  KZ 0,65  -  
0,55. Charakter zástavby otev ený s objekty 
soudobého výrazu, které našly inspiraci v archi-
tektu e tradi ního venkovského domu. Akcepto-
vat vizuální expozici svahu z dálkových pohled . 
Ponechat nezastav nou ást pozemku, která 
umožní výstavbu min. 1 ady vzr stných strom . 
Dopravní napojení prodloužením místní komuni-
kace. ešit ochranu plochy p ed extravilánovými 
vodami. 

0,76 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z3 

   

BV 

Výstavba rodinných dom  na parcelách o veli-
kosti 700 650 - 900 m2. KZP 0,20 - 0,30; KZ 0,65 
- 0,55. Charakter zástavby otev ený s objekty 
soudobého výrazu, které našly inspiraci v archi-
tektu e tradi ního venkovského domu. Omezené 
možnosti dopravní obsluhy plochy napojením na 
místní komunikaci. ešit ochranu plochu p ed 
extravilánovými vodami. 

0,24 

pl. zelen  – soukromé a 
vyhrazené  

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z4 

  

ZS 

Plocha ve vzdálenosti do 50 m hranice PUPFL. 
Využitelná majiteli rod. dom  na ploše Z3 anebo 
jinými vlastníky. Dopravní obsluha bu  z parcel 
RD anebo p ilehlé ú elové cesty. 

0,56 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 

 

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z5 

    

BV 

Výstavba rodinných dom  na parcelách o veli-
kosti 700 - 900 m2.  KZP 0,20  -  0,30;  KZ 0,65  -  
0,55. Charakter zástavby otev ený s objekty 
soudobého výrazu, které našly inspiraci v archi-
tektu e tradi ního venkovského domu. Vhodn  
využít ást území ve vzdálenosti 50 m od hranice 
PUPFL. Do ešení plochy zahrnout ochranné 
pásmo silnice. Dopravní obsluha plochy 
s využitím stávajícího sjezdu na silnici. Pro efek-
tivní využitelnost plochy lze p ipustit dopravní 
obslužnost 1 – 2 parcel p i zachování bezpe -
nostních a technických normativ  p ímo ze sil. 
III. t ídy. ešit ochranu plochy p ed extraviláno-
vými vodami. 

0,73 
0,48 

pl. ve ejných prostranství  

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z6 

   

PV 

Na ploše PV umožnit realizaci místní komunika-
ce propojující nový obytný soubor RD s místní 
komunikací  ústící  na  sil.  III.  t ídy.  Plochu  ešit  
s ohledem na extravilánové vody, které se sou-
st edí do úzkého terénního pr lehu. Nad plochou 
zajistit výsadbu kvalitní ve ejné zelen . 

0,12 
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evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití vým ra 
(ha) 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z7 

  

BV 

Výstavba rodinných dom  na parcelách o veli-
kosti 700 – 1 200 m2. KZP 0,20 – 0,30; KZ 0,65 
– 0,55. Charakter zástavby otev ený. M ítko, 
objem i architektonický výraz objekt  bude od-
povídat parametr m staveb rozestav ného obyt-
ného souboru RD. Dopravní obsluha z vybudo-
vané místní komunikace a navrženého ve ejného 
prostranství. 

0,37 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z8 

  

BV 

Výstavba rodinných dom  dle koncepce využití 
území, která je dána urbanistickou studií vyhoto-
venou v roce 2001. 
Pokra ovat v dostavb  obytného souboru rodin-
ných dom . Zástavbu na ploše ešit v kontextu 

ilehlé zástavby a v kontextu využití  plochy 
estavby P1.I. 

0,21 
0,11 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z9 

  

BV 

Výstavba rodinných dom  dle koncepce využití 
území, která je dána urbanistickou studií vyhoto-
venou v roce 2001. 
Pokra ovat v dostavb  obytného souboru rodin-
ných dom . Zástavbu na ploše ešit v kontextu 

ilehlé zástavby. 

0,08 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z10 

  

BV 
Výstavba rodinných dom  dle koncepce využití 
území, která je dána urbanistickou studií vyhoto-
venou v roce 2001. 

0,20 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z11 

  

BV 

Výstavba rodinných dom  na parcelách o veli-
kosti 700 – 1 200 m2. KZP 0,20 – 0,30; KZ 0,65 
– 0,55. Charakter zástavby otev ený. M ítko, 
objem i architektonický výraz objekt  bude od-
povídat parametr m staveb rozestav ného obyt-
ného souboru RD. Dopravní obsluha z p ilehlé 
místní komunikace s p ípadným prodloužením. 

0,25 
0,12 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z12 

  

BV 

Výstavba rodinných dom  dle koncepce využití 
území, která je dána urbanistickou studií vyhoto-
venou v roce 2001. 
Pokra ovat v dostavb  obytného souboru rodin-
ných dom . Zástavbu na ploše  ešit v kontextu 

ilehlé zástavby 

0,37 
0,16 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z13 

  

BV 

Výstavba rodinných dom  dle koncepce využití 
území, která je dána urbanistickou studií vyhoto-
venou  v roce 2001. Pokra ovat v dostavb  obyt-
ného souboru rodinných dom . Zástavbu ešit 
v kontextu ilehlé zástavby. Neohrozit existenci 
památného stromu. 

0,33 
0,12 

pl. ve ejných prostranství 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z14 

  

PV 

V návaznosti na územn  stabilizovanou plochu 
specifického ob anského vybavení – st elnice 
ešit ve ejné prostranství umož ující parkování a 

otá ení osobních automobil . 

0,04 

pl. ve ejných prostranství 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z15 

  

PV 

Bude sloužit pro zajišt ní dopravní obsluhy bu-
doucího sportovního areálu a napln ní požadavk  
pro dopravu v klidu. Sou ástí plochy bude vhod-
ná doprovodná zele . 

0,33 
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evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití vým ra 
(ha) 

pl. ob . vybavení – 
lovýchovná a sportovní 

za ízení 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z16 

   

OS 

ešit umíst ní fotbalového h išt  v etn  souvise-
jících za ízení, event. jiných h iš . P ípadná 
výstavba objekt  (šatny, umývárny apod.) bude 

ízemní, jednoduchého tvaru, nedominantního 
výrazu. Od lokálního biocentra ÚSES plochu 
sportovišt  odclonit pásmem vhodn  kompono-
vané izola ní zelen . Zajistit pr chod lok. bioko-
ridoru  ÚSES  po  východní stran  sportovního 
areálu. Ozelen ní vzdušné ásti hráze nesmí 
ohrozit stabilitu hráze ani funkci hráze a musí 
umožnit jejích vizuální kontrolu. 

1,43 

pl. zelen  – ochranná a izola ní 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z17 

  

ZO 

Pás izola ní zelen  komponovat zvláš  z hlediska 
vhodn jšího p echodu urbanizovaného území 
(areálu zem lské výroby) do volné krajiny a 
vizuální pot eby zlepšení okraje sídla p i jednom 
z hlavních vstupu do sídla. 

0,45 

pl. výroby a skladování –
drobná a emeslná výroba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z18 

  

VD 

Umožnit využití plochy pro uvedený ú el. KZP 
0,30 – 0,55; KZ 0,25 – 0,20 na stavebním po-
zemku plochy, který bude vymezen stavebníkovi. 
Charakter zástavby areálový. Max. výška zástav-
by do 6 m od terénu. Preferovat obdélníkový tvar 
staveb. Akceptovat koridor územní rezervy pro 
zám r p eložky sil. I/37 v jihozápadním okraji 
plochy. Dopravní obsluha z hlavní p ístupové 
cesty do zem lského areálu, z ploch kódu VZ i 
VD. Pro efektivní využití plochy lze p ipustit 
zachování bezpe nostních i technických normati-

 dopravní obslužnost i jedním novým sjezdem 
ze sil. I/37. V tomto p ípad  by tento sjezd mohla 
využít i dopravní obsluha zastavitelné plochy 
Z21. 

0,96 

pl. zelen  – ochranná a izola ní 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z19 

  

ZO 

Zele  komponovat tak, aby nedošlo k narušení 
anebo snížení pohody bydlení v obytné zón  
tvo ené p edevším plochou bydlení v bytových 
domech. 

0,20 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z20 

  

BV 

Výstavba rodinných dom  na parcele 700 – 1200 
m2. KZP 0,20 – 0,35; KZ 0,60 – 0,45. Charakter 
zástavby otev ený, výška zástavby 1 – 2 nadzem-
ní podlaží s podkrovím. Dopravní obsluha 
z p ilehlé místní komunikace. 

0,13 

pl. smíšená obytná - venkovská 
 
 
 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z21 

   

SV 

Využít výrazné orientace plochy k sil. I/37. KZP 
0,30 – 0,45; KZ 0,50 – 0,40 na stavebním po-
zemku plochy, který bude vymezen stavebníkovi. 
Charakter zástavby otev ený i souvislý, výška 
zástavby 1 – 2 nadzemní podlaží. Objekty budou 
soudobého výrazu kvalitního architektonického 
zpracování. dopravní obsluha z místní komunika-
ce k bytovým dom m, p ípadn  spole ným sjez-
dem obsluhující zast. plochu Z18 – viz Podmínky 
využití této plochy. Reflektovat autobusovou 
zastávku na sil. I/37. 

0,37 

Z22 

pl. výroby a skladování –
drobná a emeslná výroba 
 
 
 
 
 
 

VD 

Umožnit využití plochy pro uvedený ú el. KZP 
0,30 – 0,55; KZ 0,25 – 0,20 na stavebním po-
zemku plochy, který bude vymezen stavebníkovi. 
Charakter zástavby areálový. Max. výška zástav-
by do 6 m od terénu. Preferovat obdélníkový tvar 
staveb. Akceptovat koridor územní rezervy pro 
zám r  p eložky  sil.  I/37  v jihozápadním okraji 
plochy. K dopravní obsluze p ednostn  využít 

1,70 
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evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití vým ra 
(ha) 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

   

stávající sjezdy na sil. I/37. Reflektovat autobu-
sovou zastávku s prvky dopravního zklidn ní 
pr tahu sil. I/37. 

pl. zelen  – ochranná a izola ní 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z23 

  

ZO 
Sm rem k obytné zón  vytvo it pás ochranné 
zelen  mající p evážn  význam hygienický, 
psychologický i vizuální.  

0,09 

pl. zelen  – soukromá a 
vyhrazená 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z24 

  

ZS 

Na ploše umožnit výsadbu vysokokmenných 
ovocných strom . ást zahrady ešit jako zahradu 
pobytovou. Dopravní obsluha bude z p ilehlých 
nemovitostí. 

0,18 

pl. zelen  – soukromá a 
vyhrazená 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z25 

  

ZS 

Plochu využít k založení zahrady s vysokokmen-
nými ovocnými stromy. Užitkové využití plochy 
bude v p evaze nad pobytovým (rekrea ním). 
Dopravní obsluha plochy bude z p ilehlých ne-
movitostí, ve vhodném míst  lze p ipustit i ze sil. 
III. t ídy.  

0,53 

pl. ve ejných prostranství – 
ve ejná zele  

 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z26 

  

ZV 

Vytvo it estetické prost edí p edprostoru h bito-
va. Prov it možnost využití stávající zelen  pro 
daný kompozi ní zám r. Výsadby realizovat 
z kvalitního sortimentu se zárukou dob e prospe-
rujících výsadeb. P i návrhu a následné výsadb  
zelen  pamatovat na snadnou a kvalitní údržbu 
plochy. Akceptovat pietu místa. 

0,25 

pl. smíšená obytná - venkovská 
 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z27 

   

SV 

Využití plochy ešit jako protiklad proti intenziv-
nímu zastav ní sousední plochy SV. S pot ebou 
zachování ucelené zelen  plochy p i silnici. KZP 
0,10 – 0,25; KZ 0,70 – 0,55 na stavebním po-
zemku plochy, který bude vymezen stavebníkovi. 
Dopravní obsluha jedním sjezdem ze sil. I/37. 
Akceptovat vzrostlou zele . Objekt bude o 1 – 2 
nadzemních podlaží a bude navazovat na vn jší 
výraz blízkého objektu ob anského vybavení.  

0,18 

pl. zelen  - soukromá  a  
vyhrazená 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z28 

   

ZS 

i využití plochy maximáln  akceptovat bohatou 
zele  vzr stných strom . Na pozemku umožnit 
výstavbu drobných hracích prvk  pro d ti 
z mate ské školy.  Zele ešit  s ohledem nejen na 
rekrea ní a vzd lávací funkci, ale funkci hygie-
nické ochrany. 

0,13 

pl. technické infrastruktury – 
inž.  sít  –  išt ní  a  odvád ní  
odpadních vod 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z29 

  

TI2 

Respektováno je ešení oborové dokumentace 
etn  objekt  celoobecní OV (v etn  p ístupo-

vé komunikace). 
istírna odpadních vod je realizována dle schvá-

lené projektové dokumentace. Stavba dosud není 
uvedena v údajích Katastru nemovitostí. 

0,09 

pl. smíšená obytná - komer ní 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

P1 

   

SK 

Využití proluky v rohové ásti nám stí ešit 
v kontextu nejen sousedních objekt , ale i objektu 

adu m styse a objektu základní školy. Význam 
pro celé nám stí bude mít ešení parteru. Vý-
znamnou limitou využití plochy bude místní 
komunikace obsluhující zadní trakty této ásti 
nám stí v etn  dopravy v klidu. 

0,07 
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 Plochy vymezené ve zm . I ÚP Vojn v M stec 
evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 

plochy charakteristika kód 
podmínky využití vým ra 

(ha) 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z1.I 

  

BV 

Dostavba proluky v zastav ném území. Zástavba 
i  vyúst ní  silnice III.t .  na sil.  I.t .  svým uspo-

ádáním a výrazem musí pozitivn  reagovat na 
pohledov  exponovanou nárožní polohu 
v blízkosti památkov  chrán ného objektu i 
ve ejného prostranství p ed h bitovem. P i zá-
stavb  zohlednit problematiku negativních vliv  z 
dopravy na p ilehlých silnicích a zohlednit poža-
davky na rozhledové pom ry v k ižovatce. Do-
pravní obsluha stávajícími sjezdy na plochu.  

0,13 

pl. vodní a vodohospodá ské 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z2.I 

  

W 

Maximáln  zohlednit p írodní charakter místa a 
existenci lokálních prvk  ÚSES – akceptovat 
podmínky stavebního povolení vodního díla 
Biocentrum Ob iny  ud leného rozhodnutím  

Ú Ž ár nad Sázavou O P 
.j.ŽP/1213/18/VM/4 ze dne 17.10.2018. 

 

1,20 

pl. bydlení v rodinných domech 
– venkovské  
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
P1.I 

  

BV 

Zástavbu na ploše p estavby koncipovat 
v kontextu využití zastavitelné plochy Z8 a 
v souvislostech p ilehlé zástavby obytného sou-
boru. 

0,06 

pl. výroby a skladování - 
drobná a emeslná výroba   
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
P2.I 

  

VD 

 Max. výška zástavby do 6 m od terénu. Alespo  
na jihovýchodním okraji plochy zajistit výsadbu 
zelen  plnící funkci optické clony. Dopravní 
obsluha z hlavní p ístupové cesty do zem lské-
ho areálu, z ploch kódu VZ i VD. 

0,06 

 Míra využití území je vyjád ena indexem využití území, který je definován koeficientem 
zastav né plochy intenzitou využití území (KZP) a koeficientem zelen  (KZ). Koeficient 
zastav né  plochy  (KZP)  je  podíl  plochy  ur ené  k zastav ní nadzemními objekty vztažený 
k vymezenému stavebnímu pozemku na konkrétní ploše  s rozdílným zp sobem využití. 
Intenzita využití je dána mírou využití území tj.  pom rem zastav né plochy pozemku 
k celkové ploše budoucího stavebního pozemku. Koeficient zelen  (KZ) vyjad uje podíl 
plochy zelen  vztažený vymezenému stavebnímu pozemku na konkrétní ploše s rozdílným 
zp sobem využití a nezpevn ných ploch na stavebním pozemku, k celkové ploše stavebního 
pozemku.  

 Pro efektivní využití prokazateln  zbytkových ástí zastavitelných ploch lze p ipustit užití i 
jiných vým r parcel (stavebních pozemk ) než je uvedeno tabulce. Nesmí však dojít 
k narušení kompozi ního zám ru ÚP. 

 Zvláštní podmínky ve využívání území: vypracování územní studie - rozhodování o zm nách 
v území je podmín no vyhotovením územní studie, podmín  p ípustné využití plochy je 
dáno specifickými požadavky na využívání plochy a zvláštními vlastnostmi území 
(umis ování citlivých funkcí u možných zdroj  hluku, stabilita podloží). 

 Napojení zastavitelných ploch a plochy p estavby na sít  technické infrastruktury (kde si to 
charakter plochy vyžaduje) bude ešeno jejich prodloužením. 

3.34. Sídelní zele  
 Systém sídelní zelen  je tvo en samostatn  vymezenými plochami i zelení, která je sou ástí 

jiných ploch.  
 Do samostatn  vy len ných ploch zelen  pat í: 

 plochy ve ejných prostranství - ve ejné zelen  (ZV) 
 plochy zelen  soukromé a vyhrazené (ZS) 
 plochy zelen  ochranné a izola ní (ZO) 
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 plochy zelen  p írodního charakteru (ZP) 
 Plochy ZV jsou v m stysi tvo eny zejména d ležitými plochami na nám stí, a u kostela  i p i 

za átku cesty na budoucí sportovišt . Nová plocha ZV je vymezena p ed h bitovem. Úpravy 
tohoto druhu zelen  musí podtrhnout význam místa. Pokusit se propojit zele  nám stí se 
zelení u kostela sv. Ond eje. Plochy ZV jsou plochami ve ejn  p ístupnými bez asového 
omezení. 

 Plochy ZS jsou tvo eny p edevším soukromými zahradami, sady, p ípadn  dalšími pozemky 
zajiš ující samozásobitelskou produkci i rekrea ní využití uživatele. Jako samostatné plochy 
jsou vymezovány na místech, kde je to z hlediska využití území ú elné anebo místech 
pohledov  exponovaných. Velmi asto jsou plochy soukromých zahrad zahrnuty do jiného 
typu ploch. Na plochách soukromých zahrad bude aplikovaná zejména výsadba 
vysokokmenných ovocných strom  (respektovat omezení daná existencí inženýrských sítí, 
záplavovým územím). Zele  zahrad bude sm ována do volné krajiny tak, aby byl zabezpe en 
„m kký“ p echod urbanizovaného území do volné krajiny. Zele  vyhrazená (nap . p i 
ob anské vybavenosti, plochách výroby a skladování) je sou ástí t chto plochy s rozdílným 
zp sobem využití. 

 Plochy ZO vytvá í rozhraní (izolaci, ochranu) mezi r znými nevhodn  se ovliv ujícími 
funkcemi v území i okolo zdroj  zne išt ní. Dále vytvá í optickou clonu eliminující nebo 
snižující nežádoucí ú inek negativních prvk  v území. Stávající ochranná a izola ní zele  se 
na území m styse v zásad  nenachází.  

 Plochy ZP jsou plochami s výrazn  p írodním charakterem zajiš ující funk nost systému 
ÚSES v zastav ném území u vodote e M stský potok a kolem rybníka Šišmák. 

 i návrhu a realizaci zelen  preferovat používání autochtonních druh  d evin. Výb r d evin 
zvl. zelen  na ve ejných prostranstvích provád t tak, aby se uplatnily celoro , nejen ve 
vegeta ním období. Vhodné lokality doplnit listnatými stromy s vysoko nasazenou korunou, 
které budou p ízniv  p sobit na obraz m styse. Kompozice zelen  zejména na ve ejných 
prostranství musí spl ovat požadavek jednoduché údržby. Posilovat pronikání krajinné zelen  
do sídelního prost edí. 

 Zele , která je sou ástí jiných ploch se zm nou v území, je tvo ena zejména tzv. vyhrazenou 
zelení na plochách ob anské vybavenosti a plochách výroby a skladování. Tento rámec 
v mnoha p ípadech napl uje i zele  soukromá na zahradách a sadech, ob as i zele  ochranná 
nap . na plochách výroby a skladování. 

 
3. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn  podmínek pro její umis ování, vymezení ploch a 

koridor  pro ve ejnou infrastrukturu, v etn  stanovení podmínek pro jejich využití 
4.1. Koncepce dopravní infrastruktury 

 Silni ní doprava 
 Územní plán vymezuje koridor CD-DK05 ve zp esn né ší i 100 m mimo zastav né území 

pro homogenizaci stávajícího tahu sil. I/37. V zastav ném území je tento koridor zp esn n 
na ší i uli ního prostoru. 

 Územní plán vymezuje územní rezervu koridor pro prov ení budoucího umíst ní stavby 
eložky sil. I/37 Ždírec nad Doubravou – Vojn v M stec v ší i 200 m se zp esn ním v 

místech zastav ného území.  
 Ostatní silnice na území m styse jsou územn  stabilizovány a jejich p ípadné úpravy se 

budou týkat pouze zlepšení technického stávajících tras. 
 Stávající sjezdy na silnice v zastav ném území, které zajiš ují p ímou obsluhu nemovitostí, 

jsou tolerovány. Budování nových sjezd  na silnice bude možné jen v nezbytných a ádn  
od vodn ných p ípadech. 

 Na pr tahu sil. I/37 akceptovat požadavek na v tší bezpe nost všech ú astník  silni ního 
provozu uplatn ním dopravního zklidn ní pr tahu. 
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 Místní komunikace – respektovat plochy ve ejných prostranství s místními komunikacemi 
vymezenými dle významu a d ležitosti pro p ímou dopravní obsluhu p ilehlých nemovi-
tostí s minimální ší í uli ního prostoru 8 m. 

 Doprava v klidu 
 Doprava v klidu je uvažována na stupe  automobilizace 1:2,5. Stávající parkovišt  budou 

upravena do normových parametr . 
 Nové plochy pro parkování budou ešeny p edevším na stávajících i navržených plochách 

dopravy silni ní, plochách ve ejných prostranství event. v rámci dalších ploch s rozdílným 
zp sobem využití, kde parkování a odstavení vozidel je p ípustné. 

 ÚP neuvažuje výstavbu adových ani hromadných garáží. Tyto formy odstavování moto-
rových vozidel lze p ipustit pouze na plochách výroby a skladování, p ípadn  na rozsáhlej-
ších plochách bydlení, pokud to bude sou ástí ucelené koncepce obytné zóny. 

 Územní plán nep ipouští z izování odstavných, parkovacích stání a garáží pro vozidla o 
vyšší hmotnosti než 3,5 t v obytných zónách rodinných dom  a na ve ejných prostranství. 

 Je požadováno, aby každý nov  vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo  jedno 
garážové i odstavné stání pro osobní automobil. 

 Hospodá ská doprava 
 Stávající sí  ú elových komunikací je dosta ující, koncepcí územního plánu není obsluha 

zem lské a lesní krajiny omezována. 
 Dopln ní sít  ú elových cest je možné, vhodnou p íležitostí je komplexní pozemková 

úprava nep edpokládá se však, že bude dosahovat hustoty sít  historické. 
 Nemotorová doprava 

 Pohyb p ších p i silnicích se d je vesm s po chodnících, ÚP umož uje dobudování 
alespo  jednostranných chodník  v souvisle urbanizované ásti obce. 

 ešení územního plánu respektuje zna ené cyklotrasy a turistické trasy v etn  nau ené 
stezky kolem Velkého Dá ka. 

 Vymezování nových cyklotras je možné po pozemních komunikacích krom  sil. I. t ídy. 
 Ve ejná doprava a služby motorist m 

 Ve ejná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. 
 Respektováno je stávající rozmíst ní autobusových zastávek. 
 Za ízení služeb pro motoristy lze umis ovat k tomu p íhodných plochách rozdílného 

zp sobu využití se zohledn ním druhu služeb, kapacitních požadavk  i dopravní zát že. 
 Územní plán ne eší umis ování erpací stanice pohonných hmot pro ve ejnost. 

 Letecká (civilní) doprava, vodní doprava a doprava železni ní 
 Tyto druhy dopravy nemají na území obce své zájmy.    

4.2. Koncepce technické infrastruktury 
 Zásobování pitnou vodou, kanalizace 

 Na zp sobu zásobení m styse pitnou vodou není t eba nic m nit. ešit p ipojení nových 
zdroj  vody (vrt ) na ve ejný vodovod sídla V. M stec. 

 Akceptovat ve ejný vodovod v sídle Nová Hu  a individuální zp sob zásobení pitnou 
vodou na samotách Borky a Radostínské Borky. 

 Akceptovat OV V. M stec napojenou na oddílnou kanaliza ní sí . Odpadní vody 
v drobných strukturách osídlení budou soust ovány v jímkách u jednotlivých 
nemovitostí a odtud odváženy na OV. 

 Odvád ní deš ových vod musí být ešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních 
pom  v povodí tzn. zvyšovat reten ní schopnost krajiny, deš ové vody uvád t 
maximáln  do vsaku i je technickým ešením zadržovat na pozemku. 

 ešena je  p estavba plochy technické infrastruktury - zásobování vodou , dnes 
nefunk ního vodojemu u zem lského družstva na plochu výroby drobné. 
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 Zásobování energiemi 
 Zachován je stávající systém zásobení m styse zemním plynem. Respektována je STL 

plynovodní p ípojka z Krucemburku a STL rozvody plynu v sídle Vojn v M stec. 
 Není uvažováno s plynofikací drobných struktur osídlení na území m styse. 
 Zp sob vytáp ní je p edur en provedenou plošnou plynofikací, kde zemní plyn k vytáp ní 

využívají i významn jší zdroje tepla. Situaci v zásobování teplem v obci považovat za 
stabilizovanou. Neuvažovat  výstavbu centrálního zdroje tepla v obci. 

 Mimo jádrové sídlo Vojn v M stec se stále p edpokládá využíván topidel na d evní 
hmotu, u za ízení rekrea ních i el. energii. 

 ÚP nebrání využívání alternativních zp sob  vytáp ní nap . solární kolektory na 
nemovitostech, tepelná erpadla. 

 K zajišt ní výhledových pot eb dodávky el. energie v sídle bude využito stávajících 
trafostanic s jejich p ípadným p ezbrojením. 

 ÚP na území m styse neumož uje výstavbu v trných elektráren. Na stavby 
v urbanizovaném území lze umis ovat fotovoltaické lánky. 

 El. vedení VVN 220 kV vede v územn  stabilizované trase bez možnosti zm n. 
 Na území m styse nebudou umis ovány bioplynové stanice. 
 Územní plán vymezuje koridor CT-1 pro stavbu budoucího el. vedení VN a trafostanice.  

 Elektronické komunikace 
 Zachována z stává stávající hladina zastav ní, na území m styse není umis ována žádná 

stavba výrazn  vertikálního tvaru, tzn. ešením ÚP není narušena innost letištního 
radioloka ního prost edku. 

 Respektována je trasa podzemního telekomunika ního kabelu do TÚ Vojn v M stec. 

4.3. Koncepce ob anského vybavení ve ejného i ostatního 
 Stávající plochy ob anského vybavení jsou plochami územn  stabilizovanými, vesm s 

s pot ebou modernizace a stavebních úprav. V rámci stavebních úprav se neuvažuje 
s významným plošným rozši ováním staveb. 

 Výstavbu sportovního areálu realizovat v prostoru mezi dv ma vodními plochami. 
 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných 

ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, p ípadn  
podmín  p ípustným využíváním dané plochy. 

4.4. Koncepce ve ejných prostranství 
 Stávající ve ejná prostranství z stanou zachována. V ÚP jsou vymezena jako samostatné 

plochy anebo jsou integrována do jiných územn  stabilizovaných ploch s rozdílným 
zp sobem využití. Územní plán vymezuje plochy ve ejných prostranství (kód PV) a plochy 
ve ejných prostranství - ve ejná zele  (kód ZV).  

 Nová samostatn  vymezená ve ejná prostranství jsou zastavitelnými plochami  a platí pro n  
podmínky využití území kap. A.3.2. 

 Krom  samostatn  vymezených ploch ve ejných prostranství lze v souladu s podmínkami pro 
využití ploch s rozdílným zp sobem využití nové plochy ve ejných prostranství vymezovat i 
v jiných k tomu vhodných plochách s rozdílným zp sobem využití. 

 S úpravami ve ejných prostranství souvisí i úpravy objekt  a prostor  bezprost edn  
iléhajících k ve ejným prostranstvím. 

 Preferovat obsluhu zastavitelných ploch a ploch p estavby dopravní a technickou 
infrastrukturou z ve ejných prostranství. 

4.5.   Koncepce nakládání s odpady 
 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 Na území obce nebude z izována ani oživována žádná skládka odpad . 

4.6    Koridory pro ve ejnou infrastrukturu 
 Územní plán vymezuje tyto koridory: 
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 CD-DK05 - koridor pro homogenizaci tahu silnice I/37 
 CT-1 -  koridor pro stavbu el. vedení VN a trafostanice 

 Koridory v ÚP se vymezují jako území umož ující realizaci zám  na úseku dopravní a 
technické infrastruktury. Takto vymezené území je t eba do doby realizace zám ru chránit 
z d vodu situování stavby dopravní a technické infrastruktury v etn  p ímo souvisejících a 
nezbytných za ízení i v etn  p íslušných ochranných pásem vyplývajících z právních 

edpis . 
 Do doby realizace p íslušné stavby dopravní a technické infrastruktury je na území koridoru 

zakázáno provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které 
by výstavbu dopravní a technické infrastruktury znemožnily anebo významn  ztížily (i 
ekonomicky). 

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

5. Koncepce uspo ádání krajiny v . etn  vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, 
ploch zm n v krajin  a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití, ÚSES, prostupnost 
krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek 
nerostných surovin a podobn  

Je vyzna ena ve výkresové ásti územního plánu ve výkrese . 2 Hlavní výkres. 

5.1. Koncepce uspo ádání krajiny 
 Koncepce územního plánu respektuje hodnoty území v oblasti ochrany p írody a krajiny – viz 

kap. A 2.3. 
 Za hlavního nositele vlastností a p irozeného stavu krajiny p i územním rozvoji m styse a 

innostech s ním spojených je považován její georeliéf.  
 Územní plán v mí e maximální zachovává stávající využití lesních a zem lských ploch. 

K jejich dot ení pro stavební zám ry (zastavitelné plochy) dochází jen v p ípadech 
nezbytných a od vodn ných, když pro oprávn ný zám r nejde využít plochy zastav ného 
území. Zastavitelné plochy navazují na zastav né území. V ÚP není uvažováno 
s rozši ováním stávajících struktur osídlení v krajin  ani s vytvá ením nových samot. 

 Intenzifikace zem lské výroby vyžadující scelování zem lské p dy není p ípustná, 
zachováno z stává provázání sídelní a krajinné zelen  (rozptýlená zele  a lesní zele ). 

 Jako plochy v krajin  jsou vymezeny: 
 plochy zem lské – s podrobn jším len ním na plochy orné p dy (kód NZ1) a plochy 

trvale travních porost  (kód NZ2). Nelze p ipustit další zorn ní trvalých travních porost . 
Nové plochy k zatravn ní jsou vymezeny na svažitém území orné p dy nad zastavitelnou 
plochou Z1, u p írodní rezervace Ští í d l, u vodních tok  apod. Nov  vymezené plochy ttp  
jsou ur eny pro zem lskou rostlinnou výrobu 

 plochy lesní (kód NL) – stávající plochy lesa jsou respektovány a chrán ny pro pln ní 
funkcí lesa. Pozemek lesa o velikosti 0,01 ha p ed h bitovem je za len n do koncepce 
úprav ve ejného prostranství – ve ejná zele . 

 plochy vodní a vodohospodá ské (kód W) – vodní toky jsou chrán ny pro pln ní 
ležitých funkcí širšího vodohospodá ského a ekologického charakteru. Nová plocha 

vodní a vodohospodá ská je vymezena jako zastavitelná plocha dopl ující stávající 
kaskádu vodu rybník  v lokalit  Ob iny. 

 plochy p írodní (kód NP) – vymezeny pro sv j zásadní význam v pln ní ekologických 
funkcí v krajin  (maloplošná chrán ná území, plochy I. krajinné zóny CHKO, plochy 
evropsky významné lokality) 

 plochy smíšené nezastav ného území (kód NS) – d ležité plochy v krajin  uchovávající 
anebo kultivující ekologické a estetické hodnoty krajiny. 
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 Koncepce územního plánu z hlediska ochrany krajiny: 
 respektuje dochovanou urbanistickou strukturu sídla v etn  drobných struktur osídlení 

s jejich zasazením do krajinného rámce. Ú eln  se využívá zastav né území a rozvojové 
plochy jsou umis ovány v p ímé vazb  na urbanizované území 

 v pohledov  exponovaných územích a d ležitých pohledových partiích nejsou umis ovány 
žádné stavby i za ízení, která by rušila krajinnou scenérii a místa pr hled  

 na území m styse nejsou umis ovány žádné nové dominanty plošného, objemového ani 
výškového charakteru p ekra ující rámec stávajících staveb 

 územní plán zamezuje výstavb  objekt  do prostoru p írodních dominant i míst, které 
jsou zásadní nebo spoluur ující pro ráz krajiny (podmín  p ípustná je výstavba 
rozhleden p im ené velikosti a citlivého ztvárn ní, p íp. staveb drobné architektury). 

5.2. Vymezení ploch se zm nou v krajin  
Plochy se zm nou v krajin  jsou ozna eny kódem K. 

evažující ú el plochy a kód plochy Ozna ení 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití 
vým ra 
plochy 

(ha) 

K1 

pl. zem lská – trvalý travní 
porost 
 
 

NZ2 
Plocha vzniklá po asanaci hájenky bude 
rekultivována a stane se sou ástí trvalých 
travních porost . 

0,13 

5.3.   Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Koncepce ešení územního systému ekologické stability (ÚSES) sleduje vytvo ení vzájemn  

propojeného souboru p irozených i pozm ných, avšak p írod  blízkých ekosystém  
zajiš ujících udržení p írodní rovnováhy. 

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

 Plochy ÚSES jsou plochami nezastavitelnými, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le za 
esn  stanovených podmínek je možno p ipustit stavby liniové dopravní a technické 

infrastruktury nerovnob žné s prvkem ÚSES, p ípadn  stavby a za ízení vodního 
hospodá ství i stavby a opat ení související s ochranou nebo a tvorbou životního prost edí). 

 Sou ástí koncepce ÚSES jsou interak ní prvky dopl ující sí  biokoridor  a biocenter. 
 Míra p esnosti vymezení ÚSES v etn  jeho skladebných ástí je dána p edevším mírou 

podrobnosti ešení ÚP a rozdíly mezi podkladovou mapou ÚP a skute ným stavem 
využitelnosti území. S ohledem na vlastnické vztahy, skute ný stav využívání území, zájmy 
ochrany p írody apod. lze provád t ur ité korekce i zp esn ní vymezení ÚSES za spln ní 
podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani potencionální funk nosti ÚSES. 

 Navrhovaná opat ení: 
Prvky ÚSES  Navrhovaná opat ení 

Biokoridor 

NRBK 76 Postupnými p stebními zásahy p evést na p írod  blízká spole enstva od-
povídající p irozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám. 

RBK 443   Vycházet z plánu pé e o p írodní rezervaci Ští í d l. 

RBK 444 
Lesní porosty postupn  p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní 
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek 
dle STG. 

LBK 1 Akceptovat biokoridor procházející zastav ným územím. 

LBK 2 - LBK 3 Podpo it b ehový porost vodního toku postupnou výsadbou autochtonních 
evin. Na loukách hospoda it extenzivn , pravideln  kosit. 

LBK 4 
Zachovat vodní režim toku. Postupnými p stebními zásahy p evést na 

írod  blízká spole enstva odpovídající p irozené potenciální vegetaci a 
stanovištním podmínkám.  

LBK 5 – LBK 6 
V místech pot eby podpo it b ehový porost d evinami odpovídající 
stanovištním podmínkám dle STG. Na loukách hospoda it extenzivn , 
pravideln  kosit. 
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Prvky ÚSES  Navrhovaná opat ení 

LBK 7 
Lesní porosty postupnými p stebními zásahy p evést na p írod  blízká 
spole enstva odpovídající p irozené potenciální vegetaci a stanovištním 
podmínkám. Zachovat vodní režim toku. 

LBK 8 
Postupnými p stebními zásahy p evést lesní porosty na p írod  blízká 
spole enstva odpovídající p irozené potenciální vegetaci a stanovištním 
podmínkám dle STG. 

LBK 9 – LBK 11 
V míst  prostupu biokoridoru ornou p dou vytvo it pás zatravn ní 
s uplatn ním rozptýlené zelen  odpovídající stanovištním podmínkám dle 
STG. 

Biocentrum 

NRBC 2009 Dá ko 

Postupnými p stebními zásahy p evést na p írod  blízká spole enstva 
odpovídající p irozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám. 
Postupovat dle platného plánu pé e o národní p írodní rezervace Dá ko a 
Radostínské rašeliništ  v plochách jejich vymezení.  

NRBC 81 Žákova hora Postupnými p stebními zásahy p evést na p írod  blízká spole enstva 
odpovídající p irozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám. 

RBC 714 Ští í d l 

Zachovat v opukách za íznuté údolí Ští ího potoka s fragmenty p írod  
blízkých lesních i lu ních spole enstev s výskytem zvlášt  chrán ných 
druh  živo ich  i rostlin. Postupovat dle plánu pé e o p írodní rezervaci 
Ští í d l. 

RBC 1741 Suchý kopec 
Postupnými p stebními zásahy p evést na p írod  blízká spole enstva 
odpovídající p irozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám 
dle STG. 

LBC Borky Zachovat p írod  blízké porosty v ploše biocentra. 

LBC Pod Kašovkou 
Postupnými p stebními zásahy p evést na p írod  blízká spole enstva 
odpovídající p irozené potenciální vegetaci a stanovištním podmínkám 
dle STG. 

LBC Na M steckém rybníku Podpo it b ehový porost rybníka postupnou výsadbou autochtonních 
evin. Louky využívat extenzivn , pravideln  kosit. 

LBC Pod Vojnovým M stcem Louky využívat extenzivn , pravideln  kosit. Podpo it b ehový porost 
rybníka postupnou výsadbou autochtonních d evin.  

LBC V Zádušním 
Zachovat, pop ípad  doplnit b ehový porost toku o vhodné autochtonní 

eviny. Louky využívat extenzivn , neobohacovat živinami, pravideln  
kosit. 

 
LBC Suché kopce 

 

Postupovat dle schváleného plánu pé e o p írodní památku Suché kopce 
tvo enou komplexem spole enstev vlhkých, na prameništích zrašelin lých 
luk a v esovištních pastvin s krajiná sky cennou rozptýlenou d evinnou 
vegetací a výskytem ady zvlášt  chrán ných druh  rostlin a živo ich . 

LBC Za Kouty 
Lesní porosty postupn  p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní 
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek 
dle STG. 

LBC U pramen  Louky využívat extenzivn , neobohacovat živinami, pravideln  kosit.  

5.4. Prostupnost krajiny 
 Koncepce ešení územního plánu spo ívá v zachování stávající dostate né prostupnosti 

krajiny. 
 elové komunikace v krajin  budou stabilizovány vhodnou výsadbou krajinné zelen . 
 Stávající komunika ní propojení není zasaženo rozvojovými zám ry územního plánu. 
 Biologická propustnost území bude zlepšena realizací uceleného systému ÚSES. 

5.5. Vodní hospodá ství 
 Vodní plochy a toky 

 koncepce vodního hospodá ství je založena na stabilit  vodních režim  (tj. v zásad  na 
snížení rozdílu mezi minimálními a maximálními pr toky) a vzájemného p sobení 
vodních tok  na okolní území 
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 pro zvýšení reten ních schopností krajiny a zadržení vody v krajin  územní plán navrhuje 
novou plochu vodní a vodohospodá skou zasazenou mezi dv  stávající vodní plochy v 
lokalit  Ob iny. 

 územní plán nenavrhuje žádná nová odvodn ní zem lských p d. Vybudovaný systém 
odvodn ní je stabilizován, v místech dot ení (nap . stavebními aktivitami je nezbytné 
zachovat funk nost ponechaného systému odvodn ní) 

 pro výkon správy vodních tok  vymezuje ÚP pás v ší i 6 m od b ehové áry  
 na území obce ÚP neumis uje žádná nová kapacitní za ízení sloužící ke skladování 

hnojiv a statkových hnojiv. 
 Ochrana p ed povodn mi 

 vodohospodá ským orgánem není na území m styse vymezeno záplavové území 
 do p íb ežní ásti údolní nivy nelze umis ovat žádné stavební ani nestavební zám ry 

nemající p ímou souvislost se zachováním anebo zlepšením vodohospodá ských pom  
povodí 

 koncepce ÚP up ednost uje vegetativní opevn ní vodních tok  v etn  dalších úprav, 
které umož ují periodické zaplavování údolní nivy p i zvýšených jarních pr tocích, což 
sníží intenzitu p ípadné povod ové vlny 

 územní plán nep ipouští zorn ní trvale travních porost , které pozitivním zp sobem 
ispívají ke zvyšování retence území  

 stavební pozemky budou vymezovány s pot ebou vsaku i zadržení deš ových vod, 
minimalizovat rozsah úprav povrch  bez možnosti vsakování 

 Protierozní opat ení 
 místní projevy vodní eroze lze potla it organiza ními a agrotechnickými opat eními 
 územní plán nep ipouští úpravy pozemk  vodní p dy zp sobující rychlejší odtok vody a 

snižující schopnost vsaku 
5.6.   Podmínky pro rekreaci 

 Územní plán stabilizuje stávající plochy rekreace. Rekrea ní charakter je zachován u ásti 
styse Nová Hu , Radostínské Borky a na míst  bývalého letního tábora. Pro rozvoj 

rekrea ních pobytových aktivit p ipouští využití stávajícího domovního fondu nevhodného pro 
trvalé bydlení resp. p vodní ur ení. 

 Pot eby krátkodobé rekreace jsou ešeny na stávajících sportovištích (u sokolovny), na 
plochách ve ejných prostranství, nov  na ploše budoucího sportovního areálu. 

 Neuvažuje se z izování zahrádká ských ani chatových kolonií i osad. Pro rodinné domy jsou 
vymezeny dostate  velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad. 

 Dobrá propustnost krajiny vytvá í vhodné p edpoklady pro rozvoj pohybových aktivit. Není 
uvažována výstavba dalších cyklostezek. Pro cyklotrasy, turistické trasy i pro hipostezky lze 
využít pozemních komunikací (krom  silnice I. t ídy). 

 Stávající zna ené turistické a cyklistické trasy ÚP akceptuje, akceptována je i nau ná stezka. 
 ší stezky v urbanizované ásti mohou být budovány na plochách ve ejných prostranství.  

5.7.   Ložiska nerostných surovin, svahové pohyby 
 Na území obce nejsou evidována žádná ložiska ani prognózní zdroje nerostných surovin ani 

jiné fenomény požívající ochrany z titulu zvláštních právních p edpis . 
 Územní rozvoj m styse nesm uje do východní a severovýchodní pozice na území 

poddolovaná a do míst s provedenými pr zkumnými pracemi na uranové zrudn ní pomocí 
ady tzv. šurf . 

 Respektovat nutno výsledky záv re né zprávy inženýrsko-geologického pr zkumu pro 
výstavbu rodinných dom  v zastavitelné ploše Z1. 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením 
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p ípustného 

využití, nep ípustného využití ( etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou eno 
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
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zákona), pop ípad  stanovení podmín  p ípustného využití t chto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspo ádání v . etn  základních podmínek ochrany krajinného 
rázu 

6.1. Podmínky pro využití ploch  
Územní rozsah ploch s rozdílným zp sobem využití je vymezen ve výkresové ásti územního 

plánu ve výkrese . 2 Hlavní výkres. 
 Plochy bydlení v bytových domech (BH)  

Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb bydlení v domech o více jak t ech bytech v kvalitním 
prost edí 

ípustné využití: pozemky a stavby bytových dom  a ve ejných prostranství, pozemky sí-
delní zelen , pozemky související stavby a za ízení dopravní a technické 
infrastruktury, pozemky ve ejného ob anského vybavení 

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

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

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - udržet stávající m ítko staveb, neuvažovat 

s nástavbami. Do ešit vybavení parteru 
 plochy zm n - nejsou navrženy 

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

rekrea ní nebo okrasnou funkcí 
ípustné využití: pozemky a stavby rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zele-

, pozemky ve ejných prostranství, související stavby a za ízení dopravní 
a technické infrastruktury, pozemky místního ve ejného ob anského vyba-
vení 

Podmín  p ípustné využití:  
 související stavby a za ízení ob anského vybavení komer ního typu, do-

pl kové prostory pro zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující 
hlavní využití plochy za podmínky, že svým provozováním a výkonností 
nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší 
zvýšení dopravní zát že plochy a jsou v menšin  k vymezené ploše bydle-
ní 

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

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – zachovat stávající koeficient zelen  ploch. P ípadné 

zm ny dokon ených staveb budou ešeny v kontextu p sobení celé skupi-
ny dom .  P evládající st ešní hladina nebude p ekro ena 

 plochy zm n – viz podmínky využití plochy kap. A 3.2 
 Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)  

Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech 
obklopených soukromou zelení v kvalitním prost edí 
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ípustné využití: pozemky s stavby rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zele-
, pozemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické in-

frastruktury, pozemky , stavby a za ízení místního ve ejného ob anského 
vybavení 

Podmín  p ípustné využití: 
související stavby a za ízení ob anského vybavení komer ního typu, do-
pl kové prostory pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu 
odpovídajícím velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského 
zví ectva i drobná p stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stáva-
jících domech. Vše za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde 
ke snížení kvality prost edí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde 
ke zvýšení dopravní zát že plochy a zárove  jsou v územní menšin  
k vymezené ploše bydlení 

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

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – nep edpokládá se významné zahuš ování zastav né-

ho území. P ípadná dostavba proluk a zm ny dokon ených staveb musí 
ítkem, formou respektovat m ítko, kontext a charakter okolního za-

stav ní. Akceptovat hladinu zastav ní okolních staveb. 
 plochy zm n – viz. podmínky využití plochy kap. A.3.2. 

 Plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)  
Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb soust ed né rekreace s do asným ubytováním i spor-

tovním využitím 
ípustné využití: pozemky staveb , stavby a za ízení pro rekreaci, do asné ubytování, stra-

vování, pozemky h iš , bazény, drobná architektura, pozemky pro relaxaci 
a oddych, pozemky vyhrazené i jiné sídlení zelen , pozemky související 
stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, ve ejná prostranství 

Podmín  p ípustné využití: 
pozemky stavby a za ízení  pro školící a spole enskáé za ízení funkce, po-
zemky souvisejícího ob anského vybavení komer ního typu za podmínky, 
že svým provozováním a výkonností nedojde ke snížení hlavní nápln  plo-
chy. Bydlení za podmínky, že jde o pohotovostní bydlení i bydlení maji-
tele za ízení. 

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

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – p i modernizaci za ízení nep ekro it stávající hladi-

nu zastav ní, významn  nem nit koeficient zastav ní plochy 
 plochy zm n – nejsou navrženy. 

 Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)  
Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb individuální pobytové rekreace v kvalitním zejména 

írodním prost edí 
ípustné využití: pozemky staveb , stavby a za ízení rodinné rekreace, pozemky soukromé i 

jiné zelen , pozemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxa-
ci a další rekrea ní aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy, 
pozemky související stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury  

Nep ípustné využití: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim vyu-
žití plochy snižující kvalitu prost edí plochy a  již p ímo anebo druhotn  
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Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - p ípustné jsou stavební úpravy ev. p ístavby 

v rozsahu max. 10 % stávajícího p dorysu stavby.  zachovat danou struk-
turu zastav ní. Zm ny dokon ených staveb a dostavba proluk musí akcep-
tovat charakter a m ítko stávajícího zastav ní. Nep ekro it p evládající 
hladinu zastav ní. Akceptovat p írodní charakter území 

 plochy zm n – nejsou navrženy. 
 Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV) 

Hlavní využití:  umis ování ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a po-
zemk  ve ejné infrastruktury 

ípustné využití: pozemky staveb , stavby a za ízení pro ve ejnou správu a administrativu, 
pozemky pro za ízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv -
tu, pozemky pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a soci-
ální služby. Pozemky související , stavby a za ízení dopravní a technické 
infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele   

Podmín  p ípustné využití: 
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajiš-
ujících dohled nad za ízením a že emž bydlení nebude hlavním využi-

tím plochy rušeno nad p ípustnou míru a bydlení bude v menšin  k plo-
chám ob anského vybavení. Jiné stavby, za ízení a pozemky za podmínky, 
že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ve ejné ob anské 
vybavenosti. P ípustné je zachování stávajících za ízení komer ního cha-
rakteru za p edpokladu podmínky, že bude v menšin  vzhledem k plochám 
ob anského vybavení 

Nep ípustné využití: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo 
anebo druhotn  a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - respektovat kostel sv. Ond eje jako d ležitou domi-

nantu místního významu. Akceptovat objekt školy jako d ležitý prostoro-
tvorný prvek nám stí. Zachovat dominantu kostela, zachovat stávající hla-
dinu zastav ní. Zachovat vyvážený pom r ve využití plochy mate ské ško-
ly v etn  vn jšího výrazu objektu 

 plochy zm n – nejsou navrženy. 
 Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)  

Hlavní využití:  umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu 
ípustné využití: pozemky staveb , stavby a za ízení pro organizovanou i neorganizovanou 

lovýchovu a sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za-
ízení a p íslušenství. Pozemky související Stavby a za ízení dopravní a 

technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele  
Podmín  p ípustné využití: 

Stavby pro kulturu, další stavby, pozemky i za ízení dopl ující hlavní 
využití plochy (nap . do asné ubytování, stravování, stavby pro údržbu 
sportovišt , pot ebná související za ízení pro sportovce a diváky) za 
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy 
ob anského vybavení - za ízení t lovýchovná a sportovní a nenaruší hlavní 
využití plochy 

Nep ípustné využití: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, které 
narušují estetické a kulturní hodnoty místa 
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Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – akceptovat sportovní areál u sokolovny jako pln  

vyhovující stavebn  dokon ené za ízení 
 plochy zm n – viz podmínky využití plochy kap. A.3.2. 

 Plochy ob anského vybavení – h bitovy (OH) 
Hlavní využití:  plochy sloužící pro situování umis ování ve ejných poh ebiš  a souvisejí-
cích služeb 
ípustné využití: umis ování hrob , rodinných hrobek, urnových polí ek, rozptylových 

ploch, h bitovní kaple, místnosti pro správce h bitova, ná adí a další objek-
ty p íslušející k charakteru místa. Plochy zelen , drobné architektury a 
mobiliá  obce, související ve ejná prostranství, pozemky související do-
pravní a technické infrastruktury  

Nep ípustné využití: jakákoliv innost a aktivity narušující hlavní využití plochy, snižující cito-
vý a estetický dojem z pietního místa, a  již p ímo nebo druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – zachovat stávající uspo ádání h bitova, zachovat 

ítko prost edí s dominantním výrazem h bitovní kaple 
 plochy zm n – nejsou vymezeny. 

 Plochy ob anského vybavení – specifické (OX) 
Hlavní využití:  plochy umis ování staveb a za ízení sloužící pot ebám bezpe ného provo-
zu st elnice 
ípustné využití: ur eno požadavky znaleckého posudku balistika. Za ízení a stavby tech-

nického, sociálního i spole enského charakteru mající význam doprovod-
ných za ízení blízké st elnice. Pozemky související , stavby a za ízení do-
pravní a technické infrastruktury, pozemky zelen  

Nep ípustné využití: každé jiné  aktivity nemající souvislost s hlavním využitím plochy, innos-
ti a za ízení ohrožující bezpe nost na st elnici i mimo ní 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – p i modernizaci za ízení významn  nep ekro it stá-

vající parametry objektu 
 plochy zm n – nejsou vymezeny. 

 Plochy ve ejných prostranství – ve ejná prostranství (PV)  
Hlavní využití:  obecní užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk  mající obvykle 

významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném území 
ípustné využití: pozemky nám stí, uli ních prostor , p ší stezky p ípadn  cyklistické 

stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací ú ely, 
sídelní zele , vodní prvky, pozemky související , stavby a za ízení doprav-
ní infrastruktury a technické infrastruktury, p ípojky 

Podmín  p ípustné využití: 
další aktivity , stavby a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole en-
ským kontakt m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací 
místa pro požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 

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

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – za ízení spojená s podmín  p ípustným využitím 

plochy, lze situovat na plochách ve ejných prostranství v souvislosti 
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s jejich úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodnocení 
ve ejného prostoru. Zajistit podmínky pro další kultivaci nám stí  

 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2. 
 Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele  (ZV) 

Hlavní využití:  zpravidla významné plochy zelen  parkov  upravené a ve ejn  p ístupné 
ípustné využití: udržovaná zele  s jednoduchou druhovou skladbou a zahradnickou úpra-

vou. Ucelené plochy trávník , soust ed né plochy ke  a strom , vodní 
prvky, d tská h išt , komunikace p ší, nau né stezky, cyklostezky, prvky 
drobné architektury, mobiliá  m styse 

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

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

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - výtvarné prvky a drobnou architekturu je možné si-

tuovat v souvislosti s úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového 
zhodnocení ve ejného prostoru, zvl. prostoru nám stí a u kostela 

 plochy zm n – nejsou vymezeny.  
 Plochy smíšené obytné – komer ní (SK)  

Hlavní využití:  víceú elové využití plochy, zahrnující plochy pro komer  obslužnou 
sféru, výrobní nerušící innosti a bydlení 

ípustné využití: stavby a za ízení pro bydlení, maloobchod a služby p ípadn  drobné vý-
robní innosti bez negativního vlivu na životní prost edí. Pozemky souvi-
sející stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve-
ejných prostranství, pozemky sídelní zelen  

Podmín  p ípustné využití: 
 drobné výrobní innosti bez negativního vlivu na životní prost edí i stavby 

a za ízení jiných podnikatelských aktivit, za podmínky, že svým provozem, 
technickým vybavením nesnižují kvalitu prost edí mimo vlastní prostor 
zmi ovaných aktivit a provoz t chto aktivit a za ízení nevyvolá zvýšení 
dopravní zát že v území 

Nep ípustné využití: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují pro-
st edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo snižu-
jí kvalitu daného prost edí  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – akceptovat strukturu zastav ní, dodržet stávající p -

dorysnou stopu zástavby do ve ejného prostoru. Nedopustit asanaci kom-
paktní zástavby uli ní fronty bez náhrady. Výškové zónování nep ekro í 
stávající p evládající hladinu zastav ní. Zachovat stávající koeficient zele-

 na ploše 
 plochy zm n - viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2. 

 Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)   
Hlavní využití:  víceú elové využití plochy, v p ípad  obce zahrnují p edevším p vodní 

vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím 
ípustné využití: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících veli-

kostí vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky souvise-
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jící , stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, ve ejných pro-
stranství, pozemky sídelní zelen  

Podmín  p ípustné využití: 
stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vli-
vy na životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu 
plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na 

epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní aktivity za 
podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému 
bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí v objektech 
odpovídajících velikosti vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru 

Nep ípustné využití: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují pro-
st edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo snižu-
jí kvalitu daného prost edí  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – akceptovat dochovanou urbanistickou strukturu síd-

la. Dodržet stávající hladinu zastav ní, zachovat koeficient zelen  na plo-
chách 

 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. 
 Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)  

Hlavní využití:  umis ování staveb a za ízení k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící 
pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní infrastrukturou 

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

Podmín  p ípustné využití: 
umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materi-
álu, místní komunikace, umis ování cyklotras a chodník  pro p ší i záli-

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

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

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují 

 Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít  (TI)  
Hlavní využití: umis ování staveb, za ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobo-

vání vodou (1), išt ní a odvád ní odpadních vod (2), zásobování el. ener-
gií (3), provozování elektronických komunikací (4), zásobování zemním 
plynem a zásobování teplem 

ípustné využití: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  zá-
sobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo sou-
visející s ur ující náplní plochy, pozemky související , stavby a za ízení 
dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele  

Nep ípustné využití: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
Prostorové uspo ádání: 

 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 
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 Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD)  
Hlavní využití:  umis ování staveb a za ízení netovární povahy 

ípustné využití: plochy pozemky, stavby a za ízení ur ené pro umis ování provozoven 
s výrobou netovární povahy sm ující k zakázkové kusové výrob  a 
innostem emeslnickým v etn  skladování s nízkými nároky na p epravu 

zboží, kdy negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje 
hranice plochy, související administrativa, pozemky stavby a za ízení 
dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen   

Podmín  p ípustné využití: 
stavby, za ízení, fotovoltaické panely a jiné aktivity za podmínky neome-
zení p ípustného hlavního využití plochy a nep ekro ení rámce využití 
plochy. Bydlení ve služebních i pohotovostních bytech i závodní stravo-
vání za podmínky, že zmín né innosti nebudou rušeny nad p ípustnou mí-
ru a budou ve výrazné menšin  oproti hlavnímu využití plochy 

Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, 
innosti, které svým charakterem významn  zvyšují dopravní zát ž 

v území, výroba innosti se silným negativním dopadem na životní pro-
st edí a ve ejné zdraví 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – p ípustné jsou stavební úpravy bez zvyšování výšky 

budov. Minimální koeficient zelen  je 0,2 z plochy výroby drobné 
 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. 

 Plochy výroby a skladování - zem lská výroby (VZ) 
Hlavní využití:  chov hospodá ských zví at, skladování i zpracování produkt  živo išné a 

rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské služby 
ípustné využití: pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, po-

zemky stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické 
lánky na výrobních i administrativních objektech, pozemky sídelní zele-
 

Podmín  p ípustné využití: 
stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití 
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování 
a bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky, 
že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice 
pohonných hmot je možno umístit za p edpokladu, že nebude omezeno 
hlavní využití plochy a bude zajišt na bezpe nost plochy a navazujícího 
území. 

Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba 
innosti se silným dopadem na životní prost edí a ve ejné zdraví 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – p ípadné stavební aktivity nep ekro í stávající výš-

kové ani objemové parametry stávajícího zastav ní. KZP 0,6; KZ 0,2 
 plochy zm n – nejsou vymezeny 

 Plochy zelen  – zele  soukromá a vyhrazená (ZS)   
Hlavní využití:  zele  bez možnosti b žného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená). 

Soukromá zele  je zastoupena innostmi na zahradách užitkových a 
sadech. Vyhrazená zele  je zelení p i stavbách ob . vybavenosti (školy, 
sportovišt  apod.) a p i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ). 
Vyhrazená zele  je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným 
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zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen  není p ípustnost i 
nep ípustnost blíže specifikována 

ípustné využití: produk ní zahrady , innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dal-
ších zahradních plodin, p stování ovocných strom  a ke , obytné zahrady 

Podmín  p ípustné využití: 
zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, oplocení, do-
pl ková za ízení, p ípadn  stavby za podmínky, že nedojde k potla ení 
hlavního zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky sou-
visející , stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, p ípojky za 
podmínky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a sní-
žení kvality prost edí plochy 

Nep ípustné využití: umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost 
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo dru-
hotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - stavby sloužící ú el m zahrádka ení o zastavitelné 

ploše max. 25 m2, skleníky a bazény do 40 m2 zastavitelné plochy. Všech-
ny tyto stavby do výše max. 5 m 

 plochy zm n – viz podmínky využití ploch kap. A3.2. 
 Plochy zelen  ochranné a izola ní (ZO) 
Hlavní využití:  plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící 

významný kompozi ní prvek území 
ípustné využití: výsadba pln  zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou z vhod-

ných místn  p íslušných d evin a ke , oplocení 
Podmín  p ípustné využití: 

realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní funk-
ce plochy p edevším na úseku ochrany p ed hlukem. Pozemky dopravy ev. 
technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní nebo snížení 

inku tohoto druhu zelen  
Nep ípustné využití: innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím 

plochy 
Prostorové uspo ádání: 

 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 
 Plochy zelen  p írodního charakteru (ZP) 

Hlavní využití:  plochy zelen  v sídlech udržované v p írod  blízkém stavu 
ípustné využití: innosti zabezpe ující zvýšenou ochranu p írodního prost edí, prvky 

územního systému ekologické stability, vodní plochy a drobné toky 
Podmín  p ípustné využití: 
 pozemky , stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury pro místní 

obsluhu území, stavby pro životní prost edí, p írodní zahrady za podmín-
ky, že nebude narušena i snížena p írodní hodnota plochy 

Nep ípustné využití: innosti snižující ekologickou i estetickou hodnotu území  
Prostorové uspo ádání: 

 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 
 Plochy vodní a vodohospodá ské (W)  

Hlavní využití:  zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami 
ípustné využití: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -

stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš o-
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vých vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, do-
provodná a krajinná zele  

Podmín  p ípustné využití: 
za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného nega-
tivního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy stavby a za ízení do-
pravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí 
nežádoucích ú ink  této infrastruktury na vodní plochy a toky 

Nep ípustné využití: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

 Plochy zem lské (NZ)  
Hlavní využití:  plochy na kultu e orné p dy (1) ur eny pro zem lskou produkci vesm s 

na pozemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku 
do 12° a plochy na kultu e trvalý travní porost (2) ur eny pro zem lskou 
produkci vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla 
s mén  dobrou dostupností 

ípustné využití: stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P ípustná 
je  zm na kultury  z orné p dy v trvale travní porost, kosení luk a spásání 
pastvin, protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekolo-
gickou a estetickou hodnotu území, opat ení zlepšující vodohospodá skou 
bilanci v povodí, jiné stavby a za ízení ochrany životního prost edí. Ú e-
lové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny 

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

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

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap A.6.3. 

 Plochy zem lské - orná p da (NZ1)  
Hlavní využití:  plochy zem lské p dy v kultu e orné p dy 

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

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

Podmín  p ípustné využití: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají 
ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním 
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míst , pozemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení 
ochrany krajinného rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. Oploco-
vání pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace 
ZPF. Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury i stavby p ípo-
jek za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu a životního pro-
st edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich 
trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy 

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

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.3. 

 Plochy zem lské - trvalé travní porosty (NZ2) 
Hlavní využití:  plochy zem lské p dy v kultu e trvalý travní porost 

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

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

Podmín  p ípustné využití: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají 
ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním 

míst , pozemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení 
ochrany krajinného rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. Oploco-
vání pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace 
ZPF Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury i stavby p ípo-
jek za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu a životního pro-
st edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich 
trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozo-
rání za podmínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou ob-
novou travního porostu. 

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

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.3. 

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

ípustné využití: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace ge-
ograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
ekologickou stabilitu lesa. Protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení 
pro udržení vody v krajin  

Podmín  p ípustné využití: 
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 

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

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

dopravu vždy za podmínky, že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ují-
cích celistvost systému v p edem prov ených trasách 

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

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.3. 

 Plochy p írodní (NP)  
Hlavní využití:  zajišt ní podmínek ochrany p írody a krajiny p edevším na plochách 

maloplošných chrán ných území, I. zóny CHKO a ploše evropsky 
významné lokality 

ípustné využití: innosti s prioritou ochrany p írody, p írod  blízké i lov kem málo 
pozm né ekosystémy, vodní plochy, mok ady, spole enstva skal, 
ekosystémy se soust ed ným výskytem vzácných a existen  ohrožených 
druh  bioty, p irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou 
nebo p írod  blízkou druhovou skladbou a prostorovou a v kovou 
strukturou, území s mimo ádnou krajiná skou hodnotou 

Nep ípustné využití: Veškeré využití, které není v souladu s hlavním a p ípustným využitím,  
zmenšování vým ry p írodní plochy, umis ování staveb a technických 
dominant, jiné innosti, které svými p ímými i druhotnými d sledky 
mohou narušovat zájmy ochrany p írody a krajiny. Stavby, za ízení a jiná 
opat ení pro zem lství, lesnictví, t žbu nerost , pro ve ejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, p ípojky a ú elové komunikace. Technická 
opat ení a stavby zlepšující podmínky využití plochy pro ú ely rekreace a 
cestovního ruchu (nap . cyklistické stezky, hygienická za ízení ekologická 
a informa ní centra). 

Prostorové uspo ádání: 
 na plochách nelze umis ovat stavby. 

 Plochy smíšené nezastav ného území (NS) 
Hlavní využití:  zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území 

dotvá ejících krajinný ráz 
ípustné využití: plochy nadregionálních a regionálních prvk  ÚSES, rozptýlené zelen , 

skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé 
biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující 

írodní ani estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na kra-
jinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující obsluhu území 

Podmín  p ípustné využití: 
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, p ípojky, terénní úpra-
vy jen v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu za podmínky 
slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetic-
kou hodnotu plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky Komu-
nikace pro nemotorovou dopravu za podmínky, že nedojde k narušení eko-
logických a estetických hodnot plochy. 

Nep ípustné využití: veškeré využití, které není v souladu s hlavním , p ípustným pop ípad  
podmín  p ípustným využitím, innosti ev. stavby snižující p írodní a 
estetickou hodnotu území p ímo anebo druhotn , zásahy s negativním do-
padem na krajinný ráz v etn  zásah  stírající p ítomné znaky krajinného 
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rázu, t žba nerost , hygienická za ízení, informa ní centra, za ízení ani ji-
ná opat ení pro zem lství a lesnictví. 

Prostorové uspo ádání: 
 krom  pozemních komunikací a technické infrastruktury, které jsou dány 

ípustným i podmín  p ípustným zp sobem využití ploch, nelze 
v plochách s kódem NS umis ovat žádné jiné stavby. 

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

 Požadavky na umis ování t chto staveb v nezastav ném území nebyly uplatn ny. 
 ípadné umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 

stavebního zákona je možné, pokud nedojde k narušení urbanistické koncepce m styse, 
kompozi ních vztah  v území nebude zaznamenán nežádoucí dopad na krajinný ráz nebo 
nedojde k ekro ení únosné kapacity území, kterou m že být nap . dopravní zát ž, 
hygienická únosnost území i bezpe nost v území. 

6.32.   Zajišt ní podmínek ochrany krajinného rázu 
 Koncepce územního plánu na území m styse nevymezuje plochy se zm nou v území, na 

kterých by bylo možno umis ovat stavby a za ízení narušující celistvost a obraz prostoru 
v krajinné scén , respektovány jsou d ležité krajinné horizonty uplat ující se v obraze 

styse. 
 Stanovena jsou opat ení na ochranu kulturních dominant území – kostela. 
 Koncepce ÚP zajiš uje ochranu obrazu m styse, respektuje charakter, m ítko a urbanistickou 

skladbu osídlení. Akceptuje stabilizované linie zásadních prostor m styse, ur uje výškové 
uspo ádání území.  

 Územní plán na území m styse neumis uje stavby, které se svojí výškou, plošným rozsahem, 
objemem vymykají m ítku krajiny a sídla, tj. nežádoucím zp sobem by zm nily charakter 
urbanizované a volné krajiny. 

 Územní plán nep edpokládá nové prostorové zásahy staveb technické infrastruktury do 
ešeného území. Zám r p eložky sil. I/37 je ešen v úrovni územní rezervy dle ZÚR KrV. 

 Koncepce ÚP neumož uje ve volné krajin  vytvá ení nových zahrádká ských lokalit ani 
rekrea ních objekt . Stávající plochy rekreace jsou územn  stabilizovány s p im enými 
možnostmi zm n objekt  v rámci jejich modernizace. Sou asn  se nevylu uje dostavba 
proluk p edevším na pozemcích zbo eniš  v místech, kde tímto zásahem dojde k obnov  
žádoucího (p vodního) stavu urbanistického celku. ešení územního plánu podporuje rozvoj 
pohybových složek rekreace a cestovního ruchu.  

 Územní plán respektuje památky místního významu - drobné objekty sakrálního významu i 
jiné kulturn  historické artefakty. Podmínky ochrany viz. kap.A.2.3. 

 Za nezbytné je v koncepci ÚP považováno zachování p írodního charakteru vodních tok  
s travními spole enstvy údolních niv. 

 ešení ÚP stabilizuje ÚSES, dopl uje prvky rozptýlené zelen  (plošné a liniové) v krajin . 
 Respektována je lenitost okraje lesa s jeho estetickou a ekologickou hodnotou. 

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

 prvky ÚSES - obecn  nezastavitelné plochy (v od vodn ných a ojedin lých p ípadech 
lze p ipustit stavby dopravní a technické infrastruktury (liniové a nerovnob žné 
s prvkem ÚSES), stavby vodohospodá ské a stavby životního prost edí) 

 ochrana krajinného rázu - dána koncepcí ÚP (viz kap. A 6.3.) 
 ochrana ZPF - odnímat ZPF pouze v p ípadech uvedených v ešení územního plánu. 

 Ochrana podzemních a povrchových vod 
 vodní plochy a toky - do 6 m od b ehové hrany nejsou p ípustné innosti a stavby 

zamezující volnému p ístupu k vodote i anebo vodní ploše 



Územní plán VOJN V M STEC - ZM NA . I   STUDIO P| 10/2020 
 

45 
 

 zastavitelná území - ešit p írod  blízké odvodn ní zastavitelných ploch a komunikací, 
ešit zachycování deš ových vod na pozemku nemovitosti. 

 Ochrana kulturních hodnot 
 identita sídla - respektovat základní kulturní hodnoty m styse jako je jeho p dorysná 

osnova, volné struktury zastav ní v krajin  i p sobivé stavební dominanty 
 drobné artefakty - akceptovat stávající výtvarná díla v sídlech a volné krajin   

 Hygiena prost edí 
Respektovat stavové limitní hranice p ípadných negativních vliv : 

 plochy výroby a skladování, drobná a emeslná výroba (VD) - po hranici v ÚP 
vymezené plochy 

 plochy výroby a skladování, zem lská výroba (VZ) – max. do vzdálenosti k objektu 
hygienické ochrany (objektu citlivých funkcí) nežádoucí vlivy z inností na výrobní 
ploše nesmí zasáhnout objekty hygienické ochrany 

 plochy smíšené obytné - komer ní (SK) – po hranici v ÚP vymezené plochy 
 plochy smíšené obytné - venkovské (SV) – po hranici v ÚP vymezené plochy 
 plochy išt ní a odvád ní odpadních vod (TI2) – OV Vojn v M stec - ochranné 

pásmo limitní hranice negativních vliv  50 m od technologického za ízení. 
6.5.   Podmínky pro využití ploch koridor  

 Koridory  v ÚP se vymezují jako území umož ující realizaci zám  na úseku technické a 
dopravní infrastruktury. Takto vymezené území je t eba do doby realizace zám ru chránit 
z vodu situování stavby technické a dopravní infrastruktury v etn  p ímo souvisejících a 
nezbytných za ízení i v etn  p íslušných ochranných pásem vyplývajících z právních 

edpis . 
 Do doby realizace p íslušné stavby technické a dopravní infrastruktury je na území koridoru 

zakázáno provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které 
by výstavbu technické a dopravní infrastruktury znemožnily anebo významn  ztížily (i 
ekonomicky). 

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

7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení, staveb a opat ení 
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

7.1. Ve ejn  prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury 
 VD1   koridor pro homogenizaci sil. tahu I/37 v ší i 100 m v nezastav ném území a 

v zastav ném území na ší i uli ního prostoru (ozn. v ZÚR KrV- DK 05) 
7.2.   Ve ejn  prosp šná opat ení (VPO) 

 VU1  plocha nadregionální biocentra ÚSES NRBC 81 Žákova hora (ozn. v ZÚR KrV- U 
008) 

 VU2 plocha nadregionální biocentra ÚSES NRBC 2009 Dá ko (ozn. v ZÚR KrV- U 010) 
 VU3 plocha nadregionálního biokoridoru ÚSES NRBK 76 (ozn. v ZÚR KrV- U 012) 
 VU4 plocha regionálního biocentra ÚSES RBC 1741 Suchý kopec (ozn. v ZÚR KrV- U 

041) 
 VU5 plocha regionálního biocentra ÚSES RBC 714 Ští í d l (ozn. v ZÚR KrV- U 136) 
 VU6 plocha regionálního biokoridoru ÚSES RBK 443 (ozn. v ZÚR KrV- U 220) 
 VU7 plocha regionálního biokoridoru ÚSES RBK 444 (ozn. v ZÚR KrV- U 221). 

7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 
 Nejsou územním plánem vymezovány. 

7.4.   Plochy pro asanaci 
 VA1 asanace objektu bývalé hájenky na louce v lesním masivu (p. . st. 215, p. . 858/5) 
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8. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit 
edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno , parcelních ísel 

pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn  dalších údaj  podle §8  katastrálního 
zákona 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

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

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

 Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina vymezují jako územní rezervu koridor v ší ce 200 
m pro prov ení budoucího umíst ní stavby p eložky sil. I/37. 

 V rámci koridoru územní rezervy se p edpokládá realizace zám ru p eložky v kategorii 
S 9,5/70. 

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

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

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

12.1. Vý et ploch a podmínky využití 
 Prov ení zm n v zastavitelných plochách vymezených územním plánem jako podmínky pro 

rozhodování v území je stanoveno u zastavitelné plochy Z1, Z5, Z16, Z22 a P1. 
 Základní podmínky využití jsou známy z kap. A 3.2. 

12.2. Stanovení lh t 
 Územní studie bude vyhotovena do ty  rok  od vydání nabytí ú innosti zm ny .I územního 

plánu. 

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

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

14. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
 Stanovení po adí zm n v území nebylo zadáním územního plánu vyžadováno. 
 Pot eba etapizace též nevyplynula z ešení územního plánu. 

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

 Nejsou územním plánem vymezovány. 
 

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

Výkres 
íslo název 

po et list  ítko 

1 Základní len ní území 1 1 : 5 000 
2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
3 Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení, asanace 1 1 : 5 000 
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3. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastav ného území, s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních 

edpis , s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  
podle zvláštních právních p edpis , pop ípad  s výsledkem ešení rozpor  

3.1. Soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem 
      Politika územního rozvoje R byla schválena usnesením vlády eské republiky . 929 ze dne 
20.7.2009. Usnesením vlády R . 276/2015 byla schválena Aktualizace .1 Politiky územního 
rozvoje R. Aktualizace .2 Politiky územního rozvoje R byla schválena dne 2.9.2019 usnesením 
. 629. Aktualizace . 3 Politiky územního rozvoje R byla schválena dne 2.9.2019 usnesením . 

630. Aktualizace . 5 Politiky územního rozvoje R byla schválena dne 17.8.2020 usnesením vlády 
. 833.(dále též PÚR R nebo jen PÚR) 

      Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina byly vydány dne 16.9 2008 a nabyly ú innosti 
22.11.2008. Aktualizace .1 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina byla vydána 8.10.2012 a 

innosti nabyla dne 23.10.2012. Aktualizace .2 a .3 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina 
byly vydány dne 13.9.2016 a ú innosti nabyly dne 7.10.2016. Aktualizace . 5 Zásad územního 
rozvoje Kraje Vyso ina byla vydána dne 12.12.2017 a ú innosti nabyla dne 30.12. 2017. 
Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina .6 byla vydána dne 14.5.2019 a ú innosti 
nabyla dne 14.6.2019. (Pro Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina v Aktualizaci .1-3 a 5-6 se 
dále užívá ozna ení ZÚR KrV nebo jen ZÚR.) 
 V sou asnosti se probíhá opakované ve ejné projednání Aktualizace .4 Zásad územního rozvoje 
Kraje Vyso ina 
3.1.1. PÚR eské republiky 
      Republikové priority územního plánování jsou Územním plánem Vojn v M stec napln ny. e-
šena je ochrana p írodních, kulturních hodnot území. V souladu s požadavky ochrany p írodních 
hodnot, zvýšení kvality života obyvatel i hospodá ského rozvoje je území obce ešeno komplexn  

ed uplat ováním jednostranných hledisek.  
Území m styse se nenachází v žádné rozvojové oblasti, rozvojové ose ani specifické oblasti re-

publikového významu. Území obce leží mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruktu-
ry. 

 priorita 14 - územní plán stanovuje koncepci rozvoje území obce, chrání hodnoty právn  
definované i hodnoty zjišt né v ÚAP a v dopl ujících pr zkumech a rozborech. Krom  ochrany 
hodnot nastavuje koncepce územního plánu p edpoklady pro vytvá ení nových hodnot p i 
zachování specifik území m styse (urbanizovaného i neurbanizovaného). ešení ÚP p ispívá 
ke kultivaci kulturní krajiny, nastaveny jsou únosné požadavky na rozvoj ekonomických a 
sociálních pot eb 

 priorita 14a - hlavním využitím zastavitelné plochy výroba a skladování - zem lská výroba je 
zachování podmínek pro udržení resp. rozvoj primárního sektoru. Jako podmín  p ípustný 
zp sob využití je uvedena zem lská malovýroba na plochách smíšených obytných - 
venkovských. Zvlášt  chrán né p dy jsou dot eny p edevším dostavbou zastav ného území a 
plochou technické infrastruktury - stavbou OV pro m stys. V ÚP je tedy zohledn na ochrana 
kvalitní zem lské p dy, posilována je ekologická hodnota krajiny zejména v zem lsky 
intenzivn  obhospoda ené ásti m styse (jihozápadní a jižní od jádrového sídla) 

 priorita 15 -  ÚP vytvá í p íznivé urbánní prost edí s kvalitním životním a sociálním prost edím 
snižující sociální vylu ování n kterých skupin obyvatel  

 priorita 16 - požadavek na komplexnost pojetí územního plánu je obsažen v § 18 odst. 2 
stavebního zákona. Územní plán Vojn v M stec je ešen v souladu se stavebním zákonem 

 priorita 16a - navržený zp sob využití území i koncepce dopravní infrastruktury je ešena v 
souladu s vazbami m styse Vojn v M stec na okolní obce, p edevším m sto Ž ár nad 



Územní plán VOJN V M STEC - ZM NA . I   STUDIO P| 10/2020 
 

48 
 

Sázavou. ÚP respektuje odv tvové zájmy rezortních koncepcí uplatn né v zadávací  
dokumentaci a korigované v pr hu projednávání územního plánu 

 priorita 17 - území ORP Ž ár nad Sázavou nepat í mezi strukturáln  postižené a hospodá sky 
zaostalé regiony. Základní podmínky pro napln ní priority . 17 jsou dány kvalitními a 
kvalitativními zm nami hospodá ského potenciálu m styse. Pracovištní funkce lze rozvíjet 
v omezených formách i na plochách jiného zp sobu využití. 

 priorita 19 -brownfields pr myslového, zem lského ani vojenského  p vodu se na území 
styse nenachází. Pro rozvoj m styse se ve významné mí e využívá proluk zastav ného 

území, rozvojové plochy krom OV navazují na zastav né území. Minimalizována je 
fragmentace krajiny. 

 priorita 20 - na území obce nejsou ešeny žádné koridory nebo plochy se stavbami, které by 
byly v konfliktu s charakterem krajiny, ochranou zvlášt  chrán ných území i ÚSES. 
Jednozna  p ízniv  se v charakteru krajiny a její ekologické kvality projeví revitalizace 
území mezi rybníky Kejda a V Ob inách a realizaci vodních t ní nad rybníkem V Ob inách.  
Dot ení p dního fondu je v rozsahu p im eného významu a velikosti m styse. 

 priorita 20a - dopravní a technická infrastruktura, která by vytvá ela  riziko fragmentace krajiny 
není v ÚP vymezována. Koncepce ÚP nebrání migra ní prostupnosti krajiny pro voln  žijící 
živo ichy i lov ka. Koncepce ÚP brání sr stání sídel, které je v prost edí CHKO Ž árské 
vrchy nežádoucí. 

 priorita 22 - územní plán prov il podmínky pro územní rozvoj cestovního ruchu s výsledkem, 
že plochy pobytové rekreace jsou územn  stabilizovány, podmín  lze k tzv. druhému bydlení 
využít k tomu p íhodných ploch zastav ného území. Respektovány jsou zna ené turistické a 
cykloturistické trasy i stezky nau né. Územní plán nebrání jejich dalšímu rozvoji. 

 priorita 24 – ÚP respektuje polohu Vojnova M stce na silnici I/37, která je sou ástí Páte ní 
silni ní sít  Kraje Vyso ina. ešení ÚP zp es uje požadavky ZÚR KrV týkající se 
homogenizace stávajícího tahu sil. I/37. Do ešení ÚP za azují koridor územní rezervy budoucí 
stavby p eložky sil. I/37 v celkové požadované ší ce dle ZÚR KrV. 

 priorita 25 –  vyhlášené  záplavové  území  se  na  území  m styse  nenachází.  U  vodních  tok  je  
zd razn n požadavek na nezastavitelnost p ilehlých pozemk . Stanoveny jsou požadavky na 
zadržování a vsakování deš ových vod v území. 

 priorita 28 - územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci rozvoje ve ejné 
infrastruktury (v . rozvoje ve ejných prostranství) a koncepci uspo ádání krajiny. Koncepce 
jsou vzájemn  koordinovány a tak má m stys Vojn v M stec nastaveny podmínky pro 
udržitelný rozvoj území. 

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

 priorita 31 - územní podmínky nedovolují výstavbu výrobny el. energie pro komer ní ú ely. 
Pro vlastní pot ebu (nap . domácnosti) lze tato za ízení v etn  za ízení pro využití 
obnovitelných zdroj  za stanovených podmínek umis ovat na objektech v urbanizovaném 
území obce. 

Územní plán Vojn v M stec je vypracován v souladu s PÚR R. 
3.1.2. Soulad s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem 
     Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vyso ina nebyl 
dosud po ízen. 

 Území obce se nenachází v rozvojové oblasti ani specifické oblasti krajského významu, rovn ž 
se nenachází v rozvojové ose krajského významu. 

 Zásady územního rozvoje KrV na území m styse Vojn v M stec vymezují: 
 koridor silnice I/37 v ší ce 150 m pro homogenizaci stávajícího tahu 
 koridor územní rezervy v ší ce 200 m pro prov ení budoucího umíst ní stavby p eložky sil. 

I/37 
 plochu nadregionálního biocentra ÚSES NRBC 81 Žákova hora 
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 plochu nadregionálního biocentra ÚSES NRBC 2009 Dá ko 
 plochu nadregionálního biokoridoru ÚSES NRBK 76 
 plochu regionálního biocentra ÚSES RBC 1741 Suchý kopec 
 plochu regionálního biocentra ÚSES RBC 714 Ští í d l 
 plochu regionálního biokoridoru ÚSES RBK 443 
 plochu regionálního biokoridoru ÚSES RBK 444. 

 V rámci ešení územního plánu došlo k úprav  koridoru ur eného pro homogenizaci stávajícího 
tahu silnice I/37 na ší ku ochranných pásem v nezastav ném území z d vod , že pot ebné 
zlepšení technických parametr  lze u silnice I/37 uskute nit v koridoru 2 x 50 m. V zastav ném 
území došlo ke snížení ší ky koridoru na ší i uli ního prostoru z d vodu zachování 
urbanistického uspo ádání m styse a zachování jeho kulturního hodnot.  
Rovn ž došlo k úprav  koridoru územní rezervy pro prov ení budoucího umíst ní stavby 

eložky silnice I/37 v místech, kde okrajov  zasahuje do zastavitelného území (h bitov, bývalá 
vodárna) 

 Typy krajin dle cílového využití  

 krajina lesní (lesní komplex v SV až JV ásti území obce) 
 územním plánem nedochází k dot ení lesního p dního fondu. Je zachován daný 

charakter území jehož velkou ást zaujímá nadregionální biocentrum ÚSES Žákova 
hora.  

 hospodá ské úpravy lesa budou sm ovat do zvýšení podílu meliora ních a zpev ujících 
evin. 

 cestovní ruch je rozvíjen na bázi pobytových aktivit, které jsou p ijatelné pro udržitelný 
rozvoj území. 

 samota Nová Hu  je územn  stabilizovaným zastav ným územím s možností dostavby 
proluk, zm n dokon ených staveb p ípadn  i s využitím zbo eniš  avšak vždy za 

edpokladu akceptování charakteru m ítka i vn jšího výrazu stávajícího zastav ní. 
nevyužívaný objekt hájovny je asanován a p eveden do druhu pozemku trvalý travní 
porost. 

 koncepce ÚP nep ipouští narušení kompaktního lesního horizontu umis ováním 
nevhodných staveb. 

 krajina rybni ní (jižní ást území obce) 
 ÚP nevymezuje v této ásti území obce žádné zám ry.  
 ÚP zd raz uje vysoké p írodní hodnoty území, které nap . tvo í NPR Radostínské 

rašeliništ ,  EVL  Dá ská  rašeliništ  a  plochy  za len né  do  I.  a  II.  zóny  odstup ované  
ochrany p írody CHKO Ž árské vrchy. 

 území je charakteristické plochým rozvodím, kdy dochází k propojení dvou rozvodí - 
tzv. bifurkaci. Kvalita vod je zajiš ována p ísnými ochrannými podmínkami využívání 
tohoto jedine ného území v CHKO Ž árské vrchy. 

 samota Radostínské Borky je územn  stabilizovanou samotou s možností dostavby 
proluk, zm n dokon ených staveb i s možným využitím ploch druh  zbo eniš  avšak 
vždy za p edpokladu akceptování charakteru, m ítka i vn jšího výrazu stávajícího 
zastav ní. 

 na území se nenachází chatová lokalita, preferovány jsou pohybové formy rekreace. 
 jedná se o mimo ádn  hodnotné lov kem málo dot ené ekosystémy rašeliniš , 

podmá ená stanovišt , rákosiny lemují pob ežní pásmo rybník  Velké Dá ko zvlášt  
pak rybníka Malé Dá ko, které požívají p ísné právní ochrany  

 krajina lesozem lská harmonická (území mezi sídlem a okrajem lesního masivu v úseku 
samota Borky - PP Suché Kopce - hranice jádrového sídla) 

 ÚP maximáln  respektuje stávající typ využívání lesních a zem lských pozemk  
s mozaikou drobných les , luk a pastvin i orné p dy. Jediná zastav ná plocha v tomto 
typu krajiny je vymezena pro ve ejné prostranství podporující innost stávající st elnice. 
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 na pozemcích ur ených pro funkci lesa je v ÚP uvedena pot eba zvýšení odolnosti lesa 
dostate ným zastoupením meliora ních a zpev ujících d evin. 

 území je bez zástavby, ÚP na území této krajiny zástavbu neuvažuje.  
 na území se nenachází žádná za ízení cestovního ruchu, ubytovací za ízení hromadné 

ani individuální rekreace ani zde taková za ízení ÚP nenavrhuje. 
 ÚP považuje lu ní porosty za d ležitý ekostabiliza ní prvek, proto trvale travní porosty 

vymezuje jako samostatnou plochu ZPF. ÚP nep edpokládá zorn ní trvale travních 
porost .  

 krajina zem lská b žná (zbývající rozsáhlá ást území m styse v . zastav ného území 
jádrového sídla) 

 nejintenzivn ji zem lsky obhospoda ovaná ást území m styse. Akceptovány jsou 
zjišt né architektonické a urbanistické znaky jádrového sídla. Pro stavební rozvoj je 
využito p edevším vhodných proluk v zastav ném území a vhodných ploch p ímo 
navazujících na hranici zastav ného území.  

 vyšší pestrosti krajiny bude dosaženo dopln ním zelen  kolem liniových prvk  v krajin  
(um lých i p irozených) i dopln ním rozptýlené zelen  v krajin . Kolem PR Šti í d l je 
navrženo vytvo ení „nárazníkové zóny“ tvo ené trvale travními porosty namísto orné 

dy, která dnes sahá až k hranici p írodní rezervace.  
 ochrana zem lského p dního fondu jako základního p írodního bohatství a 

nenahraditelného výrobního prost edku provází celý proces po izování územn  
plánovací dokumentace a pat í mezi priority ÚP.  

 Správní území m styse náleží do oblasti krajinného rázu CZ0610-024 Ž árské vrchy. 
 koncepce územního plánu považuje reliéf území za zásadní nezam nitelnou hodnotu 

styse. Územním plánem nejsou navrhovány významné zásahy do terénu. 
 ÚP vytvá í p edpoklady pro obnovu kulturní krajiny p edevším na území, které ZÚR KrV 

za le uje do krajiny zem lské b žné. Tuto ást území m styse lze charakterizovat jako 
krajinu velkých blok  orné p dy siln  antropogenn  využívanou. Nelze p istoupit na další 
scelování zem lské p dy. 

 ÚP hodnotné ásti krajinné struktury stabilizuje. Zele  les  je považována za permanentní 
krajinnou strukturu s ekologicky a esteticky hodnotnými okraji les . Mimolesní zele  je 
nadále zastoupena v podob  svahových mezí (agrárních mezí) 

 historické krajiná ské úpravy nesoucí z ejmý kompozi ní zám r nebyly na území obce 
nalezeny. 

 území m styse je odvod ováno M steckým potokem a Štírovým potokem (povodí 
Doubravy). Jižní a jihovýchodní ást území je odvod ována bezejmenným tokem 
náležejícím do povodí Sázavy. 

 stys Vojn v M stec náleží mezi v tší obce v rozdrobené síti malých sídel Kraje 
Vyso ina. Po et obyvatel v obci mezi lety 1869 až 1930 pohyboval v rozmezí 1321 až 1407 
obyvatele. Prudký propad v po tu obyvatel byl zaznamenán v roce 1950 (971 obyvatel). 
V následujících letech po et obyvatel dále klesal a zastavil se v roce 2011 na 777 
obyvatelích. K 1.1. 2020 na území obce žilo 773 osob. Strategie rozvoje m styse nem že 
po ítat s bou livým rozvojem a výsledná popula ní velikost obce je uvažována pro 850 
obyvatel.  

 ÚP zabezpe uje podmínky pro udržení p íznivého stavu biotop  a druh , které jsou 
edm tem ochrany. 

 v ÚP jsou vytvo eny p edpoklady pro pln  funk ní ÚSES, tvo ený vzájemn  propojeným 
souborem p írod  blízkých ekosystém . 

 koncepce ÚP udržuje pozitivní charakteristiky krajinného celku ZV/19 Dá ská brázda 
(Dlouhá mez). Budovy vymykající se okolní zástavb  (v areálu zem lské výroby) jsou 
odclon ny pásem zelen . ÚP naopak vyzdvihuje pozitivní hodnoty sídla - h bitovní kaple, 
kostel sv. Ond eje, nám stí se vzrostlou zelení. 
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 zachován z stává historický ráz drobných struktur osídlení (Nová Hu , Radostínské Borky a 
Borky). Není uvažováno s novou urbanizací volné krajiny. 

 ÚP na území obce neuvažuje t žbu nerostných surovin ani obnovu t žby rašeliny.  
na území m styse není umis ována žádná skládky odpad . 

 v oblasti rekrea ního využití krajiny jsou preferovány pohybové formy rekreace. Koncepce 
ÚP neumož uje vznik míst, kde by docházelo k vysoké koncentraci turist  a návšt vník  
CHKO. 

 ínos územního plánu k napln ní požadavk  územního plánování Kraje Vyso ina vztahující 
se k území m styse Vojn v M stec pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (ozn. priorit 
odpovídá ozn. v ZÚR KrV): 
 priorita 01 – územní plán eší nejvýhodn jší formy využívání a uspo ádání území z hlediska 

geografické polohy obce, napl ování lidských pot eb v daném urbanizovaném prost edí a 
v prost edí volné krajiny. ešeno je efektivní využívání zastav ného území, rozši ování 
zastav ného území reaguje na požadavky zadání ÚP. Zachována je dobrá dostupnost 
základního ob anského vybavení. ešením ÚP dochází ke zlepšení vyváženosti mezi 
pracovištní a obytnou funkcí m styse. 

 priorita  04  -  funk ní vztahy jsou založeny na vztahu venkovského osídlení v kvalitním a 
atraktivním prost edí pro rekreaci (CHKO) s lidskými zdroji (pracovními), m stské prost edí 
(Ž ár nad Sázavou, Havlí v Brod, Chot bo  i Pardubice) jako m sta s rozvinutým 
ekonomickým potenciálem a dobrou dostupností širokého spektra ob anské vybavenosti. 

 priorita 05 – územní plán eší problematiku pozemní dopravy za ú elem zlepšení dopravní 
dostupnosti a obslužnosti kraje vymezením ploch dopravy silni ní v pojetí homogenizace 
stávajícího tahu sil. I/37, kde ÚP v rámci pr tahu silnice I. t ídy sídlem navrhuje dopravní 
zklidn ní pr tahu. Pro zachování možnosti kone ného ešení je vymezen koridor územní 
rezervy pro budoucí stavbu p eložky sil. I/37. 

 priorita 06 – využívání území obce je v souladu s cílovými charakteristikami území. 
Preferována je diverzita v krajin  posilující ekologickou stabilitu území a vytvá ející 
podmínky pro zabezpe ení harmonického m ítka a harmonických vztah  v krajin . Rozsah 
dot ení zem lského p dního fondu je ovlivn no o ekávanými rozvojovými pot ebami 
v oblasti sociální infrastruktury. Územní rozvoj sm uje do jádrového sídla, drobné struktury 
osídlení mají p edpoklady kvalitativních zm n. Územní rozvoj sídla Vojn v M stec logicky 
využívá vhodné plochy uvnit  zastav ného území a plochy navazující na zastav né území a 
je ešen v rozumných dimenzích. Rozvoj území nebude mít významný negativní dopad na 
krajinný ráz. P íznivý dopad na obraz m styse bude mít realizace zelen  p ed zem lským 
areálem, která odcloní m ítkem, architekturou i výrazem krajin  cizí zem lské stavby. 
Vytvo ení ucelené soustavy tzv. nárazníkových zón u vodních tok  a ploch v etn ádné 
likvidace splaškových vod bude mít zásadní p íznivý vliv na kvalitu povrchových a 
podzemních vod. Zvyšování p irozené retence deš ových vod na území m styse je další 
z požadavk  na zlepšování vodohospodá ské bilance povodí. 

 priorita 07 – zachován je vyvážený pom r mezi zastav nými a nezastav nými plochami 
zastav ného území. Nové plochy pro bydlení jsou vymezovány v lokalitách dávající záruku 
kvality bydlení v dostupnosti ve ejné infrastruktury. Na plochách p estavby je preferováno 
polyfunk ní využívání území. Rozvoj ekonomických aktivit sm uje do efektivn jšího 
využívání stávajících ploch výroby. Nové plochy výrobní a skladovací jsou vymezeny 
v návaznosti na plochy stávající stejného významu a naproti stávající autobusové zastávky 
na sil. I/37 p i výjezdu ze sídla do Ž áru n./S. Zp sob využití ploch smíšených obytných 
umož uje jejich využití i pro rozvoj pracovních míst. Na t chto plochách možno aplikovat 
obory s innostmi nenáro nými na dopravní obsluhu a hygienu prost edí. Ani t mito zásahy 
nedojde k rovnováze mezi obytnou a pracovištní kapacitou m styse, což vzhledem k dobré 
dostupnosti Ž áru n./S. a Ždírce n./D. (míst s podnikatelskými investicemi) není t eba 
považovat za neudržitelnou situaci. V ÚP jsou preferovány pohybové formy rekreace a 
cestovního ruchu. Akceptovány jsou stávající turistické a cykloturistické trasy. Využívání 
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silnic III. t íd, ú elových cest i místních komunikací pro pot eby cyklist  i p ších je 
ípustné. Komplexní pozemková úprava není na území obce provedena. Územní plán 

vytvá í p edpoklady pro ochranu ekologicky hodnotných území. Rozptýlená zele  v krajin  
(sou asná i p edpokládaná) mimo ekologický význam má i nezastupitelnou úlohu z hlediska 
prostorové diferenciace zem lské krajiny. Dostatek ve ejných prostranství na plochách 
stabilizovaného území a možnosti jejich umis ování na plochách zastavitelných zajisté 

isp je k rozvoji spole enství obyvatel m styse a posílení vn jšího i vnit ního obrazu 
styse. Zásobování obce pitnou vodou a zp sob ešení likvidace splaškových vod je v ÚP 

provedeno dle PRVKÚK Kraje Vyso ina. Na území obce se neuvažuje výstavba vysokých 
stožár  v trných elektráren ani fotovoltaických elektráren ve volné krajin . Podmín  

ípustné je umis ování alternativních zdroj  energie pro vlastní spot ebu na stavbách 
urbanizovaného území. Není ešena plynofikace drobných struktur osídlení. 

 priorita 08 – správní území m styse Vojn v M stec neleží ve specifické oblasti. M stys do 
zna né míry ztratil charakter venkovského sídla, nicmén  ÚP zachovává zem lskou 
výrobu jako d ležitou sou ást ekonomiky místa. Zárove  má zem lská výroba 
nezastupitelný význam p i údržb  krajiny. Zem lská výroba je soust ed na  do 
zem lského areálu na jihovýchodním okraji jádrového sídla. Kvalitní ZPF je dot en jen v 
mí e minimální a v rozhodujícím podílu na plochách uvnit  zastav ného území. M stys je 
dob e vybaven ve ejnou infrastrukturou, která není barierou pot ebného rozvoje, která by 
vyžadovala pot ebu návrhu etapizace zm n v území. Železnice na území m styse není a 
nebude. Silnice I/37 procházející zastav ným územím v p ípad  prokazatelné pot eby m že 
být po zapracování do územního plánu p eložena mimo zastav né území. (ZÚR vymezuje 
pro tento zám r územní rezervu, kterou ÚP akceptuje). Na území m styse není umíst na 
koncentrovaná výrobní innost, která by m la negativní dopad na obytné území m styse a 
rekrea  využívané plochy. 

Územní plán Vojn v M stec je v souladu se ZÚR KrV. 

3.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování  
 Cíle územního plánu 

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

 územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce Vojn v M stec. 
Pro území obce jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území a podmínky 
prostorového uspo ádání území. Zm ny v území sm ují p edevším do ploch bydlení 
v rodinných domech venkovského typu, které vyhovují pot ebám a nárok m r zných 
sociálních skupin obyvatel. Zárove  je ešena problematika, dopravní a technické 
infrastruktury i ploch výroby a skladování, které sm ují p edevším do primárního a 
sekundárního sektoru. 

 rozvoj území je koordinován p sobením dot ených orgán  na území i na území sousedních 
obcí. Jedná se o zám ry p edevším na úseku dopravní a technické infrastruktury i 
koordinace na úseku lokálních ÚSES. Koordinace se ZÚR KrV - viz kap. C.3.1.2. P ednosti 
území prezentované hmotnými i nehmotnými hodnotami území jsou územním plánem 
rozvíjeny tak, aby byly co nejú eln ji napln ny a koordinovány ve ejné i soukromé zám ry 
zm n v území v souladu s dlouhodobými pot ebami spole nosti. 

 ve ve ejném zájmu ÚP Vojn v M stec a chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní 
hodnoty území, respektuje hodnoty urbanistické a kulturní. 

 krajinný prostor je chrán n jako prostor bez podstatného narušení. Na pom ry CHKO  
v zem lsky siln  využívané krajin  je posilována ekologická stabilita p edevším na 
orné p . 

 jako vzájemn  propojený soubor p irozených i p írod  blízkých ekosystém  udržujících 
írodní rovnováhu je vymezen územní systém ekologické stability. 
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 chrán ny jsou nesporné hodnoty p írody a krajiny. 
hodnota edpis 

CHKO Ž árské vrchy  Výnos MK SR . j. 8908/1970 
NPR Radostínské rašeliništ   Výnos MK SR . j. 9.432/87-VI/2 ze dne 17.6. 1987 
PR Ští í d l  vyhl. ONV Ž ár n. S. ze dne 14.4. 1988  

vyhl. ONV H. Brod ze dne 12.12 1988  
PP Suché kopce  vyhl. ONV Ž ár n. S. ze dne 25.10. 1990 
Památný strom  buk lesní-rozh. CHKO Ž árské vrchy ze dne 1.6. 2000 

 v zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu a 
využití disponibilních ploch, avšak za podmínky nutného zachování struktury zástavby 
a architektonického výrazu staveb.  

 napln ny jsou podmínky ochrany krajinného rázu uplatn né v plánu pé e o CHKO 
árské vrchy na období 2011-2020  

 územní plán respektuje kulturní památky zapsané do ÚSKP R: 
íslo rejst íku katalog. . památka umíst ní 

46844/7-4619 1000159374 zájezdní hostinec centrální ást sídla 
39182/7-4618 1000151203 kostel sv. Ond eje s k ížem  SZ okraj centrální ásti sídla  
25138/7-4620 1000136237 socha sv. Jana Nepomuckého  centrální ást sídla 

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

 chrán na jsou místa vále ných hrob : 
ozna ení popis 

CZE-6115-36475 vále ný hrob s ostatky - místní h bitov 
CZE-6115-33380 vále ný hrob s ostatky - místní h bitov 
CZE-6115-9887 pietní místo - objekt - místní h bitov 
CZE-6115-36476 vále ný hrob s ostatky - místní h bitov 
CZE-6115-9888 pomník  I. a II. sv tová válka - centrální ást sídla 
CZE-6115-9889 kamenný pomník - západn  od samoty Nová Hu  
CZE-6115-36777 pomník z kamen  s deskou - na rozcestí u Nové Hut  

 územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území. Dány 
jsou p edpoklady pro kultivaci urbanisticky cenných prostor. 

 nové požadavky na pobytové formy rekreace nejsou na území obce ešeny. 
 v sídle jsou vytvo eny úm rné p edpoklady pro rozvoj ekonomických aktivit 

inášejících do obce pracovní p íležitosti. 
 obec je dob e vybavena ve ejnou infrastrukturou. Uvažováno je s napojením nových 

rozvojových ploch na tuto infrastrukturu. OV je funk ní - nezapsána však v KN.  
 za ízení ob anského vybavení jsou na území obce územn  stabilizována s možností 

kvalitativního rozvoje. 
 dobrá dostupnost ob anské infrastruktury, ve ejných prostranství, ploch denní rekreace i 

dobré možnosti bydlení pat í mezi d ležité formy sociáln  udržitelného uspo ádání 
prost edí m styse. 

 extenzivní r st urbanizovaného území m styse nemá významný dopad na 
identifikovatelné znaky krajinného prostoru ani kvalitu životního prost edí. 

 vymezení zastavitelných ploch je p im ené velikosti m styse a jeho postavení ve 
struktu e osídlení. 

 v podmínkách využití ploch jsou pro plochy nezastav ného území, jejichž charakter 
neumož uje umis ování staveb, za ízení i jiných opat ení, tyto stavby, za ízení, p ípadn  
jiná opat ení výslovn  uvedena. T mito plochami jsou plochy smíšené nezastav ného území 

írodní, kde je prioritou zachování a obnova ekologických a estetických hodnot území a 
plochy p írodní s nezbytností zajišt ní ochrany p írody a krajiny p edevším na plochách 
maloplošných chrán ných území, území I. zóny CHKO a ploše evropsky významné lokality.  

 problematika umis ování technické infrastruktury na nezastavitelných pozemcích se obce 
nedotýká, protože území obce je a dále bude pokryto územním plánem. 
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 Úkoly územního plánování 
 územní plán eší složitost vazeb mezi zjišt nými hodnotami území, které jsou nezbytnou 

podmínkou pro udržitelný rozvoj území. Hledá zp sob, jak udržet funk nost civiliza ních 
hodnot (zde p edevším ve ejné infrastruktury) p i zachování propor nosti mezi 
urbanizovaným a neurbanizovaným územím a hodnotami p írodními a kulturn  
historickými. 

 základní idejí územního plánu je zajistit podmínky pro zdravý rozvoj obce. Urbanistická 
koncepce pak stanovuje podmínky zp sobu využívání ploch zastav ného i nezastav ného 
území a podmínky prostorového uspo ádání. Stanovuje základní srozumitelný rámec 
regulace území, který sm uje k tvorb  a ochran  prost edí, tedy k samé podstat  urbanismu. 

 z analýzy využití území obce se zahrnutím zajišt ní pot eb, které se mají na území obce 
uskute nit, vyvstala pot eba zm n v území. Zm ny v území se zam ily na zám ry, které 
nelze uskute nit v zastav ném území a pro další existenci obce jsou nezbytné. Jde o: 

 vyhledání ploch pro bydlení (lepší podmínky pro bydlení mohou stabilizovat p ípadn  
mírn  navýšit po et obyvatel obce) 

 vymezení ploch výroby a skladování (posílení ekonomického potenciálu na území obce, 
snížení vyjíž ky za prací) 

 zp esn ní koridoru pro homogenizaci stávajícího tahu silnice I/37 (vytvo ení podmínek 
pro ú elné využití území v dosahu stávající silnice I/37) 

 zajistit ochranu p írodních hodnot, které nejsou chrán ny konkrétními právními 
edpisy (nastavit podmínky pro vytvo ení harmonických stav  v krajin ) 

 urbanistická koncepce akceptuje prostorové uspo ádání jádrového sídla i k m stysi 
náležejících samot. Zd razn na je jejich osobitost reagujících na p írodní podmínky a ú el 
jejich založení.  

 nástroji územního plánu je umožn na alespo  díl í rehabilitace p vodního prostorového 
konceptu jádra sídla. Zastavitelné plochy zásadního významu navazují na zastav ná území a 
je vysloven požadavek na jednotu se stávajícím zastav ním. Uspo ádání a ešení staveb 
nep ísluší ešit územnímu plánu. Urbanistické, architektonické požadavky i požadavky na 
prostorové uspo ádání jsou v rozsahu p íslušném úrovni územního plánu obsaženy 
v grafické i textové ásti ÚP. 

 zm ny v území se projevují na úseku ploch zastavitelných a ploch p estavby. Zm nám 
v území p edcházela analýza území, aby byl zajišt n dostatek údaj  umož ujících ochranu 
území p ed neuváženými zásahy i vpádem inností, které by nevratn  zm nily charakter 
obce a m ly nep ijatelný dopad na pozitivní hodnoty území. Uspo ádání staveb nep ísluší 
ešit územnímu plánu. 

 stanovení po adí provád ní zm n v území nebylo v obsahu Zm ny . I požadováno, 
nevyplynulo ani z ešení Zm ny . I ÚP Vojn v M stec.  

 na území m styse se nenachází a ani územní plán zde nenavrhuje žádné stavby ani za ízení, 
která by mohla zp sobit ekologickou i p írodní katastrofu. Na území obce nejsou 
vodoprávním ú adem vyhlášena záplavová území. 

 navržené prostorové uspo ádání ploch s rozmanitostí využívání vymezených ploch vytvá í 
íznivé podmínky pro hospodá ské aktivity a úseku malých a st edních podnik . Flexibilita 

takovýchto firem lépe odolává d sledk m hospodá ských zm n. 
 stanovení prahových hranic r stu se projevilo i v návrhu ve ejných infrastruktur obce.  

V sou asné dob  sídlo p edevším plní funkci ubytovací. Územní plán rozvíjí možnosti 
polyfunk ního využívání území obce, tj. i urbanizovaného území s požadavkem na vysokou 
kvalitu bydlení.  

 obec je dob e vybavena technickou infrastrukturou. ešením územního plánu jsou nastaveny 
podmínky tak, aby po et uživatel  infrastruktury neklesl pod únosnou mez (práh efektivity). 
Jedním z t chto opat ení je zajišt ní kvalitní územní p ípravy na úseku bydlení. 

 podrobn  jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek 
stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit. 
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 Sou asné podmínky využívání území nevyžadují, aby územní plán ešil v tší asanace 
v sídle.  

 dot ení p dního fondu stavebními zám ry je p im ené postavení m styse ve struktu e 
osídlení i jeho geografické poloze v území. Na území obce nejsou podmínky pro t žbu 
nerostných surovin. V zem lsky intenzivn  využívaném území jsou územním plánem 
nastaveny požadavky na postupné zvyšování rozmanitosti krajiny s p edpokladem zlepšení 
ekologické stability a krajinotvorných opat ení.  

 územní plán zachovává hodnoty mající právní ochranu i hodnoty, které právní ochranu 
nemají, ale území m styse charakterizují a poskytují mu jeho jedine nost a 
neopakovatelnost. ÚP respektuje typické rysy zástavby v jádrovém sídle i k n mu 
náležejících samotách. Jedním z princip  tvorby ÚP bylo zachování p ímé návaznosti 
urbanizovaného území na krajinu, zachování základního m ítka zástavby i typu zástavby. 

Mezi úkoly územního plánování pat í také posouzení vliv  územního plánu na udržitelný 
rozvoj území. Koncepce Územního plánu Vojn v M stec je postavena na principu vyváženosti 

í pilí  udržitelnosti, tj. pilí em ekologickým, sociálním a ekonomickým. 
V pokynech pro zpracování návrhu Zm ny . I ÚP Vojn v M stec nebylo požadováno 

vyhodnocení Zprávy o uplat ování ÚP Vojn v M stec na životní prost edí. 
3.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis  

 Stavební zákon a provád cí vyhlášky 
 P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vyhlá-
šek. 
 Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v souladu 
s jeho provád cími vyhláškami zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn  analytických pod-
kladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, a její p í-
lohou . 7 v platném zn ní i v souladu s vyhláškou . 501 /2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území v platném zn ní. 

 Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním 
 ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. v platném zn ní a 
dále využívá možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 odst. 
4 téže vyhlášky). 

 plochy s jiným zp sobem využití 
Územní plán vymezuje také plochy zelen . Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo 

jiné pro vymezení systému sídelní zelen  podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky . 
500/2006 Sb. v platném zn ní. Územní plán zde vymezuje t i typy ploch zelen . 

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

ho uchování kulturních, p írodních i sociálních hodnot území. U ploch neurbanizovaného území jde 
o vyjád ení zvláštností ve využívání r zných druh  pozemk . 

Podrobn jší len ní základních druh  ploch akceptuje doporu enou metodiku MINIS pro zpra-
cování územních plán  na území Kraje Vyso ina. íselných index  ur ujících podtypy ploch 
s rozdílným zp sobem využití je použito ploch zem lských (NZ) a ploch technické infrastruktury 
(TI) 

 rozd lení plochy typu NZ na podtyp NZ1 – orná p da a podtyp NZ2 – trvalé travní porosty 
je zd vodn no tím, že se jedná o plochy odlišnými vlastnostmi jako je ekologická hodnota, 
erodovatelnost, estetické p sobení apod.). 

 íselný index u ploch typu TI zna í p íslušnost za ízení k druhu technické infrastruktury. 
vodem je vzájemné odlišení r zných typ  inženýrských sítí obsluhující území obce i 

vyjád ení specifických požadavk  na jejich umis ování v území. 
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3.4. Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  podle 
zvláštních právních p edpis , p ípadn  s výsledkem ešení rozpor  

 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany R 
 celé správní území obce Vojn v M stec se nachází ve vymezeném území Ministerstva 

obrany R (MO R). 
 ešené území se nachází ve vzdušném prostoru pro létání v malých a p ízemních výš-

kách - letišt  a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP - jev 
102a). V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
stavbu, výstavbu vysíla , výškových staveb, staveb tvo ících dominanty v terénu, v tr-
ných elektráren, speciálních staveb zejména staveb s vertikální ochranou (nap . st elnice, 
nádrže plynu, trhací jámy) venkovního vedení VN a VVN jen na základ  závazného sta-
noviska MO R. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od zem  je nutno posoudit také vý-
sadbu vzrostlé zelen . Výstavba i výsadba m že být výškov  omezena nebo zakázána.  

 Všeobecn  lze na území obce vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy 
staveb vždy jen na základ  závazného stanoviska MO R (ÚAP - jev 119). 

 výstavba objekt  a za ízení tvo ící dominanty v území (nap . rozhledny) 
 stavby vyza ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátor , mobilních operátor , 

trných elektráren apod.) 
 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN 
 výstavba, rekonstrukce a opravy dálni ní sít , rychlostních komunikací, silnic I., II. a 

III. t íd, rekonstrukce a rušení objekt  na nich v etn  silni ních most , erpacích stanic 
pohonných hmot 

 nové dobývací prostory v etn  rozší ení p vodních 
 výstavba nových letiš , rekonstrukce ploch a letištních objekt , zm na jejich kapacity 
 izování vodních d l (p ehrady, rybníky) 
 vodní toky – výstavba a rekonstrukce objekt  na nich, regulace vodního toku a ostatní 

stavby, jejichž výstavbou dojde ke zm nám pom  vodní hladiny  
 ní p ístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipula ních ploch nebo jejich 

rušení 
 železni ní trat , jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objekt  na nich 
 železni ní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zm na za azení apod. 
 stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k soub hu s jiným vymezeným 

územím MO a je zde uplat ován p ísn jší požadavek ochrany  
 veškerá výstavba dotýkající se pozemk , s nimiž p ísluší hospoda it MO. 

Stavební aktivity jsou ÚP vesm s ešeny v p ímé návaznosti na zastav né území obce s tím, že 
nebude p ekro ena stávající hladina zastav ní. Preferuje se využívání tradi ních stavebních materiá-

. Na území se neuvažuje  výstavba za ízení vyza ující elektromagnetickou energii ani staveb dál-
kových sítí technické infrastruktury.  

- ešené území se nachází v ochranném pásmu p ehledových systém  (OP RLP) - letišt  a le-
tecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území  (ÚAP - jev 102a). Z d vodu bezpe -
nosti letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené podmínky: V tomto území lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základ  závazného stanoviska 
MO R. Jedná se o výstavbu (v etn  rekonstrukce a p estavby) v trných elektráren, výško-
vých staveb, venkovních vedení VN a VVN, základních stanic mobilních operátor . V tomto 
vymezeném území m že být výstavba v trných elektráren, výškových staveb nad 30m nad 
terénem a staveb tvo ících dominanty v terénu výškov  omezena nebo zakázána. 

- Územní plán respektuje parametry p íslušné kategorie pozemních komunikací v etn  
ochranných pásem stávajícího dopravního systému. ešena je územní p eložka silnice I/37 
v souladu s nad azenou územn  plánovací dokumentací (ZÚR KrV). 
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 Návrh ešení požadavk  CO 
 rozsah a obsah 

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

 návrhy opat ení 
 zvláštní povode  – území obce není zasaženo zvláštní povodní.  
 ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události 

Stálé úkryty se v území obce nevyskytují. Hlavní t žišt  ukrytí obyvatelstva bude v 
improvizovaných úkrytech. Protiradia ní úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je 
improvizovaným úkrytem, využitelný za krizových stav . Požadovaná kapacita je p ibližn  1 
m2 na osobu. Lze doporu it, aby nov  budované podsklepené objekty byly v zájmu majitel  
dom ešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované úkryty. 
Dob hová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá izochron  dostupnosti 15 minut. 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory základní školy. Pro 
nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy - havárií nezasažené 
obytné domy i ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci OÚ). 

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

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

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

 ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území 
Na území obce nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v ešení územního 
plánu Vojn v M stec neuvažuje. 

 zajišt ní záchranných, likvida ních a obnovovacích prací pro odstran ní škodlivých 
ink  kontaminace vzniklých za mimo ádné situace. 

Tyto práce zajiš uje obecní ú ad v sou innosti se složkami IZS Kraje Vyso ina. P i vzniku 
mimo ádné události nadmístního významu budou pot ebná opat ení zajiš ována z úrovn  
Kraje Vyso ina. K provád ní t chto prací lze využít havárií nezasažené objekty 
zem lských areál . 
 nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Obec bude zásobena dovozem vody cisternami ze zdroje Nížkov v množství 7,06 m3/den.  
Zásobování obce el. energií je z primárního venkovního vedení VN 22 kV. El. vedení VN 
má vysokou provozní jistotu mající p edpoklady pro nouzové zásobování obce el. energií 
(dodávku el. energie je též možno nouzov  zajistit diesel. agregáty). 

 místo pro dekontaminaci osob, p ípadn  dekontaminaci kolových vozidel Lze využít ploch 
zem lského areálu. 

 požadavky na dopravní sí  Ší ka silnic a hlavních místních komunikací pro pr jezdní sm ry 
musí spl ovat tyto minimální požadavky (v1 + v2)/2 + 6 m, kdy v1 + v2 = pr rná výška 
budov po hlavní ímsu v metrech na každé stran  ulice. P i jednostranné zástavb  se 

ipo ítávají místo šesti 3 m. 

 zahrabovišt  Není na území obce vymezeno. Nakažená zví ata musí být odvezena a 
likvidována v místech ur ených pracovníky veterinární správy a hygienické stanice. 

 Krizový plán Kraje Vyso ina (Havarijní plán Kraje Vyso ina). P i ešení výše uvedených 
požadavk  postupovat dle tohoto plánu. 
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 Požární ochrana 
Hasi ská zbrojnice (nacházející se v jádrovém sídle) vyhovuje svým umíst ním pro výhledové 

období. Územní plán zabezpe uje dobrou dopravní dostupnost jednotlivých objekt  na stabilizova-
ných i rozvojových plochách pro požární techniku. Na vodovodním adu jsou umíst ny  hydranty 
k zajišt ní požární vody. Zastavitelné plochy budou na požární vodu napojeny prodloužením vodo-
vodních adu, které dle pot eby budou osazeny hydranty. Vodojem 2x100m3 (max. hladinu 627,70 
m.n. m. a min. hladinou 624,50 m.n.m., vytvá í dostate nou zásobu požární vody.  

 ešení problém , které vyplývají z ÚAP 
Územn  analytické podklady (ÚAP) pro správní obvod obce s rozší enou p sobností Ž ár nad 

Sázavou - tvrtá úplná aktualizaci po ídil v prosinci 2016 Ú ad územního plánování M Ú Ž ár nad 
Sázavou. V prosinci roku 2019 byla provedena aktualizace po tvrté úplné aktualizaci. 

Dle vyváženosti vztahu územních podmínek, m stys vykazuje vyvážené vztahy ve všech t ech 
pilí ích udržitelného rozvoje. Na ešeném území je vymezeno 5 zásadních problém  

- ZD - 1 Pr tah silnice I. t ídy zastav ným územím. ZÚR KrV vymezují územní rezervu pro 
prov ení budoucího umíst ní stavby p eložky silnic I/37. Též problém SL - 3 
ešení ÚP: Územní plán územní rezervu p ebírá do své koncepce s tím, že v místech st etu 

s d ležitou ob anskou vybaveností m styse (h bitov s kaplí) a ploch výrobních p i vstupu do 
sídla od Škrdlovic dochází k drobnému zp esn ní severovýchodního okraje územní rezervy 

- ZD -7 Jízdní kolo - ekologický dopravní prost edek. V mí e maximální jízdní kolo využít 
jako jeden z nejd ležit jších prost edk  tzv. šetrné mobility 
ešení ÚP: Územní plán respektuje zna ené cyklotrasy a cyklostezky na území m styse. 

Vymezování nových cyklotras je možné po pozemních komunikacích krom  silnice I.t ídy. 
ÚP dále na úrovni p ípustného i podmín  p ípustného využití umož uje cyklotrasy i 
cyklostezky umis ovat na mnoha plochách rozdílného zp sobu využití 

- ZD - 4 Rozsáhlý zem lský areál na okraji sídla ve výhodné dopravní poloze je neefektivn  
využíván a postupn  chátrá  
ešení ÚP: Koncepce územního plánu preferuje víceú elové využívání plochy areálu, které 

umožní pružn jší reagování na o ekávané, ale i náhlé zm ny  ekonomického prost edí  
- SL - 3 P iblížením plochy územní rezervy pro prov ení budoucího umíst ní stavby p eložky 

silnice I/37 až k samé hranici zastav ného území (viz. ZÚR KrV) m že dojít k potla ení 
výhodnosti odvedení tranzitní dopravy mimo zastav né území jádrového sídla m styse 
ešení ÚP: Jedná se o nadmístní problém. V rámci další aktualizace ZÚR prov it možnosti 

oddálení plochy územní rezervy sm rem jihovýchodním. Oddálení navrhnout zárove  tak, 
aby v prostoru za mate skou školou bylo možno vymezit plochu pro rozvoj bytové výstavby 

styse. Problematiku t eba ešit se zohledn ním pot eb obce Krucemburk. 
- OS - 3 Ve ejná zele  se vzrostlými stromy na nám stí pat í mezi základní pozitivní hodnoty 

styse. Zachovat tuto hodnotu. 
ešení ÚP: Rovn ž Zm na . I ÚP Vojn v M stec považuje parkov  upravené nám stí za 

ležitou hodnotu jádrového sídla, které sídlo identifikuje. Jedná se o ve ejnou zele  
s pravidelnou dispozicí vyžadující postupnou rekonstrukci dle odborn  zpracovaného 
projektu  

 Vyhodnocení stanovisek dot ených orgánu uplatn ných p i projednání návrhu ÚP 
ást zpracovaná po izovatelem. 

4. Zpráva o vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení v etn  výsledku vyhodnocení vliv  na životní prost edí 

Vyhotovení udržitelného rozvoje území m styse Vojn v M stec nebylo ve smyslu § 18 a 19 
zákona . 183/2006 Sb. v platném zn ní vyžadováno. Zám ry ešené v ÚP Vojn v M stec nemohou 
mít významný vliv na p íznivý stav p edm tu ochranu nebo celistvosti evropsky významné lokality 
(Natura 2000) ani pta í oblasti. 
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4.1. Vyhodnocení  vliv  ÚP na stav a vývoj území dle vybraných sledovaných jev  obsažených v 
ÚAP 

Ze 17 sledovaných jev , které uvádí dosavadní územní plán dochází ke zm nám ve vyhodnocení 
dvou vybraných sledovaných jev  a to: 

 Zastav né území - v dosavadním ÚP bylo vymezeno k datu 15.08. 2013, ve zm . I ÚP 
bylo zastav né území aktualizováno k datu 07.08. 2020  

 Plochy ob anského vybavení- zm na . I ÚP ruší zastavitelnou plochu ur enou pro 
lovýchovná a sportovní za ízení pod rybníkem V Ob inách  

4.2. P edpokládaný vliv ÚP na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, p íležitostí a 
hrozeb v území 

 Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb ešeného území 
 vstup zm ny .I ÚP do správního území m styse ešeného dosavadním ÚP neznamená 

žádné zm ny ani úpravy v údajích uvedených v tabulce  
 Vliv na posílení slabých stránek ešeného území 

 zm na .I ÚP zcela akceptuje návrhy dosavadního ÚP na posílení slabých stránek 
ešeného území 

 Vliv na využití silných stránek a p íležitosti ešeného území 
 zm na .I ÚP akceptuje návrhy dosavadního ÚP na využití silných stránek a p íležitostí 

ešeného území 
 Vliv na stav a vývoj hodnot ešeného území 

 zm na  .I  ÚP  akceptuje  ochranu  a  kultivaci  hodnot  v  ešeném  území  uplatní  
v dosavadním ÚP  

 Vyhodnocení  p ínosu ÚP k napln ní priorit územního plánování 
stys Vojn v M stec je v aktuálním zn ní ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou dle vyváženosti 

vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj za len n do kategorie 1, tzn. jedná se o obec 
s vyváženými vztahy územních podmínek ve všech 3 pilí ích udržitelného rozvoje. 

Zm na . I ÚP Vojn v M stec žádným zp sobem neomezuje p ínos ÚP k napln ní priorit 
územního plánování 

 Shrnutí p ínosu ÚP k vytvá ení podmínek pro p edcházení 
 zvýšeným rizik m ovliv ující pot eby života sou asné generace obyvatel ešeného území. 

ÚP Vojn v M stec vytvá í podmínky pro p edcházení rizik z:  
 živelného rozvoje území m styse  
 snížení popula ní velikosti m styse pod mez udržitelnosti mající nezbytný vliv na další 

fungování ve ejné infrastruktury  
 nežádoucích inností na plochách rozdílného zp sobu využívání (nap . plocha výroby a 

skladování, plochy smíšené obytné)  
 edpokládaným ohrožením podmínek pro život budoucích generací ÚP Vojn v M stec se 

mto podmínkám snaží p edcházet, tzn.: 
 opat eními ÚP zajiš uje ochranu ve ejného zdraví a vytvá í podmínky pro soudržnost 

obyvatel 
 zachovává charakter krajiny a ekologický význam krajiny  
 opat eními ÚP umož uje snížení dispartity mezi obytnou a pracovištní kapacitou území  
 brání nekoordinovaným a nekoncep ním zásah m do území  

5. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
Dot ený orgán, OŽP Krajského ú adu Kraje Vyso ina, neuplatnil v zadání územního plánu 

požadavek na vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území.  

Stejn  tak nebyl požadavek uplatn n k p edloženému návrhu Zprávy o uplat ování Územního 
plánu Vojn v M stec v uplynulém období  s Pokyny pro vypracování návrhu Zm ny . I ÚP 
Vojn v M stec . 
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6. Sd lení, jak bylo stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledn no, s uvedením závažných d vod , pokud n které požadavky nebo podmínky 
zohledn ny nebyly 

Vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj nebylo v zadání územního plánu uplatn no. Stejn  tak 
nebylo požadováno k p edložené Zpráv  o uplat ování ÚP Vojn v M stec v uplynulém období 
s Pokyny pro vypracování  Zm ny . I ÚP Vojn v M stec. 

7. Vyhodnocení spln ní požadavk  zadání  
Zm na . I ÚP Vojn v M stec byla vyhotovena na základ  Pokyn  pro vypracování návrhu  

zm ny . I ÚP, které byly sou ástí Zprávy o uplat ování Územního plánu Vojn v M stec 
v uplynulém období. Zpráva o uplat ování územního plánu Vojn v M stec v uplynulém období 
byla Zastupitelstvem m styse Vojn v M stec schválena dne 16.04. 2019. 

Vlastní zpráva o uplat ování územního plánu Vojn v M stec v uplynulém období obsahuje 6 
zám  s požadavky na prov ení vhodnosti jejich za len ní do koncepce územního plánu. V rámci 
vypo ádání p ipomínek podaných k návrhu Zprávy o uplat ování ÚP Vojn v M stec v uplynulém 
období byly podány 3 p ipomínky, z nichž 1 p ipomínka požadovala vy azení zám ru .1 z ešení 
zm ny . I ÚP. 

hem projek ních prací na Zm .I ÚP Vojn v M stec (již po datu schválení Zprávy o 
uplat ování ÚP Vojn v M stec v uplynulém období) doru il po izovatel ÚP projektantovi Zm ny 
. I ÚP Jámy postupn  dalších šest požadavk  m styse na jejich zapracování (resp. prov ení) do 

územn  plánovací dokumentace. 
Z hlediska p ehlednosti ešení  zm ny . I územního plánu i vzájemných souvislostí je p ínosné 

chto 6 dodate ných požadavk  zahrnout do níže uvedené ásti a této kapitoly. 

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce vyjád ené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu v etn  rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na 
zm nu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktu e a dostupnosti ve ejné infrastruktury 

Prioritami p i ešení Zm ny . I ÚP bylo p edevším udržení základní koncepce rozvoje m styse, 
která je stanovena dosavadní územn  plánovací dokumentací správního území Vojn v M stec, 
zachování harmonického stavu sídla a jeho drobných struktur osídlení v daném krajinném rámci, 
respektovat identitu m styse. 

 Požadavky na zm ny v území 

Zám r  1:Prov it vhodnost vymezení zastavitelného plochy bydlení v rodinných domech na 
pozemcích p. . 699/2, p. . 652/1, p. . 652/4 druhu pozemku orná p da pro zajišt ní 

elného využití území i vhodného napojení na dopravní a technickou infrastrukturu lze 
prov it i užití sousedních pozemk   
ešení - zám r byl po projednání p ipomínek k návrhu Zm ny o uplat ování ÚP Vojn v 

stec v uplynulém období vy azen.  

Zám r 2: Prov it možnost rozší ení obytného souboru rodinných dom  na ásti pozemku p. . 
602/3 druhu pozemku trvalý travní porost. Pro zajišt ní ú elného využití území i 
vhodného napojení na dopravní a technickou infrastrukturu lze prov it i užití 
souvisejících pozemk . 

ešení - umíst ní zám ru bylo prov eno s negativním výsledkem zejména z nemožnosti 
zajistit kvalitní obsluhu plochy dopravní infrastrukturou, zp sob využití plochy je 
omezen vzdáleností 50m od hranice lesa okrajem plochy prochází lokální ÚSES. Reálný 

edpoklad ohrožení estetického a p írodního rámce této ásti území. 

Zám r 3: Prov it možnost za azení pozemk  p. .658/1(orná p da) a 659 (trvalý travní porost) 
v k.ú. Vojn v M stec k zastav ní rodinnými domy a v p ípad  kladného výsledku 
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prov ení za azení t chto pozemk  do zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech 
(BV).  
ešení  - zám r vy azen na základ  nesouhlasného stanoviska M Ú Ž ár nad Sázavou 
odboru životního prost edí - státní správy les . Mimo skute nost, že se jedná o plochu 

ímo navazující na PUPFL se jedná o plochu s omezenými možnostmi obsluhy území 
dopravní a technické infrastruktury 

Zám r 4: Vytvo it podmínky pro uskute ní stavby rodinné  rekreace v proluce na pozemku p. . 
st.199 druhu pozemku zastav ná plocha a nádvo í zp sobu využití zbo eništ . Proluka je 
dále tvo ena pozemky p. . 1009/8, 1009/5, 1009/34. 
ešení  - zm nou . I dochází ke zp esn ní zp sobu využití a prostorového uspo ádání 
ploch typu RI, tak aby bylo možno op tovným využitím proluk (po d íve odstran ných 
stavbách a za ízeních) zajistit návrat k p vodnímu uspo ádání zástavby 

Zám r 5: Vytvo it podmínky pro uskute ní stavby rodinné  rekreace na pozemku p. . st.184, 
v k.ú. Vojn v M stec, ást Nová Hu , druhu pozemku zastav ná plocha a nádvo í 
zp sobu využití zbo eništ . Sou ástí zám ru jsou pozemky p. .904 a 903/2. 
ešení  - zm nou .I dochází ke zp esn ní zp sobu využití a prostorového uspo ádání 
ploch typu RI, tak aby bylo možno op tovným využitím proluk (po d íve odstran ných 
stavbách a za ízeních) zajistit návrat k p vodnímu uspo ádání zástavby 

Zám r 6: Prov it možnost za azení pozemku p. .566/38 v k.ú. Vojn v M stec (ostatní plocha) 
k zastav ní rodinnými domy a v p ípad  kladného výsledku prov ení za azení t chto 
pozemk  do zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech (BV).  
ešení  - zám r byl prov en a za len n do koncepce ÚP jako plocha p estavby P1.I. 

vodem byla p ímá vazba na sousední zastavitelnou plochu druhu BV 
 Požadavky plynoucí z p ipomínek k návrhu Zprávy o uplatn ní ÚP Vojn v M stec 

ipomínka 1:  P ipomínkou byl podán podm t k vy azení zám ru .1 (vymezení zastavitelné 
plochy bydlení na pozemcích p. . 669/2, 652/1 a p. . 652/4 v k.ú. Vojn v M stec 
ešení - p ipomínce vyhov no, viz Zám r .1 

ipomínka 2:  Za adit pozemek p. . st. 194 (druh pozemku zastav ná plocha a nádvo í zp sobu 
využití zbo eništ ) v k.ú. Vojn v M stec v souvislosti se zám rem . 4 na prov ení 
možnosti uskute ní stavby rodinné rekreace (RI). Pozemek je dále tvo en pozemky p. . 
106/1, 1009/13, 1009/14 a 1009/21 
ešení - zm nou . I dochází ke zp esn ní zp sobu využití a prostorového uspo ádání 
ploch typu RI, tak aby bylo možno op tovným využitím proluk (po d íve odstran ných 
stavbách a za ízeních) zajistit návrat k p vodnímu uspo ádání zástavby. Pozemky p. . 
1006/1, 1009/14 a 1009/21 v k.ú. Vojn v  M styse nachází mimo zastav né území a ÚP 
neuvažuje s rozši ováním ploch rekreace na území m styse. 

ipomínka 3: Prov it plochu staveb pro hromadnou rekreaci (RH) - lokalita bývalého letního 
tábora. Hromadnou rekreaci zde nehodláme využívat a žádáme o zm nu zp sobu využití 
plochy RH na plochy bydlení v rodinných domech venkovské 
ešení -  b hem prací  na  zm .  I  ÚP došlo  ke  zrušení  p ipomínky 3  a  nápl  plochy  -  
stavby pro rekreaci hromadnou (RH) z stávají nadále obsahem ÚP Vojn v M stec. Dále 
viz. Další požadavky m styse 

 Další požadavky m styse 
Požadavek 1: Zm nit podmínku využití plochy Z3 (BV) - Výstavba rodinných dom  na parcelách o 

velikosti 650 - 900 m2 
ešení - požadavku je vyhov no, v podmínkách využití zastavitelné plochy dochází 
k úprav  velikosti parcel rodinných dom  na požadovanou velikost 
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Požadavek 2:  Zm nit plochu tvo enou pozemkem 1139/3 v k.ú. Vojn v M stec z druhu plochy TI1 
na druh plochy VD 
ešení - požadavku je vyhov no, p edm tný pozemek je za azen do plochy p estavby P2.I. 
Plocha TI1 již neplní sv j ú el a nový zp sob využití nenarušuje koncepci ÚP 

Požadavek 3: Prov it možnost zm ny plochy tvo ené pozemkem p. . 1260/1 v k.ú. Vojn v M stec 
z plochy ZS na plochu BV.  
ešení - požadavku je vyhov no, p edm tný pozemek je vymezen jako zastavitelná plocha 
Z1.I. P i zachování podmínek využití plochy ur ených územním plánem nem že dojít 
k narušení koncepce ÚP 

Požadavek 4: Nad stávajícím rybníkem Kejda (M stecký rybník) vymezit plochu pro stavbu 
vodního díla - Biocentrum Ob iny 
ešení - požadavku vyhov no, zastavitelná plocha Z2.I (plocha vodní a vodohospodá ská) 
je vymezena v rozsahu stavebního povolení stavby vodního díla - Biocentrum Ob iny, 
které bylo ud leno rozhodnutím odboru ŽP M U Ž ár nad Sázavou z 17.10.2018 pod .j. 
ŽP/1213/18/VM/4 

Požadavek 5: Vy adit zastavitelnou plochu dosavadního ÚP Z16 (t lovýchovná a sportovní 
za ízení) z koncepce územního plánu Vojn v M stec  
ešení - požadavku je vyhov no, akceptována je p írod  bližší využití území p i 

steckém potoce. M stys disponuje sportovními plochami a za ízeními v zastav ném 
území v p ízniv jších docházkových vzdálenostech 

Požadavek 6: Zrušit pot ebu vyhotovení územní studie na zastavitelnou plochu Z16 dosavadního 
územního plánu 
ešení - nov  navržené využití území mezi rybníky Kejda a V ob inách nevyžaduje 
prov ení územní studií. Stavba vodního díla se ídí platným stavebním povolením (viz. 
požadavek 4) zbývající ást území je za len na do stabilizovaných ploch druhu NS - 
plochy smíšené nezastav ného území, které nejlépe charakterizují stávající i budoucí 
využívání území 

a1) Urbanistická koncepce 
ešení zm ny .I ÚP navazuje na koncepci dosavadního ÚP, nedochází k potla ení základních 

kompozi ních vztah  v území, aktualizována byla hranice zastav ného území  

a2) Koncepce ve ejné infrastruktury 
V oblasti ve ejné infrastruktury nedochází ke zm nám, které by vyžadovali nová koncep ní 

ešení a p ístupy. Vytvo eny jsou podmínky pro realizaci uceleného programu hospoda ení 
s vodou s ochranou území p ed zvýšeným odtokem srážkových vod  

a3) Koncepce uspo ádání krajiny 
ešením Zm ny .I ÚP Vojn v M stec nedoznala koncepce uspo ádání krajiny zm ny 

b) Požadavky na vymezení ploch a koridor  územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 
bude nutno prov it 

Ve Zm .I ÚP Vojn v M stec  došlo k úprav  koridoru pro prov ení budoucího umíst ní 
stavby p eložky silnice I/37 v místech, kde okrajov  zasahuje do zastav ného území. Úpravou 
koridoru územní rezervy nedochází k potla ení koncepce ÚP, rovn ž nedochází ke zm  
podmínek jeho využití 

c) Požadavky na prov ení vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení 
a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastn ní nebo p edkupní právo 
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Z pokyn  pro zpracování návrhu Zm ny .  I  ÚP Vojn v M stec ani z prací na Zm . I  ÚP 
Vojn v M stec nevyplynula pot eba vymezení nových ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  
prosp šných opat ení ani nových asanací 

d) Požadavky na prov ení vymezení ploch a koridor , ve kterých bude rozhodování o zm nách 
v území podmín no vydáním regula ního plánu, zpracováním územní studie nebo uzav ením 
dohody o parcelaci 

Akceptován je dodate ný požadavek m styse na vy azení zastavitelné plochy Z16 z ploch 
jejichž využití je podmín no vyhotovením územní studie 

e) ípadný požadavek na zpracování variant ešení 
Variantní ešení nebyla vyžadována, nevyplynula ani z ešení zm ny .I. ÚP 

f) Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo ádání obsahu jeho 
od vodn ní v etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení 

Návrh Zm ny . I ÚP Vojn v M stec je vyhotoven v požadovaném uspo ádání obsahu návrhu 
ÚP i jeho od vodn ní, v etn  požadovaných m ítek a po tu vyhotovení 

g) Požadavky na vyhodnocení p edpokládaných vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj 
území 

Nebyly uplatn ny 

8. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn  vybrané varianty 
8.1. Variantní ešení 

Z ešení dosavadního územního plánu ani z ešení Zm ny . I Vojn v M stec územního plánu 
nevyplynula pot eba variantních ešení. 

8.2. Základní koncepce rozvoje území 
Zm na .I ÚP Vojn v M stec nem ní základní koncepci rozvoje území.   

8.3. Urbanistická koncepce, sídlení zele  
V urbanistické koncepci území ani v koncepci sídelní zelen  nedochází Zm nou . I Vojn v M stec 
ke zm nám 

 Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 
 plochy bydlení v bytových domech (BH) - zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám 
 plochy bydlení v rodinných domech (BV) - zm nou . I ÚP dochází k díl ím zm nám.  

ozna . 
plochy 

vým ra 
(ha) 

po et byt  
(odhad) 

poznámka 

Z1 1,28 7 na ásti plochy je dokladován potenciální svahový plošný 
posun - plocha mimo zastav né území 

Z2 0,76 6 plocha mimo zastav né území 
Z3 0,24 3 plocha mimo zastav né území 
Z5 0,48 3 plocha mimo zastav né území 
Z7 0,37 3 cca1/2 vým ry plochy v zastav ném území 
Z8 0,10 1 plocha v zastav ném území 
Z9 0,08 1 plocha v zastav ném území 

Z11 0,12 1 plocha mimo zastav né území 
Z12 0,16 2 plocha mimo zastav né území 
Z13 0,22 1 plocha v zastav ném území 
Z20 0,13 1 plocha v zastav ném území 
P1.I 0,05 1 plocha v zastav ném území 
Z1.I 0,13 1 plocha v zastav ném území 

celkem 4,12 31 plochy se zm nou v území 
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 plochy rekreace (RH, RI) - plochy RH ve Zm . I ÚP nedoznaly zm n. Vymezení ploch 
RI se nem ní, drobné zp esn ní nastalo ve zp sobu využití t chto ploch. 

 plochy ob anského vybavení (OS) - z koncepce ÚP je zm nou . I ÚP vy azena zastavitelná 
plocha Z16. Nov  je území využito plochami, které jsou p ív tiv jší k p írodnímu prost edí 
tohoto území. 

 plochy ve ejných prostranství (PV) - plocha stávajícího ve ejného prostranství není pro 
vymezený ú el využívána a na základ  požadavku byla zahrnuta do ploch BV. 

 plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele  (ZV) - zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám. 
 plochy smíšené obytné - venkovské (SV) - zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám. 
 plochy smíšené obytné komer ní (SK) - zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám. 
 plochy výroby a skladování - zem lská výroba (VZ) - zm nou . I ÚP nedochází ke  

zm nám. 
 plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD) - v rámci zm ny . I ÚP byla 

v návaznosti na stávající plochy VD vymezena plocha p estavby P2.I. 
 plochy vodní a vodohospodá ské (W) - viz. kapitola C 8.7. 
 plochy zelen  (ZS, ZO, ZP) - nová zastavitelná plocha Z1.I je vymezena pro ú ely bydlení 

v rodinných domech  venkovského typu v zastav ném území na míst  územn  stabilizované 
plochy ZS. P i zachování podmínek stanovených pro plochu Z1.I nedojde k poru ení 
koncepce ÚP. Využitím plochy Zm nou . I ÚP nedochází k jiným zásah m  do 
dosavadního ÚP v oblasti ploch druhu ZS, ZO a ZP 

 Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení 
Územn  plánovací dokumentace Vojn v M stec na území m styse umis uje 31 byt  
v jednogenera ních rodinných domech a 2 byty na plochách smíšených obytných, tj. celkem 33 
byt . Ve vztahu k novým statistickým údaj m se aktualizuje tabulka s retrospektivním 

ehledem po tu byt  a obyvatel s výhledovou prognózou. Po et obyvatel ve výhledovém 
období se nem ní. 

rok 2001 2011 2019 výhled 
po et obyvatel 711 787 787* 850 
po et byt  262 277 277 310 
po et obyvatel na byt 2,71 2,84 2,84 2,74 

       * po et obyvatel obce k 31.12.2019 

8.4. Koncepce ve ejné infrastruktury 

 Dopravní infrastruktura 
Železni ní sí  

     Zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci ÚP. 
Silni ní sí  

Zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám. Dochází k mírné úprav  koridoru pro prov ení budoucího 
umíst ní stavby p eložky silnice I/37 v místech kde se okrajov  dotýká zastav ného území  

Doprava v klidu 
Zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci ÚP. 

Hospodá ská doprava 
Zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci ÚP. 

Nemotorová doprava 
Zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci ÚP. 

Ve ejná doprava a služby motorist m 
Zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci ÚP. 
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Letecká (civilní) doprava, vodní doprava 
Zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci ÚP. 

 Technická infrastruktura 
Zásobování pitnou vodou, kanalizace 

      Zm na . I územního plánu nemá vliv na stanovenou koncepci zásobování obce pitnou vodou, a 
koncepci odvád ní a išt ní odpadních vod které jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovodu a 
kanalizací KrV. 

Zásobování elektrickou energií 
         Zm na . I územního plánu nemá vliv na stanovenou koncepci zásobování obce energiemi 

Elektronická komunikace 
       Zm nou . I územního plánu nep edpokládá s koncep ními zm nami. 

 Nakládání s odpady 
    Zm na . I ÚP akceptuje prov ený systém nakládání s odpady, který eší dosavadní ÚP.  

 Koncepce ob anského vybavení ve ejného i ostatního 
     Na základ  požadavku m styse Vojn v M stec byla ze zastavitelných ploch dosavadního ÚP 
vy azena zastavitelná plocha Z16 (t lovýchovná a sportovní za ízení) Akceptováno je výhodn jší 

írod  bližší využití daného místa p i M steckém potoce, k jiným zm nám nedochází 
 Koncepce ve ejných prostranství 

      S kladným záv rem byl prov en zám r na p azení pozemku p. . 566/38 v k.ú. Vojn v M stec 
z ploch ve ejného prostranství do ploch bydlení BV. K jiným zm nám nedochází    

8.5. Koncepce uspo ádání krajiny 
Zm na . I ÚP nem ní zásady koncepce utvá ení krajinného prostoru. 

 Vymezení ploch se zm nou v území 
vody vedoucí k vymezení r zných druh  ploch rozdílného zp sobu využití v krajin  jsou 

dostate  osv tleny v dosavadním ÚP a platí i pro zm nu . I ÚP. 
 Územní systém ekologické stability 

Koncepce ÚSES stanovená dosavadním ÚP je zm nou .  I  ÚP pln  akceptována. B hem prací 
na zm .I ÚP nebyly zaznamenány žádné významné kvalitativní zm ny ve funk nosti ÚSES. 

 Prostupnost krajiny 
Zásady stanovené v dosavadním ÚP platí i ve  zm . I ÚP. 

 Podmínky pro rekreaci 
Zásady stanovené v dosavadním ÚP platí i ve  zm . I ÚP. Dochází pouze ke zp esn ní zp -

sobu využití a prostorového uspo ádání ploch druhu RI (plochy staveb pro rodinnou rekreaci) 

 Ložiska nerostných surovin, svahové pohyby 
Zásady stanovené v dosavadním ÚP platí i ve  zm . I ÚP. 

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

Zásady stanovené v dosavadním ÚP platí i ve  zm . I ÚP. 
8.7. Vodní plochy, vodní toky, stav povodí 

Zásady stanovené dosavadním ÚP platí i ve Zm . I ÚP. Akceptováno je pouze stavební 
povolení stavby vodního díla - Biocentrum Ob iny vydané M Ú Ž ár nad Sázavou OŽP ze dne 
17.10.2018. 

8.8. Limity využití území 
Zm na . I ÚP na základ  údaj  z ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou ruší ze skupiny limit  vstupu-

jících do územního plánu PHO 3° vodovodního odb ru Praha - Podolí a PHO 3°vodárenské nádrže 
Hamry. Protože dosud OV nemá platným územním rozhodnutím vydané ochranné pásmo, p a-
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zuje se jev ze skupiny limit  vstupujících do územního plánu do skupiny d ležitých jev  ur ených 
územním plánem. Sou asn  se do této skupiny limit  využití území za le uje skute nost, že PP 
Suché kopce jsou zárove  EVL CZ 061053 Suché kopce 

Ve skupin  limit  ur ených územním plánem se oddíl Hygiena prost edí nahrazuje oddílem ne-
soucí název Limitní hranice negativních vliv . Jednotlivé položky v tomto oddíle jsou ur eny: 

- plochy smíšené obytné - komer ní (SK)   - po hranicích v ÚP vymezené plochy 
- plochy smíšené obytné - venkovské (SV)   - po hranicích v ÚP vymezené plochy 
- plocha výroby a skladování - (VD)   - po hranicích v ÚP vymezené plochy 
- plocha výroby a skladování - (VZ)   - max. do vzdálenosti k objektu hygie-    
   nické ochrany, (objekt citlivých funkcí) 

- OV Vojn v M stec   - 50 m od technologických objekt                                             
vodem tohoto opat ení je, že územní plán nem že vymezovat ochranná pásma. Ostatní ustanovení 

kapitoly Limity využití území se nem ní. 

8.9. Vymezení pojm  
 Základní pojmy 

Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní a 
íslušnými platnými provád cími vyhláškami. 
 Ostatní pojmy 

Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy: 
 území urbanizované – zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy) 

jinak i krajina sídla 
 území neurbanizované – území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb., § 2, odst. 1, písm. f) 

jinak i krajina volná 
 území stabilizované – území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i 

plochy bez výrazných zm n, s možností p im ené (úm rné) dostavby, nepotla ující daný 
charakter území 

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

 plocha rozvojová – plocha zm n v území (zastavitelná, p estavby i zm ny v krajin ) 
 proluka – volné, nezastav né místo vzniklé asanací stavby (staveb) v souvislém zastav ní 

nebo d ív jším ponecháním volného místa v souvisle zastav ném území 
 význam nadmístní – innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou 

zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn  požadavky výrazn  p evyšující 
potenciál území obce 

 intenzita využití území - je dána mírou využití území, tj. pom rem zastav né plochy pozemku 
l celkové ploše budoucího stavebního pozemku  

 koeficient zelen  –  podíl plochy zelen  a nezpevn ných ploch na stavebním pozemku k 
celkové ploše stavebního pozemku.  

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

 ítko staveb – pom r velikosti hmoty jedné stavby ke hmot  stavby druhé. M ítko staveb 
umož uje si vytvo it p ibližnou p edstavu o velikosti prostorového vnímání staveb 

 otev ená zástavba – volné zastav ní v odstupech asto na pravideln  p dorysové osnov , 
stejnorodé výšky orientované k obslužné komunikaci s respektováním konfigurace terénu 

 souvislá zástavba – jednotlivé stavby vytvá í souvislou stavební strukturu orientovanou 
k obslužné komunikace 

 areálová zástavby – zpravidla soust ed né zastav ní sloužící p edevším pro výrobní za ízení 
i ob anské vybavení dané objekty, pozemky manipula ních ploch a pozemky zelen . asto 

bývají oplocené 
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 výška objekt  pro bydlení – ur ena po tem podlaží, podkroví viz. následující výklad pojmu 
podkroví 

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

 budova (zástavba) soudobého výrazu - budovy p ehledného a logického provozu 
s racionálním a funk ním používáním konstruk ních prvk . Budovy elegantního vzhledu, bez 
módních výst elk , ohleduplné ke krajinnému prost edí, budovy energeticky úsporné a šetrné 

i p írodním zdroj m 
 domovní fond - množina staveb rodinných dom , bytových dom , zem lských usedlostí a 

ostatních budov. 
 drobná architektura - lov kem vytvo ené výtvarné i ú elov  ztvárn né p edm ty, díla i 

drobné stavby v krajin . 
 výška objekt  výroby s skladování – je výškou mezi upraveným terénem a výškou ímsy, 

když je zast ešení dáno sklonem st echy do 12° 
 související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry 200 

m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.) 
 hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy 
 drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod. 
 drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt  samozásobitelského charakteru 
 zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak 

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

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

 drobná výrobní innost – výrobní innost netovární povahy sm ující k zakázkové kusové 
výrob , innosti mající charakter odborných prací emeslnického charakteru bez negativních 
vliv  na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.) 

 stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy – sklady do 200 m2 skladovací plo-
chy 

 stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP – skladované látky neohrožují ŽP 
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda 

 plochy citlivých funkcí - plochy, které jsou využívány pro trvalé bydlení, rekreaci, 
zdravotnictví apod. 

 innosti náro né na p epravu zboží – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2, 
podskupiny N1 a N2 

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

zvláštních p edpis  a vyhlášek (nap . na . Vlády R . 272/2011) 
 pohoda bydlení - souhrn initel  a vliv , které p ispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a 

vhodné pro všechny kategorie uživatel , resp. aby byla vytvo ena atmosféra klidného bydlení. 
Dále viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 2.2.2006 .j. 2AS 44/2005-11 

 netovární výroba - výroba, která nespot ebovává velké množství surovin, výroba s nízkými 
nároky na dopravu, znalostní ekonomika. 

 zakázková (kusová výroba) - zhotovování atypických výrobk  dle individuálních požadavk  
zákazníka, které vyžadují vysokou invenci pracovník , kdy tyto innosti nemají nežádoucí 
dopad na životní prost edí 

 emeslnické innosti - innosti vesm s charakteru služeb schopné pružn  reagovat na 
požadavky konkrétního zákazníka v emeslných dílnách. innosti asto bývají zajiš ovány 
leny rodiny a jsou bez nežádoucích dopad  na životní prost edí  
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 sériová výroba s vysokou p idanou hodnotou - je charakterizována miniaturizací sou ástek, 
vysokou technologickou náro ností, digitaliza ními technologiemi, kde žádná z t chto 
inností nezat žuje okolí nad p ípustnou míru  

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

9.1. Vymezení zastav ného území 
Zastav né území obce Rozsochy bylo vymezeno, v souladu s § 58 zák. . 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní, k datu 15.08.2013. Protože se zastav né 
území vymezuje v souvislosti s pracemi na územním plánu nejsou vymezovány nezastavitelné 
pozemky. 

Podkladem pro vymezení zastav ného území je mapový podklad, na kterém je vyhotoven 
územní plán (kopie aktuální katastrální mapy). Zákres tzv. intravilánu - zastav ného území obce 
stanoveného k 01.09.1966 byl p evzat z pozemkových map evidence nemovitostí. D ležité 
informace byly získány terénním pr zkumem dot eného území. 

Ve zm . I bylo zastav né území aktualizováno k datu 14.04.2020 na základ  podkladu 
aktuální katastrální mapy a aktuálních poznatk  z území. 
9.2. Vyhodnocení využití zastav ného území 

írodní podmínky a geografická poloha mají zásadní význam na uspo ádání území i 
rozvojovém potenciálu sídel.  

Zastav né území bylo primárn  využíváno polyfunk , což zejména reprezentují plochy 
smíšené obytné venkovské (SV). Od druhé poloviny minulého století dochází k postupným zm nám 
a do venkovského prost edí proniká m stský zp sob zástavby - rodinný d m bez pot ebného 
hospodá ského zázemí (ta se dodate  p istavují). Sou asn  jsou zaznamenány asto i necitlivé 

estavby tradi ních usedlostí. Velkovýrobní hospoda ení si vyžádalo realizaci rozsáhlých 
zem lského areálu z hygienických d vod  p vodn  umíst ného v dostate né vzdálenosti od 
sídla. Samoty Nová Hu , Radostínské Borky jsou využívány pro rekreaci individuální. Polyfunk ní 
zp sob využívání území se tak z obce postupn  vytrácí. 

Zastav né území je tvo eno p evážn  plochami: 
- plochami bydlení v rodinných domech venkovské (BV), plochami bydlení v bytových 

domech (BH) a bydlení v rodinných domech m stského a p ím stského typu (BI) 
- plochami staveb pro rodinnou rekreaci (RI) i staveb pro hromadnou rekreaci (RH) 
- plochami ob anského vybavení - školská a církevní za ízení a ve ejná infrastruktura (OV) 

lovýchovná a sportovní za ízení (OS) h bitov (OH) 
- plochy smíšené obytné - venkovské (SV) plochy smíšené obytné - komer ní (OK)  
- plochy výroby a skladování drobná a emeslná výroba (VD), zem lská výroba (VZ) 
- celým zastav ným územím prochází plochy ve ejných prostranství, plochy zelen  jako 

samostatn  vymezené plochy i plochy, které jsou sou ástí jiných druh  ploch. 
- dopravní obsluhu území zajiš ují plochy dopravní infrastruktury (DS) 
Z hlediska zastav nosti lze konstatovat, že jednotlivá sídla dosud respektují terén, na kterém byla 

založena, s respektováním zásadních podmínek p írodního prost edí a vybudované dopravn  
technické infrastruktury. 
9.3. Pot eba vymezení zastavitelných ploch 

Zm na . I ÚP krom  aktualizace hranice zastavitelného území aktualizovala i rozsah využití 
v dosavadním ÚP vymezených ploch se zm nou v území. (viz. koordina ní výkres). 

i zpracování zm ny . I ÚP byly d kladn  prov eny požadavky na jednotlivé díl í zm ny. 
Výsledkem tohoto prov ení je vymezení: 

- plochy bydlení v rodinných domech venkovské - zastavitelná plocha Z1.I v proluce uvnit  
zastav ného území a plocha p estavby P1.I v postupn  dokon ovaném obytném souboru 
rodinných dom  
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- plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba. Vymezena je plocha p estavby P2.I 
v zastav ném území 

- plocha vodní a vodohospodá ská. Zastavitelná plocha Z2.I je vymezena v rozsahu stavebního 
povolení vodního díla - Biocentrum Ob iny, které bylo ud leno rozhodnutím odboru ŽP 

Ú Ž ár nad Sázavou ze dne 17.10.2018. 
Ve Zm . I ÚP Vojn v M stec byly pe liv  prov eny a posouzeny veškeré podm ty, které 

vstupovaly do po izování Zm ny . I ÚP. Zám ry, jež byly do koncepce Územního plánu Vojn v 
stec za azeny vhodn  dopl ují využití území m styse. Nedochází k narušení zásad rozvoje 

zastav ného území, dochází k pozitivnímu zásahu do p írodního prost edí m styse. 

10. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území 
ešení zm ny . I územního plánu nemá vliv a koordinaci využívání území z hlediska širších 

vztah  v území. 

11. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního rozvoje 
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení 

Tyto záležitosti nadmístního významu nebylo t eba ve zm .I územního plánu na správním 
území m styse Vojn v M stec ešit. 

12. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na zem lský p dní fond 
a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa 

12.1 Dot ení ZPF 
Vyhodnocení p edpokládaného odn tí ZPF v návrhu  zm ny . I ÚP Vojn v M stec  je zpraco-

váno dle zákona . 334/1992 Sb., "O ochran  zem lského p dního fondu" ve zn ní pozd jších 
zm n a provád cí vyhlášky . 271/2019 Sb.,o stanovení postup  k zajišt ní ochrany ZPF 

Grafické znázorn ní dot ení ZPF je p ehlednou formou provedeno ve výkresové ásti 
od vodn ní ÚP. Ve výkrese jsou uvedeny základní údaje o pozemcích, zúrod ující opat ení, 
hranice zastav ného území a plochy se zm nou v území. 
 Ozna ení a navržené využití plochy nebo koridoru , jichž se zábor týká 

Viz tabulka níže. 
 Vým ra záboru podle navrženého využití jednotlivých ploch a koridor , která je dále len na 

podle t íd ochrany 
Viz tabulka níže. 

 Odhad vým ry záboru, na které bude po ukon ení nezem lské innosti provedena rekultivace 
zp t na zem lskou p du 

Tento typ záboru se v ešení územního plánu nevyskytuje, viz tabulka níže. 

 Souhrn vým r záboru podle typu navrženého využití ploch a koridor , který je dále len n 
podle t íd ochrany 

Viz tabulka níže. 
 Souhrn vým r záboru navrhovaných ploch a koridor  bez ohledu na typ navrženého využití, 

který je dále len n podle t íd ochrany 
Viz tabulka níže. 

 Informace o existenci závlah , odvodn ní a staveb k ochran  pozemku p ed erozní inností 
vody, v rozsahu územn  analytických podklad  

Na ešeném území se vyskytují plochy odvodn ní. Závlahy a stavby k ochran  pozemku p ed 
erozní inností vody se na ešeném území nevyskytují. Blíže viz tabulka níže. 
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 Informace o plochách a koridorech obsažených v platné územn  plánovací dokumentaci, které 
obsahují zem lskou p du  I. nebo II. t ídy ochrany a nemá- li návrhem územního plánu dojít 
ke zm  využití t chto koridor  a ploch 

Viz tabulka níže. 

 Tabulka záboru zem lského p dního fondu 

Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha) 
Ozna e-
ní plo-

chy 
/koridor

u 

Navr-
žení 

využití 

Vým ra 
plochy 

(ha) 
etn  

neze-
l-

ských 
pozem-

 

Souhrn 
vým ry 
záboru 

(ha) 

I. II. III. IV. V. 

Odhad 
vým ry 
záboru, 
na které 

bude 
provede-
na rekul-
tivace na 
zem l-

skou 
du 

In-
forma
ce o 
exis-
tenci 

závlah 

Infor-
mace o 
existen-

ci 
odvod-

ní 

Infor-
mace o 
existen-

ci 
staveb k 
ochran  
pozem-
ku p ed 
erozní 
inností 
vody 

Infor-
mace 
podle 
usta-

novení 
§ 3 

odst. 1 
písm. 

g) 

Z1.I BV 0,130 0,130     0,130 0,000     
P1.I BV 0,055 0,000      0,000     
Celkem BV 0,185 0,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,130 0,000     

P2.I VD 0,055 0,000      0,000     
Celkem VD 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     

Z2.I* W 1,200 1,020   0,105  0,915 0,000 ano    
Celkem W 1,200 1,020 0,000 0,000 0,105 0,000 0,915 0,000     

Celkem plochy 
Zm ny . I 1,440 1,150 0,000 0,000 0,105 0,000 1,045 0,000    

 

* 
ást plochy záboru ZPF 0,512 ha byla již sou ástí záboru platného ÚP pro plochu Z16, nový zábor ZPF ve zm . I ÚP 

tak iní 0,508 ha 
 nedochází k dot ení zem lských p d   
BV plochy bydlení v rodinných domech venkovské         
VD plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba 
W plochy vodní a vodohospodá ské        

 Údaje o dot ení sít  hlavních ú elových komunikací sloužících k obhospoda ování  
zem lských a lesních pozemk  a sít  polních cest navrhovaným ešením 

Zám ry ešené Zm nou . I ÚP Vojn v M stec se nedotýkají sít  ú elových komunikací, tzn. sí  
polních cest není navrhovaným ešením narušena. V k.ú. Vojn v M stec není dosud provedena 
komplexní pozemková úprava vytvá ející mimo jiné p edpoklady k racionálnímu využívání ZPF 
s p íslušnými úpravami vlastnických vztah  k jednotlivým pozemk m. Pro fázi zpracování 
komplexní pozemkové úpravy ÚP p ipouští možnost úpravy i dopln ní pot ebných polních cest. 
 Zd vodn ní ešení, které je z hlediska ochrany zem lského p dního fondu s ostatních 

zákonem chrán ných obecných zájm  nejvýhodn jší podle § 5 odst. 1 zákona 
ÚP využívá disponibilních ploch v zastav ném území (Z1.I, P1.I, P2.I). Zastavitelná plocha ve 

volné krajin  je vymezena dle vydaného stavebního povolení - viz. p edchozí text od vodn ní (kap. 
C.7, C.9.3) 

 Variantní ešení 
Nebylo Pokyny pro vypracování návrhu Zm ny . I ÚP Vojn v M stec  vyžadováno. Variantní 

ešení nevyplynulo ani z koncepce ešení zm ny ÚP. 
12.2 Dot ení PUPFL 

ešením zm ny . I ÚP se nem ní zp sob dot ení PUPFL daný dosud platným územním 
plánem. 

Nov ešené zám ry se nedotýkají pozemk  PUPFL ani nejsou dot eny vzdáleností 50 m od 
hranice lesa. Vyzna ení této vzdálenosti bylo aktualizováno dle nových vstupních podklad . 
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13. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 
Obsaženo v ásti od vodn ní zpracované  po izovatelem. 

14. Vyhodnocení p ipomínek 
Obsaženo v ásti od vodn ní zpracované  po izovatelem. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pou ení  
 
Zm na . I Územního plánu Vojn v M stec dle § 173 odst. 1 nabývá ú innosti patnáctým dnem po 
dni vyv šení ve ejné vyhlášky na ú ední desce.  
Do Zm ny . I Územního plánu Vojn v M stec a jeho od vodn ní m že dle ustanovení § 173 odst. 
1 správního ádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opat ení obecné povahy vydal. Proti 
Zm . I Územnímu plánu Vojn v M stec nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního ádu 
podat opravný prost edek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………...............… …………….................………… 
          ..........................               ................          
           starosta obce           místostarosta obce      
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


