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1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 10. 11. 2011.
Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu:
výkres N1 – Základního len ní území
výkres N2 – Hlavní výkres
Zastav né území je dále vyzna eno ve výkresech od vodn ní územního plánu:
výkres O1 – Koordina ní výkres
výkres O3 – P edpokládaný zábor p dního fondu
Na území obce se nachází 8 zastav ných území.
2.

Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území

2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Územním plánem p ipravit podmínky pro dosažení harmonického vztahu územních
podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost
spole enství obyvatel v obci, která se nachází na území CHKO Ž árské vrchy, tudíž i
CHOPAV Ž árské vrchy.
ešit obnovu kulturních a sociálních pom
na území obce, zajistit územní podmínky pro
rozvoj obslužných a ekonomických aktivit.
Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území v etn
urbanistického, architektonického i archeologického d dictví.
Zajistit efektivní využívání zastav ného území.
Zajistit ochranu nezastav ného území, uplat ovat mimoproduk ní funkce zem lské
krajiny s dopln ním krajinných prvk zvl. na antropogenn využívané ásti území obce.
2.2. Hlavní cíle rozvoje
Zajistit podmínky pro udržitelný rozvoj území vytvo ením harmonického vztahu mezi t emi
pilí i udržitelného rozvoje.
Vytvo it územn technické podmínky pro rozvoj bytového fondu na úseku rodinného bydlení v etn územn technických podmínek pro zabezpe ení sídla kvalitní ve ejnou infrastrukturou.
V rámci hospodá ského rozvoje stabilizovat podmínky pro podnikání, p ípadn rozvoj hospodá ského potenciálu v obci.
Stanovit zásady prostorového uspo ádání, uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití s
uplatn ním stávajících hodnot sídla a krajinného prost edí.
Zkvalitnit uspo ádání ve ejných prostranství jako míst spole enských kontakt podporujících soudržnost obyvatel.
Chránit místa p íznivých dálkových výhled a pohled , zabezpe it podmínky pro funkci
územního systému ekologické stability, zlepšit obytnost krajiny.
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot
Respektovat hodnoty území dané legislativní ochranou.
Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty
opat eními územního plánu zamezit dalšímu znehodnocování p vodní urbanistické
struktury sídla
akceptovat dochované bývalé selské usedlosti na jihovýchodní front návesního
prostoru na Horním konci, objekt s mansardovou st echou v ele tohoto prostoru i
zbyté t i selské stavby selských usedlostí p ed zem lských areálem
akceptovat objekt kapli ky sv. Václava se zvoni kou v etn blízkého okolí,
dvouobloukový most p es Stržský potok (1846)
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i dostavb proluk, p i zm nách dokon ených staveb v zastav ném území zohlednit
dané místo v etn návaznosti na p ilehlé zastav ní (respektování základních
architektonických prvk – výška, orientace h ebene st ech, ímsa apod.)
ešit p echod urbanizovaného území do volné krajiny tak, aby tento p echod nebyl
ostrý. Pro zajišt ní tohoto úkolu možno využít vlastností zelen zvl. vzr stných d evin
írodní hodnoty
zachovat otev ené pr hledy v krajin zakon ené lesním masivem na východním až
severním okraji katastru obce, drobn jšími lesy na západním okraji katastru
akceptovat protáhlou linii h ebene ápových vrch zvedajících se od zastav ného
území (630 m n. m.) a kulminující vrchem eský kope ek s nadmo skou výškou 763,5
m n. m. Zamezit narušení harmonie ve využívání zem lské krajiny pod touto linií a
zem lsky intenzivn obhospoda ovanými plochami ZPF v místních tratích zvaných
K Lemperkám, Na rovninách, Na žlebech
v zem lsky intenzivn využívané krajin vytvo it podmínky obnovu p írodní osy
vodn lu ního toku s bohatým b ehovým doprovodem – Stržského potoka a jeho
pravostranného p ítoku z k.ú. Škrdlovice
potla it ú inek nevhodn umíst ného areálu zem lského závodu na jihovýchodním
okraji sídla
ešit obnovu i výsadbu liniové i skupinové zelen zvl. p i ú elových cestách ve
východní ásti katastru obce
chránit význa né solitéry strom i skupiny strom
i stromo adí v území
urbanizovaném i neurbanizovaném
urbaniza ními zásahy nesmí dojít ke ztížení resp. znesnadn ní pr chodu lokálního
biokoridoru zastav ným územím
dle místních podmínek zp esnit plochy a koridory prvk ÚSES s nezbytností
zachování alespo minimálních doporu ených požadavk
výrazná linie stožár vzdušného el. vedení VVN 220 kV narušuje místy obraz krajiny.
Neuvažovat s umis ováním dalších technických staveb výrazn vertikálního
charakteru na území obce. Podmín
lze p ipustit výstavbu rozhleden, avšak nesmí
dojít k narušení p írodních horizont a dominant i významného zásahu do porost
Civiliza ní hodnoty
respektovat a rozvíjet hodnoty obce spo ívající zejména ve vybavení obce ve ejnou
infrastrukturou
zajistit podmínky pro územní p ípravu na úseku bytové výstavby a rozvoje ploch pro
drobné podnikatelské aktivity
využití zastavitelných ploch pro bydlení v dosahu silnice II. t ídy považovat za
podmín
p ípustné. V p íslušné následné projektové dokumentaci požadovaného
zám ru musí být dokladováno spln ní právních p edpis v oblasti hluku a vibrací, tzn.
dodržení hygienických limit pro hluk a vibrace, chrán ný venkovní prostor staveb a
chrán ný vnit ní prostor staveb (zde rodinných dom )
3.

Urbanistická koncepce v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb, ploch
zm n v krajin a ostatních ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen
3.1. Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce akceptuje požadavky zadání územního plánu. Navazuje na stávající
plošné a prostorové uspo ádání obce, na specifika venkovského prost edí.
Sídlo nadále bude plnit p edevším funkci ubytovací na plochách bydlení v rodinných
domech venkovského charakteru a na plochách smíšených obytných venkovských. Zajistit
dostatek vhodných rozvojových ploch tohoto zp sobu využití.
Bydlení v rodinných domech rozvíjet p edevším na západním a severním okraji sídla,
plochy smíšené obytné venkovské pak na jeho východním okraji.
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Ekonomický potenciál rozvíjet modernizací staveb a za ízení zem lského areálu
s možným rozší ením výrobních ploch sm rem jižním. Využít vhodných možností, které
pro hospodá ské aktivity skýtají plochy smíšené obytné venkovské.
V souladu se schválenou a zaevidovanou územní studií Zem lské rodinné farmy Sv tnov
vyhotoven v srpnu 2010 ešit využití zastavitelných ploch Z8 a Z9 a plochy zm n v krajin
K3.
Neuvažovat s jiným dalším rozvojem pobytových rekrea ních aktivit mimo urbanizované
území obce.
Udržovat a rozvíjet identitu obce, akceptovat historicky vzniklou kvalitu obce a nástroji,
kterými disponuje ÚP se snažit alespo potla it, když ne zcela odstranit, disproporce
vzniklé vývojem a využíváním území - centrální prostor na Horním konci, prostory kolem
kulturního domu, necitlivý pr raz zástavby k areálu zem lské výroby.
Nep edpokládat výrazné „zahuš ování“ zastav ného území, nebo p i výrazném zvýšení
koeficientu zastav ní by došlo k nevratným negativním dopad m na urbanistiku obce
i krajinné prost edí.
Podporovat polyfunk ní využívání ploch s rozdílným zp sobem využití.
Nezastav né území využívat pro ú ely zem lského hospoda ení, lesnictví p ípadn
i rybá ství a rekrea ní pohybové aktivity. Ve volné krajin nebudou zakládána nová sídla
ani samoty. Nerozvíjet pobytové formy rekreace ve volné krajin .
3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a plochy zm n v krajin
Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý územní
plán, tj. i pro od vodn ní ÚP.
plochy se zm nou v území

Ozna ení
ploch

zastavitelné

Z1

x

Z2

x

Z3

x

Z4

x

Z5

x

Z6

x

Z7

x

Z8
Z9
Z10

x
x

Z11

x

Z12
Z13
Z14

x
x
x

Z15

x

Z16

x

Z17

x

Z18
Z19

x

Z20
Z21

x

Z22

x

Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29

x
x
x
x
x
x
x

Z30

x

K1
K2

estavby

zm n v krajin

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

bydlení
v rodin.
domech
venkovské
bydlení
v rodin.
domech
venkovské
bydlení
v rodin.
domech
venkovské
bydlení
v rodin.
domech
venkovské
bydlení
v rodin.
domech
venkovské
bydlení
v rodin.
domech
venkovské
zele soukromá a vyhrazená
výroby a skladování – zem
lská
výroba
stavby pro hromadnou rekreaci
zele soukromá a vyhrazená
výroby a skladování – zem
lská
výroba
zele ochranná a izola ní
zele soukromá a vyhrazená
smíšené obytné - venkovské
ob . vybavení – komer ní za ízení
malá a st ední
zele soukromá a vyhrazená
bydlení
v rodin.
domech
venkovské
plocha vypušt na na základ výsledk ve ejného projednání
bydlení
v rodin.
domech
venkovské
ve ejných prostranství
plocha vypušt na na základ výsledk spole ného jednání
bydlení
v rodin.
domech
venkovské
zele soukromá a vyhrazená
smíšené obytné - venkovské
smíšené obytné - venkovské
ve ejných prostranství
smíšené obytné - venkovské
smíšené obytné - venkovské
ob . vybavení - specifické
tech. infr. - inž. sít - za ízení pro
išt ní a odvád ní odpadních vod
x
vodní a vodohospodá ské
x
vodní a vodohospodá ské

kód

vým ra
plochy (ha)

BV

2,63

BV

1,32

BV

0,17

BV

0,08

BV

0,10

BV

0,75

ZS

0,06

VZ

0,18

RH
ZS

0,34
0,20

VZ

0,72

ZO
ZS
SV

0,08
0,49
0,11

DS

0,04

ZS

0,11

BV

0,68

BV

0,13

PV

0,02

BV

0,16

ZS
SV
SV
PV
SV
SV
OX

0,28
0,20
0,25
0,17
0,59
0,11
1,62

TI2

0,18

W
W

0,94
0,95

požadavek
na ÚS
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Ozna ení
ploch
K3
K4
K5
K6
K7

plochy se zm nou v území
zastavitelné

estavby

evažující ú el plochy a kód plochy

zm n v krajin
x
x
x
x
x

charakteristika
vodní a vodohospodá ské
vodní a vodohospodá ské
vodní a vodohospodá ské
smíšená nezastav ného území smíšená nezastav ného území -

kód

vým ra
plochy (ha)

W
W
W
SNv
SNv

0,14
0,28
0,28
0,83
2,83

požadavek
na ÚS

Podmínky využití ploch
Plocha Z1
akceptovat dokumentaci pro územní ízení Obytný soubor rodinných dom U h išt
Sv tnov
Plocha Z2
využití plochy ešit jako rozší ení obytného souboru 20-ti rodinných dom U h išt –
viz. zastavitelná plocha Z1
prostorové požadavky na využití plochy budou erpat z podmínek využití zastavitelné
plochy Z1
akceptovat pot ebnost ponechání dopravní obsluhy p ilehlých polností
i ú elové cest vymezující zastavitelnou plochu ve sm ru západním ešit výsadbu
vzr stné zelen jako zelen zprost edkovávající vhodný p echod zastav ní do volné
krajiny
dopravní obsluha plochy bude ešena z komunika ní sít sousedního obytného souboru
Plocha Z3
i využití plochy zohlednit prostorové uspo ádání na zastavitelné ploše Z2 a stavby
rodinných dom na sousedních parcelách
objekt musí vykazovat dobrou architekturu, protože se jedná o plochu p i hlavním
vstupu do sídla
zabývat se problematikou hluku ze silnice II. t ídy
dopravní obsluha plochy bude ze stávající komunika ní sít
Plocha Z4
vhodným zp sobem ešit využití proluky pro výstavbu rodinného domu
ítko stavby uzp sobit sousedním objekt m
dopravní obsluha plochy je z p ilehlého ve ejného prostranství
Plocha Z5
vhodným zp sobem ešit využití proluky pro výstavbu dvou rodinných dom
ítko staveb uzp sobit m ítku sousedních objekt
zabývat se problematikou hluku ze silnice II. t ídy
dopravní obsluha plochy bude ze stávající místní komunikace
Plocha Z6
využití plochy prov it územní studií
systém zastav ní plochy se neur uje, bude siln ovlivn n požadavkem na p íznivé
vnímání staveb p i vstupu do sídla
zabývat se problematiku hluku ze silnice II. t ídy
po obvodu plochy ve sm ru do volné krajiny doplnit vzr stnou zele zajiš ují vhodn jší
za len ní zastav ní do obrazu vesnice
prov it možnosti dopravní obsluhy plochy. Nedoporu uje se dopravní obsluha
novostaveb p es stávající zastav né ásti stavebních pozemk
zabývat se napojením plochy na technickou infrastrukturu obce
Plocha Z7
up ednostnit výstavbu vysokokmenných ovocných strom
neuvažovat s výstavbou staveb, p íst ešku, bazén ani s v tšími terénními úpravami
akceptovat skute nost, že plocha je ze t í stran obklopena ve ejným prostranstvím
dopravní obsluhu plochy p es p ilehlou zastav nou ást ev. i z ve ejného prostranství
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Plocha Z8, Z9 a K3
akceptovat podmínky využití prov ené v po izovatelem schválené a zaevidované
územní studii Zem lské rodinné farmy z roku 2010
Plocha Z11
maximální využití terénních možností, preferovat výrazn horizontální tvar staveb.
Výška objekt nesmí p ekro it výšky nadzemní ásti staveb p ilehlého zem lského
areálu
plochu ve sm ru do volné krajiny doplnit pásmem zelen , který bude tvo it optickou i
hygienickou clonu
provozní vazby na sousední areál není nezbytná, ale možná
preferovat dopravní napojení ze stávající ú elové cesty
Plocha Z12
zele na ploše komponovat tak, aby tvo ila pohledovou bariéru p ed stávajícími
stavbami zem lské výroby, které se nedob e uplat ují p i dálkových pohledech
Plocha Z13
preferovat výsadbu ovocných vysokokmen
dopravní obsluha plochy se neur uje
Plocha Z14 a Z28
výstavbu objekt koncipovat s ohledem na tradici výstavby v této ásti sídla
dodržet proporcionalitu zástavby, sklon st ech, blízké len ní štít apod.
nelze uvažovat se z izováním garáží v podzemním podlaží, vstup do domu bude nízko
nad terénem
dopravní obsluha bude z p ilehlé místní komunikace, p ípadn ve ejného prostranství
Plocha Z15
respektovat prvky technické infrastruktury – zvl. kanaliza ní a vodovodní ad
dopravní obsluha z p ilehlé místní komunikace
Plocha Z16
zahradu komponovat s požadavkem na zvýšení funk nosti lokálního biokoridoru
procházejícího p i vodním toku
akceptovat požadavky záplavového území Q100
Plocha Z17
plocha s omezeným dopravním p ístupem a omezenými možnostmi týkající se napojení
na technickou infrastrukturu
preferovat oboustranné obestav ní místní komunikace, která rozd lí plochu na dv ásti
u stavebních parcel do volné krajiny (v tších) akceptovat požadavek na zajišt ní
vhodného p echodu do volné krajiny
prov it možnost obsluhy plochy dopravní a technickou infrastrukturou rozhraní ploch
Z17 a Z18
Plocha Z18
plocha vypušt na na základ výsledku ve ejného projednání
Plocha Z19
výstavbu rodinného domu ešit v souvislostech stávajícího rodinného domu
dopravní obsluha z dnes ú elové komunikace resp. ve ejného prostranství. Neuvažovat
s dopravní obsluhou ze silnice II. t ídy
zabývat se problematiku hluku ze silnice II. t ídy
Plocha Z20
ve ejné prostranství bude sloužit jako komunika ní prostor a prostor pro výsadbu zelen
Plocha Z21
plocha vypušt na na základ výsledku spole ného jednání
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Plocha Z22
vhodn využít proluky, bližší podmínky se neur ují
dopravní obsluha je z ve ejného prostranství
Plocha Z23
preferovat výsadbu ovocných vysokokmen
dopravní obsluha - z ve ejného prostranství nebo i p es p ilehlou zastav nou ást sídla
Plocha Z24 a Z25
výstavbou citliv reagovat na terénní pom ry
ešit ochranu p ed extravilánovými vodami
dopravní obsluha bude z p ilehlé ú elové komunikace, která p evezme funkci místní
komunikace
Plocha Z26
ve ejné prostranství uzp sobit pot ebám cyklist , cykloturist i p ších turist
nevylu uje se z ízení turistické odpo ívky úm rné velikosti
ešit dostatek zelen
dopravní obsluha je možná ze stávající ú elové komunikace, plocha má p íznivý kontakt
s druhou ú elovou komunikací, která je využívána cyklisty a turisty
Plocha Z27
zástavbu citliv umístit do pom rn strmého svahu
charakter zastav ní bude erpat z tradice bývalých hospodá ských usedlostí
zabývat se problematikou extravilánových vod
ešit dostatek vzr stné zelen
dopravní obsluha bude z upravené místní komunikace
Plocha Z28
viz. pl. Z14
Plocha Z29
maximáln zachovat p írodní charakter místa
doprovodná za ízení st elnice z izovat jen v nezbytném rozsahu a velikosti za ízení
dopravní obsluha plochy se nevyžaduje
Plocha Z30
akceptovat ešení vyhotovené projektové dokumentace
Plocha K1
výstavbu (obnovu) rybníka ešit jako sou ást revitalizace technicky upraveného vodního
toku. Cílem je zpomalení odtoku vody z povodí, vyrovnání minimálních pr tok
v suchých obdobích, zlepšení estetického p sobení zem lské krajiny
návrh ešit tak, aby bezpe
p evedl Q100
ešit podmínky pro rozvoj litorálního pásma tak, aby byla zajišt na funk nost lokálního
systému ÚSES
respektovat požadavky bezpe nostního pásma VTL plynovodu
Plocha K2
složité územní pom ry vyžadují zám r prov it územní studií
na základ posouzení sou asného stavu toku zajistit oživení vodního toku
sou ástí návrhu m že být meandrující koryto toku, prvky provzduš ující vodu, návrh
malých vodních nádrží, t ní, mok ad apod.
Plocha K3
podmínky viz. pl. Z8 a Z9
Plocha K4
ešit obnovu vodní plochy
zabývat se ozelen ním b eh vhodným vegeta ním doprovodem
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Plocha K5
v terénní zamok ené sníženin ešit výstavbu malé vodní nádrže
ešit vhodný vegeta ní doprovod
zp sob využití plochy konzultovat s orgánem státní správy lesa a respektovat jeho
ipomínky
Plocha K6 a K7
ešit úpravy pro výstavbu suchých nádrží (poldr ) p ípadn další opat ení zajiš ující
ochranu sídla p ed extravilánovými vodami
Napojení zastavitelných ploch na sít technické infrastruktury obce (kde si to charakter
plochy vyžaduje) bude ešeno jejich prodloužením. Mnohde však je spojeno s výstavbou
nových sítí technické infrastruktury obce.
Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 6.2.
3.3. Návrh systému sídelní zelen
Zele na ve ejných prostranstvích
Nadále bude tvo it d ležitý kompozi ní prvek ve ejných prostranství v mí e omezen jší
zelení kolem dopravních staveb.
Zele ve ejných prostranství bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými
evinami nízkou dopl kovou (ke ovou) zelení. Na vhodných plochách provést dosadbu
kosterních d evin. Na nov vniklých ve ejných prostranství umožnit jejich výsadbu.
Mimo ádnou pozornost v novat zeleni centrálního prostoru na Horním konci. Zásadní
koncepce zde musí spo ívat v omezení zpevn ných ploch a výsadb zelen , která bude
území této ásti sjednocovat. Jednoduchou kompozici s jasným zám rem uplatnit p i
rekonstrukci ve ejné zelen na dolním konci sídla.
Ve ejná zele navazující na sportovišt m že p i vhodné kultivaci s využitím vhodných
sortiment d evin vytvo it zázemí pro aktivní odpo inek s pat nou kulisou vymezující
sportovišt od obytné zóny obce.
Zele soukromá a vyhrazená
zele soukromých zahrad
Významn se podílí na vzhledu obce. V p edzahrádkách resp. zahradách sm ujících
do ve ejného prostoru ve vyšší mí e využívat úpravy vesnici blízké s pokud možno
vylou ením cizokrajných d evin a prvk nevhodn p ebíraných z m stské zástavby.
V zahradách užitkových uplat ovat výsadbu vysokokmenných ovocných strom . Zele
užitkových zahrad sm ovat do volné krajiny tak, aby byl zajišt n plynulý p echod
zastav ného území do p írodní krajiny.
zele p i ob anském vybavení a na výrobních plochách
Není vzhledem k charakteru ploch samostatn vymezována. V rámci nezbytné
modernizace zem lského areálu ešit zele vnitroareálovou, po okrajích areálu i zele
mající funkci pohledové clony. P i ešení využití nových výrobních ploch musí být zele
sou ástí návrhu i realizace využití ploch.
Zele ochranná a izola ní
Má a nadále bude mít nezastupitelnou úlohu v organismu obce. Zam it se je nutno
edevším na odclon ní zem lského areálu od obytné zóny a výsadbou zelen zlepšit
zapojení zem lského areálu do krajinného prost edí.
Zele ochranou koncipovat jako pln zapojenou výsadbu stromového patra s ke ovou
podsadbou. Nepoužívat ovocné d eviny.
Obecné požadavky
Plochy zahrad tvo í v ÚP jak samostatn vymezené plochy, tak i významnou ást ploch
rozdílného zp sobu využívání: plochy bydlení a plochy smíšené obytné. Zele
vnitroareálová, izola ní bude nezbytnou sou ástí ploch výrobních a ob . vybavení.
Posilovat pronikání krajinné zelen do sídelního prost edí.
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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
ízniv p sobit na obraz obce.
Kompozice zelen zejména na ve ejných prostranství musí spl ovat požadavek
jednoduché údržby.
4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn dalšího ob anského vybavení a ostatní
technické vybavenosti s podmínkami pro její umis ování, nakládání s odpady
4.1. Dopravní infrastruktura
Silnici v ešeném území považovat za územn stabilizovanou, její p ípadná úprava se bude
týkat zlepšení technického stavu trasy.
Neuvažovat se z izováním nových sjezd na silnici.
Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo jedno garážové i odstavné stání
pro osobní automobil.
Neuvažuje se obecn s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípustné
je z izování t chto staveb na výrobních plochách, eventuelní je s nimi možno uvažovat
v uceleném ešení v tších zastavitelných ploch RD.
Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti
než 3,5 t na ve ejných prostranstvích a v obytných zónách.
Systém místních komunikací je stabilizovaný, novou dvoupruhovou komunikaci je t eba
vybudovat pro obsluhu nejv tší zastavitelné plochy v obci tj. zastavitelné pl. Z1. Ú elové
komunikace postupn upravit do p íslušných parametr místních komunikací.
Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Umíst ní autobusové
zastávky z hlediska dostupnosti a velikosti sídla je vhodné.
Sí zem lských ú elových cest bude dostate
podrobn ešena v souvislosti s pot ebným projektem komplexních pozemkových úprav.
Cyklistickou dopravu ešit na úrovni cyklotras zvl. po stávajících pozemních komunikacích.
Neuvažovat se z ízením SPHM pro ve ejnost, podmín
p ípustná je její výstavba obnova v zem lském areálu. Neuvažovat s vymezením plochy pro zásobníky a skládky
údržbových hmot.
Nep ekro it stávající hladinu zastav ní, na území obce nerealizovat výrazné stavby a za ízení výrazné vertikální konstrukce pro zachování bezpe nosti let v nízkých a p ízemních
výškách A R.
Vodní a železni ní doprava nemá na území obce své zájmy.
4.2. Technická infrastruktura
Na úseku zásobování obce pitnou vodou není t eba nic m nit.
Akceptovat probíhající výstavbu kanaliza ní sít ukon enou OV v etn kanaliza ního sb ra e ze sídla Škrdlovice.
Pro objekty individuální rekreace za istírnou odpadních vod ve sm ru na Stržanov navrhnout
výstavbu kanaliza ního sb ra e a vodního adu, zbývající stavby rodinné rekreace vybavit
jímkami na vyvážení (v nejodlehlejší ásti p i Strži).
Odvád ní deš ových vod je nutno zajistit tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních pom v povodí (zhoršování odtokových pom , zrychlená eroze), zvyšovat reten ní schopnost
krajiny, deš ové vody uvád t do vsaku i je zadržovat.
K zabezpe ení výhledových pot eb dodávky el. energie využít stávajících trafostanic s jejich
ípadným p ezbrojením. Napojení obytného souboru RD ešit dle dokumentace územního
rozhodnutí na tento obytný soubor .
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Respektovat el. vedení VVN 220 kV protínající území obce.
Dobudovat STL rozvody zemního plynu v rozvojových plochách.
Zásobení obce teplem je p edur eno provedenou plošnou plynofikací.
Nebránit využívání alternativních zp sob vytáp ní (solární kolektory na nemovitostech, tepelná erpadla aj.).
Neuvažovat s umis ováním výroben el. energie (v trné elektrárny). Fotovoltaická za ízení nelze umis ovat mimo urbanizovanou ást obce.
Nep edpokládat výstavbu stožár mobilních operátor , v trných elektráren, el. vedení VVN,
ZVN, VTL a VVTL plynovod ani produktovod . Pokud nebudou omezeny rozvojové zám ry obce, územní plán nebrání z izování radioreléových spoj .
4.3. Ob anské vybavení ve ejné i ostatní
Stávající ob anské vybavení považovat za za ízení územn stabilizované.
i hlavním vstupu do zem lského areálu je vymezit plochu pro ob anské vybavení –
komer ní za ízení malé a st ední.
Hasi skou zbrojnici vystav t na p vodním míst . Hasební techniku ponechat v dosavadních
prostorách.
Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných
íhodných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu
s p ípustným, p ípadn podmín
p ípustným využíváním dané plochy.
4.4. Ve ejná prostranství
Stabilizovat stávající ve ejná prostranství. Nová ve ejná prostranství možno ešit jako
samostatné plochy (Z26) anebo jako pozemky jiných ploch s rozdílným zp sobem
využívání (zvl. u plochy bydlení v rodinných domech).
Revitalizovat ve ejná prostranství mající v organismu sídel zásadní význam:
ve ejné prostranství kolem kulturního domu
ve ejné prostranství p i hlavním vstupu do zem lského areálu
Revitalizaci sm ovat k posílení atraktivity obce a zachování identity p vodního osídlení.
Vytvo it podmínky pro situování drobné architektury, mobiliá e obce a sídelní zelen na
chto ve ejnosti voln p ístupných plochách.
S úpravami ve ejných prostranství ešit i úpravy objekt a prostor bezprost edn
iléhající k ve ejným prostranstvím.
Preferovat obsluhu zastavitelných ploch dopravní a technickou infrastrukturou z ploch
ve ejných prostranství.
4.5. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
Na území obce není evidována žádná skládka v aktivním stavu. Neumis ovat tyto
i obdobné stavby na území obce.
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana
ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Dot ený krajinný prostor nedozná ešením územního plánu významných zm n.
Územní plán zd raz uje urbanistickou strukturu sídla, zachovává krajinné horizonty,
akceptuje pr hledy a výhledy do krajiny.
Zastavitelné plochy jsou vesm s vymezovány v p ímé vazb na zastav né území.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny p edevším pro pot eby bydlení.
Vyzdvižen je význam ploch ve ejných prostranství, ploch zelen na ve ejných
prostranstvích jako míst podporujících sociální soudržnost a majících nedocenitelný
význam pro uchování identity obce.
STUDIO P |

12

Územní plán SV TNOV

V kompozici obce bude nadále hrát významnou roli kvalitní p írodní prost edí, které
proniká do urbanizované ásti obce.
Stavby RD umis ovat tak, aby do volné krajiny sm ovala zele zahrad se vzr stnými
stromy. Výsadbou ochranné zelen zmírnit negativní dopad zejména zem lských staveb,
které svojí velikostí a objemem výrazn p ekra uje m ítko p vodního zastav ní sídel.
Vytvo ena jsou opat ení, která p i Stržském potoce zajiš ují návrat p irozené druhové
skladby bioty odpovídající daným stanovištním podmínkám.
Územní plán vytvá í p edpoklady pro polyfunk ní využívání krajiny. V odlesn né krajin
se uvažuje úprava velikosti blok orné p dy, zlepšení prostupnosti krajiny, dopln ní a
výsadba doprovodné zelen zvl. u polních cest, posilování podílu rozptýlené zelen ,
posílení podílu luk na celkové vým e ZPF zvl. na erozn ohrožených svazích, v neposlední
ad i návrhem malých vodních nádrží, které jsou malým p ísp vkem ke zlepšení
vodohospodá ské bilance povodí.
Udržován musí být podíl les v území, zachovat lenitost okraj lesa a diverzitu
spole enstev v nich.
Mimo lesnictví, zem lství, rybá ství bude krajina nezastav ného území sloužit
i rekrea ním zvl. pohybovým aktivitám.
Podmín
p ípustné stavby v krajin (zem lská výroba, stavby pro lesní hospodá skou
innost, ev. stavby životního prost edí) nesmí být umis ovány v pohledov exponovaných
plochách.
5.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému
a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Akceptovat územní systém ekologické stability, který je na území obce vymezen
na dvou úrovních.
Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické
stability za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability.
Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le je možno
za p esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické
infrastruktury, p ípadn stavbu související s ochranou ŽP).
Interak ní prvky dopl ují sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen v krajin .
Navrhovaná opat ení:
Název biokoridoru
NRBK K 125

LBK 1

LBK 2

LBK 3
LBK 4
LBK 5
LBK 6
LBK 7
LBK 8

Navrhovaná opat ení
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a
stanovištních podmínek dle STG. Lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení. Zamezit ruderalizaci a degradaci
spole enstev.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev. V místech
pot eby pr
žn vysázet b ehové a doprovodné r znov kké porosty domácími, stanovištn odpovídajícími
evinami dle STG.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . Zamezit ruderalizaci a degradaci
spole enstev. V místech pot eby pr
žn vysázet b ehové a doprovodné r znov kké porosty domácími,
stanovištn odpovídajícími d evinami dle STG.
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu odpovídající stanovištním podmínkám dle STG. Okolní
lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . Zamezit ruderalizaci a degradaci
spole enstev.
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu odpovídající stanovištním podmínkám dle STG. Okolní
lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení.
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a
stanovištních podmínek dle STG.
Podpo it p irozenou d evinnou skladbu b ehového porostu odpovídající stanovištním podmínkám dle STG.
V místech pr chodu ornou p dou vytvo it pás zatravn ní s uplatn ním rozptýlené zelen .
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a
stanovištních podmínek dle STG. V místech pr chodu ornou p dou vytvo it pás zatravn ní s uplatn ním rozptýlené
zelen .
Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby a smrkové porosty p evést na druhov i v kov
znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.

LBK 9

Viz. LBK 8

LBK 10

Zachovat p irozený režim vodního toku. Okolní lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze
extenzivn . místech pot eby pr
žn vysázet b ehové a doprovodné r znov kké porosty domácími, stanovištn
odpovídajícími d evinami dle STG.
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Název biokoridoru
LBK 11
Název biocentra
LBC Filská louka
LBC Na
Lemperském
potoce
LBC Pod
Sv tnovem
LBC Pod Strží
LBC Sv tnovské
údolí
LBC V Jest ebí
LBC Za
Hline níkem

Navrhovaná opat ení
Viz. LBK 10
Navrhovaná opat ení:
Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby a smrkové porosty p evést na druhov i v kov
znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. Travnaté
porosty podrobit pravidelnému kosení.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . Lesní porosty p evést na druhov i
kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Zachovat p irozený režim vodního toku.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . Podpo it p irozenou druhovou
skladbu b ehového porostu.
Zachovat p irozený režim vodního toku. Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu. Travnatá
spole enstva podrobit pravidelnému kosení.
Zachovat p irozený režim vodního toku. Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu. Lu ní
spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn .
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . Zachovat režim vodního toku.
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . Okolní lesní porosty p evést na
druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle
STG.

5.3. Prostupnost krajiny
Stávající prostupnost krajiny není ešením územního plánu omezována.
ípadné požadavky na další rozší ení sít polních cest budou souhrnn
ešeny
v komplexních pozemkových úpravách.
Posilovat biologickou propustnost území realizací systému ÚSES zvlášt na místní úrovni.
5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
Realizovat zatravn ní svah orné p dy nacházejících na svazích pod ápovými vrchy i na
svazích v blízkosti rybníka Pstružák.
Respektovat dokumentaci s návrhem komplexních protipovod ových opat ení.
Dlouhé dráhy povrchového odtoku p erušit výsadbou vhodn navržené rozptýlené zelen
nebo z ízením protierozních pr leh apod., zejména na svazích s ornou p dou p i severní
hranici území obce.
Na ostatních místech potencionálního erozního ohrožení lze vysta it s organiza ními i
agrotechnickými opat eními proti vodní erozi.
Nep ipustit úpravy pozemk zem lské p dy zp sobující rychlejší odtok vody a snižující
schopnost vsaku vody.
Stavební pozemky vymezovat s pot ebou vsaku i zadržení deš ových vod.
Aktivity v blízkosti Stržského potoka upravit dle požadavk vyplývajících ze stanoveného
záplavového území Q100.
5.5. Podmínky pro rekreaci
Stabilizovat stávající plochy rodinné rekreace. Pro rozvoj rekrea ních pobytových aktivit
ipustit možnost využití stávajícího domovního fondu nevhodného pro trvalé bydlení resp.
vodního ur ení.
Stabilizovat plochy hromadné rekreace v zastav ném území. Rozvíjet formy rekreace
hromadné s využitím zastavitelné plochy Z9 ev. Z8 v rozsahu vyhotovené územní studie.
Akceptovat pot eby krátkodobé rekreace obnovou funkce ve ejných prostranství, stabilizací
kulturního za ízení a úpravou sportovního areálu p i Stržském potoce.
Neuvažovat se z izováním zahrádká ských kolonií i osad. Pro RD vymezovat dostate
velké parcely umož ující relaxaci majitele domu v zeleni zahrad.
5.6. Dobývání nerost
Na území obce nejsou evidována chrán ná ložisková území, dobývací prostory ani jiné
objekty ochrany nerostných surovin.
Poddolované území ZSZ od sídla se nachází daleko od rozvojových zájm obce.
Na území obce nejsou evidována žádná aktivní ani potenciální sesuvná území.
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6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení
prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení v bytových domech (BH) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb bydlení
v domech o více jak t ech bytech v kvalitním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky bytových dom a ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen , pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky
ve ejného ob anského vybavení
podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory
pro zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující hlavní využití plochy za podmínky, že svým provozováním a výkonností nesnižují kvalitu
prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší zvýšení dopravní zát že plochy
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou
míru
Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb
individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení
v kvalitním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , pozemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení
podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory
pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím
velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva
i drobná p stitelská innost, p ípadn rodinná rekreace ve stávajících
domech. Vše za podmínky, že svým provozováním a výkonností nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší
zvýšení dopravní zát že plochy
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou
míru
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb individuální
pobytové rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci a další rekrea ní aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy, pozemky
související dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim
využití plochy, a již p ímo anebo druhotn
Plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) - Hlavní využití: zabezpe ení soust edné pobytové rekreace v kvalitním prost edí zejména p írodním. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb a za ízení hromadné rekreace (ubytování, stravování,
staveb pro rekreaci), pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky h iš ,
kondi ní dráhy, vodní plochy, plochy pro oddech a slun ní i jiné innosti a za ízení související s hlavním využitím plochy. Plochy souvisejících ve ejných prostranství. Pozemky související dopravní a technické
infrastruktury
podm. p ípustné: služby ob anského vybavení spojené s hlavním využitím plochy, p ípadn i aktivity spojené s chovem koní k rekrea ním ú el m, za podSTUDIO P |
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mínky, že svým provozem nedojde k negativním dopad m na kvalitu
prost edí na sousedních cizích pozemcích
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim
využití plochy, a již p ímo anebo druhotn
Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura (OV) – Hlavní využití: umis ování
ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk ve ejné infrastruktury.
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky pro zaízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pozemky
pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociální služby.
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veejných prostranství, sídelní zele
podm. p ípustné: bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajiš ujících dohled nad za ízením a že bydlení nebude hlavním využitím
plochy rušeno nad p ípustnou míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky za
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy veejné ob anské vybavenosti
nep ípustné:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo anebo druhotn a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení malá a st ední (OM) – Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení sloužící p edevším pro komer ní aktivity nenarušující
sousední plochy nad p ípustné normy. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro stavby a za ízení pro administrativu, v du, výzkum,
obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, pozemky ve ejného
ob anského vybavení, pozemky související dopravní a technické
infrastruktury, ve ejná prostranství a sídelní zele
podm. p ípustné: bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob
zajiš ujících dohled nad za ízením. Za ízení pro sport a t lovýchovu za
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy
ob anského vybavení - komer ních za ízení malých a st edních
nep ípustné:
aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které
narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) – Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu
a sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení
a p íslušenství. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele
podm. p ípustné: bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob
zajiš ujících dohled nad za ízením. Stavby, pozemky, za ízení za
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy
ob anského vybavení - za ízení t lovýchovná a sportovní
nep ípustné:
aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které
narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Plochy ob anského vybavení – se specifickým využitím (OX) - Hlavní využití: zajišt ní
bezpe né st elby s možností umíst ní staveb bezprost edn souvisejících s bezpe ností
provozu st elnice. Zp soby využití:
ípustné:
výstavba objekt technického charakteru majících význam nezbytných
doprovodných za ízení st elnice. Pozemky související dopravní a
technické infrastruktury, pozemky zelen , oplocení
nep ípustné:
jiné aktivity, které bezprost edn nesouvisí s hlavním využitím plochy
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Plochy ve ejných prostranství (PV) - Hlavní využití: obecní užívání plochy bez ohledu
na vlastnictví pozemk mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci
v urbanizovaném území. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky nám stí, návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky p ípadn cyklistické stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a
shromaž ovací ú ely, sídelní zele , vodní prvky, pozemky související
dopravní infrastruktury a technické infrastruktury
podm. p ípustné: další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským
kontakt m a podporují sociální soudržnost , vodní plochy, erpací místa
pro požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody
nep ípustné:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a
jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní
funkce t chto prostor tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo
anebo druhotn
Plochy ve ejných prostranstvích – ve ejná zele (ZV) - Hlavní využití: zpravidla významné
plochy zelen parkov upravené a ve ejn p ístupné. Zp soby využití:
ípustné:
udržovaná zele s jednoduchou druhovou skladbou a zahradnickou
úpravou. Ucelené plochy trávník , soust ed né plochy ke a strom ,
vodní prvky, komunikace p ší, cyklostezky, prvky drobné architektury,
mobiliá obce, pozemky související dopravní a technické infrastruktury
podm. p ípustné: pozemky pro rekreaci, relaxaci, d tská h išt za podmínky, že nebude
potla en hlavní zp sob využití plochy
nep ípustné:
innosti a za ízení narušující kvalitu prost edí p ímo nebo druhotn
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) - Hlavní využití: víceú elové využití plochy,
v p ípad obce zahrnují p edevším p vodní vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím.
Zp soby využití:
ípustné:
stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikostí vymezených pozemk a m ítku daného prostoru. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými
vlivy na životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní
aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného
k trvalému bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí
v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk a m ítku
daného prostoru
nep ípustné:
veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn nebo snižují kvalitu daného prost edí
Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS) - Hlavní využití: umis ování staveb a za ízení k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní infrastrukturou. Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro
dopravu v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících
pozemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury,
terénní úpravy, protipovod ová opat ení, nutné asana ní zásahy
podm. p ípustné: umis ování, skládek údržbového materiálu, erpací stanice PHM, místní
komunikace III. t ídy, umis ování cyklotras a chodník pro p ší i záliSTUDIO P |
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hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že
svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i
znemožn no hlavní využití plochy
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít (TI) - Hlavní využití: umis ování staveb,
za ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou (1), išt ní a odvád ní odpadních vod (2), zásobování el. energií (3), zásobování zemním plynem (4), provozování
elektronických komunikací a zásobování teplem. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn
zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo
související s ur ující náplní plochy, pozemky související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
Plochy výroby a skladování – zem lská výroby (VZ) – Hlavní využití: chov
hospodá ských zví at, skladování i zpracování produkt živo išné a rostlinné výroby,
poskliz ové úpravy rostlin a zem lské služby. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství,
pozemky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na
výrobních i administrativních objektech, pozemky sídelní zelen . Z
vod organoleptického zápachu možno tolerovat vymezená ochranná
pásma mimo hranice areálu
podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní
stravování, bydlení majitele i správce za ízení je možné, za podmínky, že
tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice
pohonných hmot a sb rné dvory komunálního odpadu za podmínky, že
nebude omezeno hlavní využití plochy
nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se
silným dopadem na životní prost edí
Plochy 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 zp sobem využití, a proto u vyhrazené
zelen není p ípustnost i nep ípustnost blíže specifikována. Zp soby využití soukromé zelen :
ípustné:
produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, p stování ovocných strom a ke , obytné zahrady
podm. p ípustné: zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková
za ízení, p ípadn stavby za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního
zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky související
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k potla ení
hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo
druhotn
Plochy zelen ochranné a izola ní (ZO) - Hlavní využití: plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící významný kompozi ní prvek území. Zp soby využití:
ípustné:
výsadba pln zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou
z vhodných místn p íslušných d evin a ke , oplocení
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podm. p ípustné: realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní
funkce plochy p edevším na úseku ochrany p ed hlukem. Pozemky dopravy ev. technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní
nebo snížení ú inku tohoto druhu zelen
nep ípustné:
innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím plochy
Plochy vodní a vodohospodá ské (W) - Hlavní využití: zajišt ní podmínek pro nakládání
s vodami. Zp sob využití:
ípustné:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci
deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu
území, doprovodná a krajinná zele
podm. p ípustné: chov vodní dr beže a za ízení pro chov ryb za podmínky nevýznamného
negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a
technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink této infrastruktury na vodní plochy a toky
nep ípustné:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn
Plochy zem lské (NZ) - Hlavní využití: plochy na kultu e orné p dy (1) ur eny pro zelskou 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. Zp soby využití:
ípustné:
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 ekologickou a estetickou hodnotu území, opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk
a k zajišt ní prostupnosti krajiny.
podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst a
stavby i za ízení ochrany životního prost edí za podmínky, že nedojde
k narušení ochrany krajinného rázu a zájm ochrany p írody. Oplocování 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. Plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného
rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky
za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování
ekologické hodnoty území
Plochy lesní (NL) - Hlavní využití: pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní
funkce lesa. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace
geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících ekologickou stabilitu lesa. Protipovod ová a protierozní opat ení,
opat ení pro udržení vody v krajin
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu
írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno
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využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny.
Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a
stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za
podmínky, že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení. P ší, nau né stezky, hipostezky za podmínky,
že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému
v p edem prov ených trasách
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování
ekologické hodnoty území
Plochy smíšené nezastav ného území - p írodní (NSp) - Hlavní využití: zachování a obnova
ekologických a estetických hodnot v území dotvá ejících krajinný ráz. Zp soby využití:
ípustné:
plochy nadmístních ÚSES, plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy,
balvanitá seskupení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní ani
estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz.
elové komunikace zajiš ující obsluhu území
podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na
ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy
nep ípustné:
innosti snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn zásah stírající p ítomné znaky krajinného rázu
Plochy smíšené nezastav ného území - vodohospodá ské (NSv) - Hlavní využití: plochy pro
realizaci opat ení zmír ující povod ovou špi ku. Zp soby využití:
ípustné:
budování reten ních prostor , zemních hrází a dalších za ízení protipovod ové ochrany, zem lské hospoda ení p evážn v kultu e trvalý
travní porost
nep ípustné:
ležitá dopravní a technická infrastruktura, jiné stavby a za ízení narušující bezpe nostní funkci plochy i innosti zabra ující zadržení p ívalových vod p ímo i druhotn
Plochy p írodní (NP) – Hlavní využití: zajišt ní podmínek ochrany p írody a krajiny
edevším na plochách maloplošných chrán ných území a v I. zón CHKO. Zp soby
využití:
ípustné:
innosti s prioritou ochrany p írody, p írod blízké i lov kem málo
pozm né ekosystémy, mok ady, spole enstva skal, ekosystémy se
soust ed ným výskytem vzácných a existen
ohrožených druh bioty,
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:
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
6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Respektovat dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní sídla.
Stavební úpravy provád t respektem k místn obvyklým zp sob m zastav ní. Zvýšení
podlažnosti je zde p ípustné pouze v p ípadech, kdy dojde k žádoucímu výškovému
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dorovnání uli ní fronty zastav ní (akceptovat zákl. architektonické prvky, nap . orientaci
ebenu a okapu st echy, sklon st echy, návaznost íms apod.).
Nedopustit asanaci v kompaktním zastav ní bez náhrady. P i dostavb proluk akceptovat
dorysnou stopu zastav ní a výše zmín né základní architektonické prvky.
Z d vodu maximálního zachování charakteru zapojení osídlení do krajinného rámce
zástavbu na stavebním pozemku orientovat tak, aby do volné krajiny sm ovala vždy
nezastav ná ást pozemku. Pokud tuto zásadu není možno dodržet, ostrou p echodovou
hranici mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím zmírnit ozelen ním.
Zástavba RD na okraji zastavitelných ploch bude jednopodlažní s možným využitím
podkroví. Pokud je nezbytné na pozemcích rodinných dom umístit garáž i jiné stavby
a za ízení, které nejsou v rozporu s p ípustným i podmín
p ípustným využíváním
plochy, budou tyto stavby a za ízení zohledn ny již p i zpracování projektové dokumentace
RD, i když jejich realizace m že být pozd jší.
Nové budovy rodinných dom budou mít p ímý p ístup z ve ejného prostranství i jiné
ve ejn p ístupné plochy (místní komunikace).
i koncepci zastavitelných ploch vycházet z podmínek využití ploch specifikovaných
v kapitole 3.2.
U staveb na plochách výrobních, smíšených obytných venkovských preferovat horizontální
uspo ádání p ed uspo ádáním vertikálním.
Pro hlavní zastavitelné plochy se ur ují tyto koeficient zastav ní:
plochy bydlení v rodinných domech venkovské – nové pozemky sm ující do volné
krajiny budou dosahovat koeficientu zastav ní cca 0,25
plochy smíšené obytné venkovské – koeficient zastav ní v etn ploch manipula ních
a zpevn ných m že dosáhnout až hodnoty 0,6 s tím, že min. zbývajících 40 % plochy
bude vymezeno pro zele
plochy výroby a skladování – koeficient zastav ní m že dosáhnout hodnoty cca 0,50
s tím, že zpevn né plochy mohou tvo it dalších až 30 % plochy. Minimáln 20 %
plochy musí být vy len no pro zele
Na území obce nep edpokládat umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, faktor
pohody apod.) výrazn p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy
na lov ka. V urbanizovaném území stavby pro reklamu neumis ovat.
Platí obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Ž árské vrchy na území CHKO Ž árské
vrchy.
Vysoká zele ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat kvetoucí zele p edzahrádek
musí nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. Preferovat užití tradi ních
druh zelen obvyklých v regionu.
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO),
staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1. Ve ejn prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury
etn ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el.
Dopravní infrastruktura
Nejsou územním plánem vymezeny.
Technická infrastruktura
Nejsou územním plánem vymezeny.
7.2. Ve ejn prosp šná opat ení (VPO)
WU – plocha nadregionálního biokoridoru ÚSES NRBK K 125 (ozna ené v ZÚR Kraje
Vyso ina U 018)
Na toto VPO lze uplatnit institut vyvlastn ní i institut p edkupního práva.
7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nejsou územním plánem vymezeny.
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7.4. Plochy pro asanaci
Nejsou územním plánem vymezeny.
8. Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn
pro které lze uplatnit p edkupní právo
Nejsou územním plánem vymezeny.

prosp šných opat ení,

9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
Územní plán vymezuje dv plochy územních rezerv:
R1 – plocha ur ená pro stavby hromadné rekreace
R2 – plocha pro výstavbu malé vodní nádrže
Ob plochy územních rezerv jsou sou ástí schválené územní studie Zem lské rodinné
farmy z roku 2010.
10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií
(ÚS) podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení
po izovatelem a vložení dat o této ÚS do evidence územn plánovací innosti
10.1. Vý et ploch a podmínky využití
Prov ení zm n v zastavitelných plochách vymezených územním plánem Sv tnov jako
podmínka pro rozhodování v území je stanoveno u zastavitelné plochy Z6 a plochy se
zm nou v krajin K2.
Základní podmínky využití jsou známy z kap. 3.2. a 6.2.
V rámci ešení územní studie pro plochu K2 se doporu uje alespo okrajov se zabývat
zp soby využití navazující zastavitelné plochy Z16.
Doporu uje se, aby územní studie byly vyhotoveny na geodeticky zam eném podkladu.
10.2. Stanovení lh t
Územní studie bude vyhotovena do p ti let od vydání územního plánu.
Vložení dat do evidence územn plánovací innosti bude do p ti m síc od schválení
možnosti využití územní studie.
11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu
podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu
v rozsahu dle p ílohy . 9
Nejsou územním plánem vymezeny.
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Pro jednoduchost v koordinaci využívání ploch se zm nou v území i prostorovém
uspo ádání není etapizace vyhotovena.
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt
Nejsou územním plánem vymezeny.
14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1
stavebního zákona
Nejsou územním plánem vymezeny.
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15. Údaje o po tu list ÚP a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
Text. ást v etn titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 23 list .
Výkres
íslo

název

po et list
1

ítko

N1

Základní len ní území

1 : 5 000

N2

Hlavní výkres

1

1 : 5 000

N3

Ve ejn prosp šné stavby a opat ení, asanace

1

1 : 5 000
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ÚP Sv tnov - OD VODN NÍ
OBSAH
TEXTOVÁ ÁST
1. Postup p i po izování územního plánu
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací vydanou krajem,
vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah
2.1. Soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem
2.2. Obec v systému osídlení
2.3. Širší dopravní vztahy
2.4. Širší vztahy technické infrastruktury
2.5. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém
3. Vyhodnocení v souladu s cíly a úkoly územního plánování
3.1. Cíle územního plánování
3.2. Úkoly územního plánování
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis
4.1. Stavební zákon a provád cí vyhlášky
4.2. Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním
5. Vyhodnocení v souladu s požadavky zvláštních p edpis - soulad se stanovisky dot ených orgán podle
zvláštních p edpis , pop . s výsledkem ešení rozpor
5.1. Limity využití území
5.2. Ochrana a bezpe nost státu, požární ochrana
5.3. Návrh ešení požadavk CO
5.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis , soulad se stanovisky dot ených orgán
podle zvláštních právních p edpis
5.5. ešení rozpor
6. Údaje o spln ní zadání
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
7.1. Využití zastav ného území
7.2. Urbanistická koncepce
7.3. Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení
7.4. koncepce dopravní a technické infrastruktury
7.5. Koncepce uspo ádání krajiny
7.6. Vodní hospodá ství
7.7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového uspo ádání
7.8. Vybraná varianta
7.9. Vymezení pojm
8. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch
9. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vlivu na životní prost edí
9.1. Vyhodnocení vliv ÚP na životní prost edí podle p ílohy stavebního zákona (A)
9.2. Vyhodnocení vliv ÚP na území Natura 2000 (B)
9.3. Vyhodnocení vliv ÚP na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jev obsažených v územn
analytických podkladech (C)
9.4. P edpokládané vlivy ÚP na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, p íležitostí a hrozeb v území
(D)
9.5. Vyhodnocení p ínosu ÚP k napln ní priorit územního plánování (E)
9.6. Vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území – shrnutí (F)
10. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení ZPF a PUPFL
10.1. Dot ení ZPF
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GRAFICKÁ ÁST (samostatn azené výkresy)
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Koordina ní výkres
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Širší vztahy
O3
P edpokládaný zábor p dního fondu
O4
Dopl ující výkres – Dopravní ešení
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Dopl ující výkres – Zásobování vodou, kanalizace
O6
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1. Postup p i po izování územního plánu
V souladu s ustanovením § 44 písm. a) stavebního zákona schválilo Zastupitelstvo obce
Sv tnov z vlastního podn tu dne 18.04.2011 po ízení Územního plánu Sv tnov. Na základ
rozhodnutí zastupitelstva obce o po ízení územního plánu Sv tnov, zpracoval M stský ú ad Ž ár
nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování ve spolupráci s panem starostou Pavlem
Štefanem dle § 47 odst. 1 stavebního zákona návrh zadání územního plánu Sv tnov. Návrh
zadání územního plánu Sv tnov byl projednán ve dnech od 08.06.2011 do 12.07.2011.
Zastupitelstvo obce Sv tnov schválilo Zadání územního plánu dne 25.07.2011.
Projektantem návrhu Územního plánu Sv tnov je Ing. Marie Psotová, STUDIO P, Ž ár nad
Sázavou.
Spole né jednání se konalo dne 21.02.2012 na M stském ú ad Ž ár nad Sázavou.
Místo a doba spole ného jednání byla dot eným orgán m, Krajskému ú adu Kraje Vyso ina
a sousedním obcím v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámena jednotliv ,
nejmén 15 dn p ede dnem spole ného jednání. Veškerá stanoviska a vyjád ení byly
vyhodnoceny v rámci zprávy o projednání návrhu územního plánu Sv tnov p edkládané
Krajskému ú adu Kraje Vyso ina.
Návrh územního plánu projednaný s dot enými orgány, Krajským ú adem Kraje Vyso ina
a sousedními obcemi po izovatel p edložil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona spole
se zprávou o jeho projednání k posouzení krajskému ú adu, který ve svém posouzení ze dne
04.05.2012 j. KUJI 22471/2012, OUP 178/2012 konstatoval, že nemá p ipomínky k návrhu
územního plánu Sv tnov jak z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje R 2008 tak
z hlediska souladu s územn plánovací dokumentací kraje – Zásadami územního rozvoje Kraje
Vyso ina. Ve ejné projednání se konalo dne 05.11.2012 na Obecním ú ad ve Sv tnov .
Po izovatel zajistil, v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona, aby po dobu 30 dn ode dne
doru ení ve ejné vyhlášky o zahájení ízení o vydání ÚP byl návrh územního plánu Sv tnov
vystaven k ve ejnému nahlédnutí.
K ve ejnému projednání dne 05.11.2012 návrhu územního plánu Sv tnov p izval po izovatel
jednotliv dot ené orgány a sousední obce nejmén 30 dn p edem. Dot ení vlastníci pozemk
a staveb a zástupce ve ejnosti mohli podat nejpozd ji p i ve ejném projednání své námitky a
ve ejnost své p ipomínky.
Po izovatel zajistil ve spolupráci s projektantem odborný výklad k návrhu územního plánu
Sv tnov a vede o pr hu ve ejného projednání písemný záznam. Po izovatel s ur eným
zastupitelem panem Pavlem Štefanem vyhodnotili výsledky ve ejného projednání a konstatovali,
že do jeho skon ení bylo uplatn no 6 námitek dot ených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona)
a dv p ipomínky. Na základ vyhodnocení výsledk ve ejného projednání nebyly provedeny
žádné podstatné úpravy návrhu územního plánu a po izovatel podal návrh na vydání Územního
plánu v Zastupitelstvu obce Sv tnov podle § 54 odst. 1 stavebního zákona.
Po izovatel p ed p edložením návrhu územního plánu zastupitelstvu obce p ezkoumal
soulad návrhu územního plánu Sv tnov s požadavky obsaženými ve stavebním zákon , jeho
provád cích vyhláškách a dalších právních p edpisech. Tento návrh shora uvedené územn
plánovací dokumentace byl ádn projednán ve spole ném jednání s dot enými orgány,
ve ve ejném projednání s dot enými vlastníky pozemk a staveb a ve ejností. Byl posouzen
soulad s Politikou územního rozvoje (PÚR 2008) a Zásadami územního rozvoje Kraje Vyso ina.
i po izování a projednávání územního plánu Sv tnov byly spln ny všechny podmínky
a požadavky stanovené stavebním zákonem a dalšími právními p edpisy. Zastupitelstvo obce si
v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona ov ilo, že navrhovaný územní plán Sv tnov není
v rozporu s PÚR R 2008, ZÚR Kraje Vyso ina a Aktualizací . 1 ZÚR Kraje Vyso ina, se
stanovisky dot ených orgán . Na základ všech t chto skute ností rozhodlo Zastupitelstvo obce
vydat územní plán Sv tnov.
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2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah
2.1. Soulad s PÚR 2008
Území obce Sv tnov se nachází mimo území rozvojových oblastí a rozvojových os i oblastí
specifických.
Území obce se nachází mimo plochy a koridory dopravní i technické infrastruktury a
souvisejících zám .
ínos územního plánu Sv tnov k napl ování republikových priorit územního plánování
k zajišt ní udržitelnosti rozvoje území. Vybrány jsou priority vztahující se k
problematice území obce. Ozna ení priorit odpovídá zna ení v PÚR R.
priorita 14 – koncepce územního plánu napl uje požadavky CHKO Ž árské vrchy.
Akceptovány jsou ochranné režimy této kategorie zvlášt chrán ného území v etn
zonace. Plochy I. krajinné zóny a maloplošného zvlášt chrán ného území jsou zahrnuty
do ploch p írodních, kde prioritou využívání je ochrana p írody. V m ítku krajiny
pom rn rozsáhlé bloky orné p dy jsou v ÚP dopln ny rozptýlenou zelení, liniovými
prvky, a již p írodními anebo um lými, zelení doprovodnou a tuto ást krajiny
diferencují na menší celky. Zachovány jsou otev ené pr hledy v krajin , protáhlá linie
ebene ápových vrch nadále z stává výrazným krajinným prvkem území obce.
Územním plánem jsou nastaveny podmínky pro zamezení dalšího znehodnocování
vodní urbanistické struktury sídla. Respektovány jsou nemovité kulturní památky
etn památek místního významu. P ipomínky jsou pot eby na úseku archeologického
dictví. ešení územního plánu p ispívá k všestrannému rozvoji území obce v souladu
se zásadami udržitelného rozvoje
priorita 17 – je uplatn na vymezením dvou zastavitelných ploch výroby a skladování –
zem lská výroba. Pro stávající zem lský areál se p edepisuje modernizace.
Ekonomický potenciál v obci je možno rozvíjet i na plochách smíšených obytných, které
jsou zastoupeny zvl. v severovýchodní ásti sídla. Na úseku ploch ob anského vybavení
se nep edpokládá možnost vytvá ení pracovních p íležitostí
priorita 19 – v rámci pr zkum a rozbor ani b hem prací na ešení územního plánu
nebyla nalezena lokalita vhodná k p estavb . Nedostatky ve využívání zem lského
areálu lze ešit formou modernizace areálu spojeného i se stavebními pracemi, ešením
dopravy, zelen apod.
priorita 20 – se uplat uje d slednou ochranou území CHKO Ž árské vrchy, které je
zárove CHOPAV Ž árské vrchy, ochrannou p írodní památky Sv tnovské údolí. Na
území obce územní plán neumis uje žádné stavby i za ízení, které by m ly nežádoucí
dopad na kulturní a p írodní charakter krajiny. Zastavitelné plochy jsou rozvíjeny ve
vhodných lokalitách navazujících na zastav né území, ú eln je ešena problematika
dopravní a technické infrastruktury. Vymezeny jsou prvky ÚSES na lokální úrovni, na
nadregionální pak biokoridor . 125
priorita 21 – území obce leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy. Zastav ní je
venkovské s dostatkem zelen . Území obce nadále bude využíváno jak pro pobytovou,
tak i pohybovou rekreaci. Dostupnost rekrea ní krajiny je výborná, zejména v ose
Stržského potoka a ve sm ru na áp v vrch. Pro pot eby denní rekreace je uvažováno
s dostate né velkými pozemky pro bydlení v rodinných domech i vhodn vybavenými
ve ejnými prostranstvími. Zachováno je stávající sportovišt
priorita 25 – dlouhé svahy pod ápovými vrchy doporu uje ešení územního plánu
zatravnit. V místech potenciální vodní eroze lze vysta it uplatn ním správných
agrotechnologií a organiza ních opat ení. Územní plán zajiš uje plochy pro umis ování
staveb a opat ení na ochranu p ed povodn mi – suchých poldr . Územní plán zd raz uje
pot ebu uvád t max. množství srážkové vody do vsaku i ji jiným vhodným zp sobem
zadržet na pozemku
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priorita 26 – se uplat uje tak, že do záplavového území vodního toku Stržský potok
územní plán krom malých vodních nádrží a plochy soukromé zelen neumis uje žádné
plochy se zm nou v území. Podmínkou využití t chto ploch je nezbytnost bezpe ného
evedení Q100. Pro složitost územních podmínek u plochy se zm nou v území K2 je
stanoveno vypracování územní studie. Hranice záplavového území je graficky vyzna ena
v pat ných výkresech
priorita 30 – obec Sv tnov je zásobena dostate ným množstvím kvalitní pitné vody,
kanaliza ní systém obce je ukon en istírnou odpadních vod, která je spole ná i pro
sousední obec Škrdlovice
priorita 31 – územní ani technické podmínky neumož ují rozvoj energetických za ízení
na k tomu specieln (samostatn ) vymezených plochách. Za ízení pro získávání energie
z obnovitelných zdroj je za p esn stanovených podmínek možno na plochách
urbanizovaného území
2.2. Soulad se ZÚR Kraje Vyso ina
Území obce se nachází mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy i specifické oblasti.
Území obce se nachází mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury.
Na území obce vymezují ZÚR kraje nadregionální biokoridor K 125, který je zárove
vymezen jako ve ejn prosp šné opat ení.
Využívání území eší ÚP Sv tnov v souladu s vymezenými cílovými charakteristikami
krajiny, když v tšina území se nachází v krajinném typu krajina lesozem lská ostatní, na
severovýchod vymezují ZÚR pás krajinného typu krajiny lesozem lské harmonické, na
který navazuje typ krajiny lesní.
Pln jsou zohledn ny požadavky plynoucí na území ze skute nosti, že se obec nachází na
CHKO Ž árské vrchy a CHOPAV Ž árské vrchy.
ínos územního plánu k napl ování priorit územního plánování Kraje Vyso ina. Vybrány
jsou priority vztahující se k území obce. Ozna ení priorit odpovídá zna ení v ZÚR Kraje
Vyso ina.
priorita 01 – území plán p ipravil podmínky pro dosažení vyrovnaného vztahu územních podmínek pro p íznivé životní prost edí, hospodá ský rozvoj a soudržnost spoleenství obyvatel. Hospodárn je využíváno zastav ného území, zastavitelné plochy
jsou vymezovány v úm rném rozsahu
priorita 04c – silnice II/350 z stává nadále zásadním dopravním komunika ním spojením s nejbližším m stem. Dostupnost Sv tnova po ú elové komunikaci ze sídla Stržanov (místní ást m sta Ž áru n./S.) je vhodná a také využívána majiteli rekrea ních
objekt na k.ú. Sv tnov. Ž ár n./S. je místem, kde ob ané obce Sv tnov nalézají pracovní p íležitosti i velkou ást služeb tzv. vyšší ob anské vybavenosti
priorita 05 – souvisí s p edcházející prioritou 04c
priorita 06a-f – stanovenými podmínkami ÚP je zajišt no zachování pozitivních znak
krajiny, nastaveny jsou podmínky pro další zvyšování ekologické stability území zvl.
na pom rn rozlehlých plochách orné p dy i hospodá sky využívaných plochách les .
Respektovány jsou ochranné režimy CHKO Ž árské vrchy a CHOPAV Ž árské
vrchy. Napln ní požadavk zadání ÚP si vyžádalo zábor ZPF. Zastavitelné plochy
krom plochy, kde to charakter jejich využívání neumož uje (nap . OV), navazují na
zastav né území. ešení ÚP nevyžaduje zábor PUPFL. Významným p ínosem pro
kvalitu vody má realizovaný systém odvád ní a išt ní splaškových vod. Navržen je
zp sob zmír ující negativní dopad vodní eroze na území. Na ochranu p ed povodn mi
jsou vymezeny v p íhodných místech stavby tzv. suchých poldr . Územním plánem se
prolíná nutnost zvyšování p irozené retence deš ových vod
priorita 07a,b,c,e,g – ešením územního plánu jsou vytvo eny podmínky pro kontinuální rozvoj obce. Vytvo eny jsou podmínky umož ující rozvoj bydlení a hospodá ského potenciálu v obci. Stávající i nová ve ejná prostranství jsou považována za d ležitý
kompozi ní prvek obce s d ležitým uplatn ním zejména vzr stné zelen tolik typické
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pro venkov. Na vysoké úrovni z stává vybavení obce technickou infrastrukturou. ešeny jsou možnosti využívání alternativních zdroj energie. Sou asná za ízení ob anského vybavení jsou vyhovující, pro výhledové pot eby je v jádrové ásti vymezena
zastavitelná plocha pro komer ní za ízení malé. Pro služby rekreace spojené s agroturistikou je ve vazb na plánovanou zem lskou usedlost vymezena plocha hromadné
rekreace. Koordinace t chto funkcí byla prov ena územní studií, která vznikla z požadavku dosud platného ÚPO. Podmínky pro využívání volné krajiny jsou nastaveny
tak, aby krajina mohla plnit i svoji nezastupitelnou mimoproduk ní funkci. prostupnost krajiny ešením ÚP není snižována, opat ení ÚP umož ují dopln ní krajiny sítí
polních i lesních cest, nejlépe v rámci p ipravované komplexní pozemkové úpravy
2.2. Obec v systému osídlení
Obecné údaje
Území obce je tvo eno katastrálním územím Sv tnov.
Plošná vým ra ešeného území je 1 099,60 ha.
Sousedními obcemi jsou: m sto Ž ár nad Sázavou, obce Cikháj, Po ítky, Polni ka,
Skledné a Škrdlovice.
Obec Sv tnov náleží do území obce s rozší enou p sobností Ž ár nad Sázavou v Kraji
Vyso ina.
evažující vyjíž ka za prací je do Ž áru nad Sázavou.
Ve ejná ob anská vybavenost – základní informace
Základní škola :
1.- 5. ro ník v této škole navšt vují místní d ti, ZŠ 6. - 9. ro ník
navšt vují d ti ve Ž áru n./S., Polni ce nebo Herálci
Mate ská škola:
slouží pro pot eby místních obyvatel
Nemocnice:
Nové M sto na Morav
Zákl. zdravotní služby: Ž ár nad Sázavou
Farnost:
území obce spadá pod farnost v Zámku Ž ár
Kostel:
viz. farnost
bitov:
území obce je sou ástí poh bívacího obvodu Ž ár nad Sázavou
Finan ní ú ad, ú ad práce, matri ní ú ad, katastrální ú ad, stavební ú ad, ú ad územního
plánování, poštovní ú ad a ú ad správy sociálního zabezpe ení - Ž ár nad Sázavou
Zapojení obce do struktury osídlení je možno považovat ze stabilizované a nejsou o ekávány
zm ny.
2.3. Širší dopravní vztahy
Správním územím obce prochází silnice II/350 Štoky – P ibyslav – Svratka. Silnice II/350
není sou ástí Páte ní sít Kraje Vyso ina.
Charakter místních komunikací mají nadále komunikace propojující obec Sv tnov
s katastrálním územím Stržanov a katastrálním územím Škrdlovice.
Akceptována je zelen zna ená turistická trasa ve sm ru Stržanov – Sv tnov – Sklené.
2.4. Širší vztahy technické infrastruktury
Východn od sídla prochází venkovní el. vedení VVN 220 kV . 203, území obce je však
zásobeno el. energií z venkovního el. vedení VN 22 kV . 192.
Severní ástí území obce prochází VTL plynovod DN 150 Škrdlovice – Sv tnov – Svratka.
Podél silnice II/350 a ve sm ru severní okraj sídla Sv tnov – Škrdlovice jsou trasovány
dálkové telekomunika ní kabely.
V sou asné sob probíhá spole ná realizace kanalizace obcí Sv tnov a Škrdlovice se
spole nou OV na území obce Sv tnov.
Územní plán nadmístní sít a za ízení technické infrastruktury na území obce respektuje.
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2.5. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém
Územím obce se nachází v bioregionu 1.65 Ž árském. Západním cípem katastrálního území
Sv tnov prochází nadregionální biokoridor NRBK K 125 sm ující z nadregionálního biocentra
NRBC 81 Žákova hora k regionálnímu biocentru Kamenný vrch.
Celé území obce se nachází v CHKO Ž árské vrchy s maloplošným zvlášt chrán ným
územím – p írodní památka Sv tnovské údolí.
Na území obce se nenachází evropsky významná lokalita uvedená v národním seznamu
evropsky významných lokalit dle na ízení vlády . 132/2005 Sb. a dle Sm rnice Rady
Evropských spole enství 92/43/EHS o ochran p írodních stanoviš , voln žijících živo ich
a plan rostoucích rostlin („sm rnice o stanovištích“) jako sou ást tzv. soustavy Natura 2000, ani
pta í oblast dle Sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran voln žijících pták
(79/409/EHS) se na ešeném území nevyskytuje.
3. Vyhodnocení v souladu s cíli a úkoly územního plánování
3.1. Cíle územního plánu
Územní plán Sv tnov vytvá í p edpoklady pro zajišt ní souladu p írodních, civiliza ních a
kulturních hodnot v území se z etelem na zachování p íznivého životního prost edí.
Koncepce územního plánu navrhuje opat ení sm ující pokud možno 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 Sv tnov. 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.
V mí e maximáln dosažitelné jsou územním plánem koordinovány zám ry ve ejné a
soukromé. Z hlediska asové koordinace je up ednost ováno dokon ení odkanalizování
obce.
Ve ve ejném zájmu ÚP chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území,
respektuje hodnoty urbanistické a kulturní, upozor uje na požadavky týkající se
archeologických nález p i zemních pracích.
V nezastav ném území je posilována biodiverzita a ekologická stabilita zejména
na plochách zem lsky intenzivn obhospoda ovaných.
Jako vzájemn propojený soubor p irozených i p írod blízkých ekosystém
udržujících p írodní rovnováhu je v návaznosti na sousední území vymezen
a up esn n územní systém ekologické stability.
Požadována je d sledná ochrana domovního fondu resp. zastav ného území, na stran
druhé je nutno zachovat vesnický charakter sídla.
ípadné umis ování staveb a za ízení ve volné krajin lze uskute nit zcela výjime
dle § 18 odst. 5 stavebního zákona. Není uvažováno s t žbou nerost . Umis ování
chto staveb nesmí narušit p írodní hodnoty území zastoupené p edevším p ítomnými
ekosystémy, p irozenou morfologií krajiny a vnímatelnými p írodními dominantami.
Situace na úseku dopravní infrastruktury je stabilizovaná, vybavení obce technickou
infrastrukturou po vybudování kanalizace a OV bude na velmi dobré úrovni.
Umožn n je rozvoj pot ebného ob anského vybavení, nastaveny jsou podmínky
pro zvýšení kvality ve ejných prostranství s možností upev ování a vzniku sociálních
kontakt .
Územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území,
ležité stavby drobné architektury, stanoveny jsou podmínky pro ochranu
urbanistické struktury a prostorového uspo ádání sídla.
Na pozemcích mimo zastavitelné plochy a plochy p estaveb územní plán umož uje
v od vodn ných p ípadech (technické ešení, po izovací i provozní hospodárnost apod.)
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stavby technické infrastruktury zejména vodovodní a kanaliza ní sít , plynovodní rozvody,
energetická vedení, elektronická komunika ních za ízení. Z hlediska ochrany prost edí sídla
je nutno vytvá et podmínky pro podzemní vedení t chto za ízení.
3.2. Úkoly územního plánu
Na základ zjišt ných údaj o území byly formulovány pot eby a požadavky na rozvoj území
obce s podmínkami vedoucími k ochran ve ejných zájm v územn plánovací dokumentaci
obce.
Koncepce územního plánu stanovila podmínky rozvoje obce, když v rámci prací na územním
plánu byly hodnoty území prov ovány a po dosažení dohody v n m zakotveny.
Pot eba zm n v území je vyvolána dále požadavky:
na vyhledání vhodných ploch pro bydlení (zvyšování kvality bydlení)
na vyhledání vhodných ploch smíšených obytných (pro rozvoj drobného soukromého
podnikání)
vyhledáním vhodného místa pro rozvoj ploch výroby a sklad zem lské výroby
(podpora rozvoje hospodá ského potenciálu v obci)
zachování územní studií prov ených ploch pro rozvoj rodinné farmy (podpora
agroturistiky)
Urbanistické, architektonické požadavky s požadavky na prostorové uspo ádání jsou
v rozsahu p íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP. Nedílnou
sou ástí územního plánu jsou podmínky, za kterých je zm ny v území možno provád t.
Sledovány jsou možnosti nápravy d ív jších negativních zásah do stavebního fondu sídel,
zejména pak zmírn ní negativního dopadu m ítkem cizích staveb objekt zem lské výroby
z období kolektivního hospoda ení.
Obec Sv tnov je malou obcí, kde návrh urbanistické koncepce nebylo nutno podpo it
grafickým znázorn ním etapizace ani objas ovat samostatným textovým doprovodem.
Podrobn jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek
stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit.
Požadavky nad azené územn plánovací dokumentace jsou v územním plánu Sv tnov
respektovány, což je dostate
popsáno v p edchozích kapitolách od vodn ní.
Z projednání návrhu zadání ÚP Sv tnov vyplynulo, že nebyly uplatn ny požadavky
ani na vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality ani vlivu na životní
prost edí. Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj tedy nebylo vyhotovováno.
Ochranu životního prost edí i ve ejného zdraví lze zajistit standardními postupy dle platných
sou asných p edpis .
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis
4.1. Stavební zákon a provád cí vyhlášky
P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vyhlášek.
Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v souladu zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, a její p ílohou . 7 i v souladu
s vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
4.2. Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním
ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. a dále využívá
možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 odst. 4 téže vyhlášky).
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plochy s jiným zp sobem využití
Územní plán vymezuje také plochy zelen , které vycházejí z metodiky MINIS zpracované pro
Kraj Vyso ina. Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo jiné pro vymezení systému
sídelní zelen podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky . 500/2006 Sb.
plochy s podrobn jším len ním
Z d vodu pot eného vystihnutí charakteristik území, up esn ní zp sobu využívání ploch
s rozdílným zp sobem využívání a specifik ešení územního plánu jsou n které plochy se zm nou v území (nap . plochy bydlení, plochy ob anského vybavení, plochy technické infrastruktury
apod.) podrobn ji len ny tak, jak to umož uje § 3 odst. 4 vyhlášky . 501/2006 Sb.
5. Vyhodnocení v souladu s požadavky zvláštních p edpis - soulad se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních p edpis , pop . s výsledkem ešení rozpor
Územní plán obce je v souladu s požadavky vyplývajících z právních p edpis nebo
stanovených na základ zvláštních p edpis .
5.1. Limity využití území
Vyplývající z právních p edpis

i stanovené na základ zvláštních p edpis

Hranice územních jednotek
- katastrální území Sv tnov = území obce Sv tnov
- území obce Sv tnov = území ešené územním plánem
Ochrana technické a dopravní infrastruktury
- silnice II. t ídy
15 m od osy na ob strany mimo ZÚ
- rozhledové trojúhelníky
dle konkrétního p ípadu
- nadzemní vedení VVN 220 kV
15 m od krajního vodi e na ob strany (zák.
. 458/2000 Sb., zák. . 222/1994)
20 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení . 80/1957)
- nadzemní vedení VN 22 kV
7 m od krajního vodi e na ob strany (zák.
. 458/2000 Sb., zák. . 222/1994 Sb.)
10 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení
. 80/57 Sb.)
- stožárové TS 22/0,4 kVA
viz nadzemní vedení VN 22 kV
- telekomunika ní kabel
1,5 m na každou stranu
- VTL plynovod
4 m od povrchu plynovodu na ob strany
- STL plynovod
1 m v zástavb (na ob strany od p dorysu)
- plynovod mimo zástavbu
4 m na ob strany od p dorysu
- kanaliza ní stoka do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
nad pr m. 500 mm
2,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
- vodovodní ad do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
nad pr m. 500 mm v . 2,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
- u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok nad pr
r 200 mm s úrovní dna ve hloubce
tší než 2,5 m od upraveného terénu se vzdálenosti od vn jšího líce zvyšuje o 1 m
Bezpe nostní pásma
- VTL plynovod do DN 150
- BP regula ní stanice VTL/STL
-

20 m od povrchu plynovodu na ob strany
10 m na všechny strany od p dorysu

Ochrana podzemních a povrchových vod
provozní pásmo pro úpravu tok
6 m od b ehové áry
PHO vodního zdroje I. a II. stupn
viz. grafický zákres
PHO III° vod. odb ru Praha - Podolí celé správní území
PHO vodojemu
5 m od objektu
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- CHOPAV Ž árské vrchy
- záplavové území Stržského potoka

Ochrana kulturních hodnot
- archeologické nálezy
- kulturní památky
Ochrana p írodních hodnot a ŽP
- CHKO Ž árské vrchy
- p írodní památka Sv tnovské údolí
- ochranné pásmo lesa
- poddolované území Sv tnov

na . vl. R 40/1978 Sb. z 19. 4. 1978
stanoveno KrÚ Kraje Vyso ina .j. KUJI
10084/2005 OVLHZ, KUJI P007FQHP ze dne
03.08.2005
§ 22 a § 23 zák. . 20/1987 v platném zn ní
r. . 33740/7-4454 boží muka
r. . 23323/7-4455 k íž
výnos MK SR .j. 8908/1970
na ízení S CHKO Ž árské vrchy . 3/2004
ze dne 21. 6. 2004
50 m od okraje PUPFL
ev. . 3327, po t žb radioaktivní suroviny

Ochrana zájm MO R
- prostor let v malých a p ízemních
viz. grafický zákres
výškách
- OP letišt a radioloka ního prost edku celé území obce
- vymezená území
celé území obce
(§ 175 zák. . 183/2006 Sb.)

Hygiena prost edí
- ochranné pásmo OV
ležité limity ur ené územním plánem
Ochrana p írodních hodnot
- prvky ÚSES

- ochrana krajinného rázu
- ochrana ZPF

100 m od technologie OV

obecn nezastavitelné plochy (podmín
lze p ipustit stavby technické i dopravní infrastruktury
- liniové, nerovnob žné s prvkem ÚSES, stavby
vodohospodá ské a stavby ŽP)
ur ená koncepcí ÚP
vyhodnocení dot ení ZPF je obsahem ÚP

Ochrana podzemních a povrchových vod
- vodní plochy a toky
do 6 m od b ehové hrany zákaz výstavby objekt
(podmín
lze p ipustit stavby technické a dopr.
infrastruktury liniové, stavbu vodohospodá skou,
ípadn stavbu pro ŽP i vhodné oplocení)
- zastavitelná území
uplatnit významný podíl vsakování vod
Ochrana kulturních hodnot
- identita sídla
- výška zástavby
- drobná architektura

Hygiena prost edí
- pl. smíšené obytné - venkovské (SV)
- pl. výroby a skladování - zem lská
výroba (VZ)

respektovat charakter a p dorys zastav ní sídel
nep ekro it danou p evládající hladinu zastav ní
žádoucí je ochrana vyzna ených drobných staveb
(boží muka, kaple), p ípadn jiných artefakt jako
památek místního významu
OP po hranicích vlastního pozemku
OP po hranicích vlastního pozemku,
v od vodn ných p ípadech i mimo tuto hranici,
nesmí však vstoupit do ploch vyžadujících hygienickou ochranu
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5.2. Ochrana a bezpe nost státu, požární ochrana
Ochrana a bezpe nost státu
Celé správní území obce je vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák. . 183/06 Sb.,
v n mž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základ závazného stanoviska Ministerstva obrany R. Jde o tyto druhy výstavby:
stavby vyšší než 15 m nad terénem
výstavba nebytových objekt (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé
stavby s kovovou konstrukcí apod.)
stavby vyza ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátor , mobilních telefon , v trných elektráren apod.)
stavby dálkových kabelových vedení (el. energie NN, VN, VVN, trasy všech druh telefonních kabel ) a dalších inženýrských sítí
zm ny využití území
nové trasy pozemních komunikací, jejich p eložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce
a rušení objekt na nich v etn silni ních most , erpací stanice PHM
nové dobývací prostory v etn rozší ení p vodních
výstavba nových letiš , rekonstrukce ploch 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.
veškerá výstavba dotýkající se pozemk s nimiž p ísluší hospoda it MO
Územní plán ur uje požadavek nep ekro ení novými aktivitami sou asnou p evládající výšku
zastav ní. Tímto limitem je zajišt n požadavek MO R na úseku:
respektování ochranného pásma letišt a radioloka ního prost edku
respektování prostoru pro létání v malých a p ízemních výškách.
Územní plán respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací v etn pásem stávajícího i
navrhovaného dopravního systému.
ÚP nejsou dot eny nemovitosti v majetku R MV, na území obce nejsou v evidenci Policie
R podzemní sd lovací a optické sít .
Požární ochrana
V sou asné dob je hasi ská technika SDH Sv tnov uskladn na v pronajatých prostorách
v zem lském areálu. Na míst p vodní hasi ské zbrojnice je uvažováno s výstavbou nové
hasi ské zbrojnice. Rozsah za ízení je limitován velikostí pozemku. V p ípad , že v podrobn jší
projektové dokumentaci stavby bude zjišt no, že na vymezené ploše nelze umístit požadovanou
nápl , bude ást techniky ponechána v pronajatých prostorách.
Územní plán vytvá í p edpoklady a podmínky pro p ístup požární techniky k jednotlivým
nemovitostem. Územní plán respektuje stávající hasi skou nádrž na Horním konci.
5.3. 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
Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Území obce není ohroženo pr lomovou vlinou vzniklou za zvláštní povodn .
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Zóny havarijního plánování
Tyto zóny stanovuje krajský ú ad odbor životního prost edí, eviduje a zabezpe uje je HZS
Kraje Vyso ina s ešením komplexních opat ení v . evakuace s ohledem na zák. . 353/99 Sb.
a vyhl. . 383/99 Sb., podle které se stanovují zóny ohrožení.
Zájmové území obce není sou ástí zón havarijního plánování, území obce není potenciáln
zasažitelné haváriemi zdroj nebezpe ných i zdraví ohrožujících látek.
Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
Ukrytí obyvatelstva je ešeno s ohledem na potencionální zdroje ohrožení. Vyhláška
. 380/2002 Sb. stanoví zp sob a rozsah kolektivní ochrany.
Stálé úkryty se v území obce nevyskytují. Z d vodu pozastavení výstavby stálých úkryt bude
hlavní t žišt ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech.
Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochran obyvatelstva p ed ú inky sv telného a
tepelného zá ení, pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým
ink m zbraní hromadného ni ení v p ípad nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v
dob vále ného stavu v místech, kde nelze k ochran obyvatelstva využít stálých úkryt . IÚ se
navrhují v souladu s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpe ení ukrytí
obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout stálé úkryty.
IÚ se budují v mírové dob k ochran obyvatelstva v kterékoliv vhodné budov i objektu
(sklepy i v pat e) individuáln podle konkrétní situace v p edem vybraných, optimáln
vyhovujících prostorech, ve vhodných ástech dom , byt , provozních a výrobních objekt . Tyto
prostory budou upravovány p ed ú inky mimo ádných událostí s využitím vlastních materiálních
a finan ních zdroj fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich
zam stnanc .
Protiradia ní úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ),
využitelný za t ech krizových stav : nouzového stavu, stavu ohrožení státu a vále ného stavu.
ehled stávajících PRÚ-BS je evidován samosprávou obce na obecním ú ad Sv tnov.
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.
Organiza ní ani technické zabezpe ení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je ešeno
orgány obce v jejich dokumentaci.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory objektu obecního ú adu
s kulturním domem. Pro nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy havárií nezasažené obytné domy i ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci OÚ).
Organiza ní zajišt ní spolu s p íslušnou evidencí objekt vhodných pro evakuaci
obyvatelstva a jeho ubytování v konkrétn nastalé situaci je v kompetenci samosprávy obce.
Tato problematika p esahuje možnosti, kterými disponuje ešení územního plánu obce.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Problematika je ešena v §17 vyhlášky . 380/2002 Sb. Materiál byl z území obce stažen.
Po prov ení jeho funk nosti bude nepot ebný materiál likvidován a prost edky civilní ochrany
erozd leny. Dle sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad .
Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být áste
využity vhodné prostory
kulturního domu.
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. P ípadné využití
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chto látek ve výrobních technologiích (problematika p ekra uje rámec možností, kterými
disponuje ešení ÚP) je nezbytné ešit dle aktuálních stanovisek dot ených orgán státní správy
i územním a stavebním ízení. Pro p ípadné havarijní úložišt t chto látek je výb r úložišt
eba provést dle povahy nebezpe ných látek tak, aby nebyla zasažena obytná zóna obce, objekty
ob anského vybavení v etn vodních zdroj . Nutno zohlednit p írodní podmínky zvl. geologické
a meteorologické. ÚP však s takovýmto úložišt m na území obce neuvažuje. Organiza ní
zabezpe ení nutno ešit na úrovni samosprávy obce, problematika p ekra uje rámec možností
ešení ÚP.
Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink
kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události
Tyto práce zajiš uje a organizuje obecní ú ad v sou innosti se sborem dobrovolných hasi .
ípravu ur ených pracovník obce p i ešení úkol ochrany obyvatelstva p i mimo ádných
událostech organizuje Obecní ú ad Sv tnov za spolupráce s Hasi ským záchranným sborem
Kraje Vyso ina. P i vzniku mimo ádné události nadmístního významu tj. mimo ádné události,
která je nad rámec možností a kompetencí obce, budou pot ebná opat ení zajiš ována
z úrovn Kraje Vyso ina.
Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
Na území obce nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v ešení územního
plánu obce Sv tnov neuvažuje.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Obec bude zásobena pitnou vodou z cisteren pln ných ze zdroje Vlachovice. Pro obec bude
zapot ebí dovést 4,09 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.
Organiza ní zabezpe ení nouzového zásobování obce vodou a el. energií p esahuje
možnosti ÚP.
Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení
Tyto innosti zajiš uje obecní ú ad v sou innosti s Hasi ským záchranným sborem Kraje
Vyso ina. Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení nepat í mezi úkoly územního
plánu.
Požadavky na dopravní sí
Hlavní dopravní sí v zastav ném a zastavitelném území zaru uje nezavalitelnost tras
pro pr jezd. Ší ka silnic a hlavních místních komunikací pro pr jezdní sm ry spl uje minimální
požadavek (v1 + v2)/2 + 6 m, kdy v1 + v2 = pr
rná výška budov po hlavní ímsu v metrech
na každé stran ulice. P i jednostranné zástavb se p ipo ítávají místo šesti 3 m.
Místo pro dekontaminaci osob, p ípadn dekontaminaci kolových vozidel
Protože pro zmín ný ú el posta uje zpevn ná (nejlépe betonová) plocha s oboustrann
ístupnou rampou (p íjezd a odjezd) napojená na vodovod a odpad, bylo by nejvhodn jší
pro tento ú el využít plochy v areálu zem lské výroby s vazbou na p íslušná hygienická
za ízení výrobních ploch.
Zahrabovišt
Není na území obce vymezeno. Nakažená zví ata musí být odvezena a likvidována
v místech ur ených pracovníky veterinární správy a hygienické stanice.
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5.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis , soulad se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis
Spole né jednání o návrhu územního plánu
Návrh územního plánu Sv tnov je zpracován v souladu s požadavky vyplývajícími ze
zvláštních právních p edpis . Návrh ÚP byl upraven na základ požadavk dot ených orgán ,
rozpory ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona a § 136 odst. 6 správního ádu p i projednávání
návrhu ÚP Sv tnov nevznikly.
Vyhodnocení všech stanovisek a p ipomínek uplatn ných v rámci projednávání návrhu ÚP
Sv tnov je uvedeno v tabulce . 1:
Dot ený orgán
Správa
chrán né
krajinné
oblasti
árské vrchy

ipomínky
z hlediska zákona . 114/1992 Sb. ve zn ní pozd jších
edpis souhlasí p i spln ní následujících podmínek:
- plocha na severním okraji obce (pozemky p. . 505/1,
717/14) bude vypušt na z d vodu ochrany charakteru
vzhledu sídla, jeho zasazení do krajinného rámce a
zachování urbanistické struktury ve smyslu §12 zákona
- jednotlivé rozvojové plochy (zejména pro bydlení) budou
ešeny p ed povolováním jednotlivých staveb územními
studiemi i zastavovacími plány s ur enými urbanistickými
limity.

komentá - návrh na vypo ádání p ipomínky

Podmínce se vyhovuje – zastavitelná plocha pro
specifické bydlení BX bude z návrhu územního
plánu Sv tnov vypušt na
ipomínce se vyhovuje, územní studie je uložena
pro plochu K3, ostatní plochy budou projednány
v rámci územního ízení se SCHKO ŽV

Krajský ú ad Kraje
Vyso ina
Odbor
lesního a vodního
hospodá ství
a
zem
lství
Krajský ú ad Kraje
Vyso ina
Odbor
dopravy
Krajský ú ad Kraje
Vyso ina
Odbor
život.prost edí

z hlediska zákona . 289/1995 Sb. ve zn ní pozd jších
edpis
(lesní zákon) mají p ipomínku u plochy lesní upravit
textovou ást návrhu ÚP – podmín
p ípustné využití
plochy lesní

ipomínce se vyhovuje – dochází k celkové úprav
zp sobu využití lesních ploch

Nemají p ipomínky

-----------

Z hlediska zákona . 334/1992 Sb, ve zn ní pozd jších
edpis ud lují k návrhu ÚP Sv tnov kladné stanovisko
bez p ipomínek

-----------

Ministerstvo
zem
lství – PÚ
ár nad Sázavou

Z hlediska zákona . 139/2002 Sb, upozor ujeme, že
v k.ú. Sv tnov p ipravuje PÚ Ž ár nad Sázavou vyhlášení
komplexních pozemkových úprav

Vzato na v domí

Krajská hygienická
stanice
Kraje
Vyso ina
stský ú ad Ž ár
nad Sázavou odbor
životního prost edí

Z hlediska zákona . 258/2000 Sb, ve zn ní pozd jších
edpis souhlasí s návrhem ÚP Sv tnov bez p ipomínek

stský ú ad Ž ár
nad Sázavou odbor
dopravy

Obvodní
bá ský
ad
Ministerstvo
životního prost edí
R
Ministerstvo
pr myslu
a
obchodu R
Ministerstvo obrany
-VUSS
HZS Kraje Vyso ina
R

–

státní

Vodní hospodá ství – z hlediska z. . 254/2001 Sb., ve
zn ní pozd jších p edpis , souhlasí s návrhem ÚP bez
ipomínek
Odpadové hospodá ství–z hlediska zákona . 185/2001
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis souhlasí s návhem ÚP
Státní správa les ochrana PUPFL –z hlediska zákona .
289/1995 Sb., souhlasíme s návrhem ÚP, v ploše Z9
neumís ovat stavby do OP lesa, v navržené lokalit K5
dochází k dot ení OP lesa a toto musí být p ed p ípadnou
realizací stavby ošet eno v souladu s § 14 odst.2 zákona.

Sd luje, že v navazujících stupních projektové být
respektovány dokumentace musí p íslušné
SN
v návaznosti na zák. . 13/1997 Sb. a vyhl. . 104/1997
Sb. Proto ÚPD musí být provedena tak, aby požadované
SN bylo možno splnit.
Z hlediska zákona . 44/1988 Sb, ve zn ní pozd jších
edpis k návrhu ÚP nemá p ipomínky
Z hlediska zákona . 44/1988 Sb, ve zn ní pozd jších
edpis k návrhu ÚP nemá p ipomínky

-----------------------

-----------ipomínce se vyhovuje takto: ve výrokové ásti ÚP
je pro plochu Z9 požadováno akceptovat požadavky
zpracované a po izovatelem schválené územní
studie, která byla projednána s p íslušnými
dot enými orgány. U zp sobu využití plochy K5
doplnit výrok o nezbytnost v asného kladného
projednání možnosti p íprav realizace vodního díla
s orgánem státní správy les .

Požadavky jsou v ÚP spln ny – viz. koncepce ÚP

-------------------------

Nemá p ipomínky

--------------

Respektovat ochranné pásmo letištního radioloka ního
prost edku
Z hlediska zákona . 133/1985 Sb, ve zn ní pozd jších
edpis k návrhu ÚP Sv tnov nemá p ipomínky
Z hlediska zákona . 406/2000 Sb, ve zn ní pozd jších

Požadavek je v ÚP
od vodn ní
---------------

spln n – viz. kap. 5.2.

---------------
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Dot ený orgán
energetická
inspekce
Centrum
výzkumu

ipomínky

komentá - návrh na vypo ádání p ipomínky

edpis k návrhu ÚP nemá p ipomínky
dopr.

k návrhu ÚP Sv tnov nemá p ipomínky

---------------

Ve ejné projednání návrhu územního plánu
O námitkách, které byly uplatn ny nejpozd ji p i ve ejném projednání rozhoduje dle §172
odst. 5 správního ádu, rozhodovalo Zastupitelstvo obce Sv tnov. Nejpozd ji p i ve ejném
projednání, tj. 05.11.2012 mohli vlastníci pozemk a staveb dot ených návrhem ve ejn
prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení a zastavitelných ploch a zástupce ve ejnosti
uplatnit námitky. P i ve ejném projednání návrhu územního plánu Sv tnov bylo podáno 6
námitek. Nejpozd ji p i ve ejném projednání mohl každý uplatnit své p ipomínky. P i ve ejném
projednání návrhu ÚP Sv tnov byly uplatn ny 2 p ipomínky. Rozhodnutí o námitkách a
vyhodnocení p ipomínek obsahují kap. 10 a kap. 11 od vodn ní ÚP.
6. Údaje o spln ní zadání ÚP
Zadání územního plánu bylo vypracováno v souladu s požadavky zákona . 183/2006,
o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní. Obsahov návrh zadání odpovídá
íloze . 6 k vyhlášce . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti v platném zn ní.
Zadání územního plánu bylo spln no následovn :
vody pro po ízení nového územního plánu
Území plán naplnil pot eby uvedené v této úvodní ásti zadání ÚP.
a. požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn plánovací dokumentace vydané
krajem, pop ípad z dalších širších územních vztah
Požadavky PÚR R a ZÚR Kraje Vyso ina jsou spln ny. Zohledn na je poloha obce
mimo rozvojové osy a oblasti i mimo specifické oblasti. Územní plán zohled uje územn
plánovací dokumentaci sousedních obcí.
b. požadavky na území vyplývající z územn analytických podklad
Požadavky ÚAP ORP Ž ár n./S. jsou ešením ÚP respektovány. ešením ÚP nedochází
ke snížení hodnot území, respektována jsou vedení VTL plynovodu, VVN 220 kV i VN 22
kV v etn p íslušných bezpe nostních a ochranných pásem.
c. požadavky na rozvoj území obce
Požadavky jsou spln ny.
d. požadavky na plošné a prostorové uspo ádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspo ádání krajiny)
Požadavky jsou spln ny. Podmínky prostorového uspo ádání jsou stanoveny tak, aby
umož ovaly pro obec ešení kvalitní, p ínosná a obecn prosp šná.
e. požadavky na ešení ve ejné infrastruktury
Požadavky zadání územního plánu jsou spln ny.
Dopravní infrastruktura
Situace na úseku dopravy je stabilizovaná. P ípadné úpravy sil. II/350 se budou týkat
zlepšení technických parametr . Sí zem lských ú elových cest možno do ešit v rámci
komplexní pozemkové úpravy.
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Technická infrastruktura
Zásady v ešení technické infrastruktury nedoznají zm n. Zastavitelné plochy vyžadující
napojení na sít technické infrastruktury umož ují v rámci p ípustných i podmín
ípustných aktivit na konkrétní ploše výstavbu p íslušné technické infrastruktury v etn
trafostanice. ešení oddílné kanaliza ní sít ukon ené OV je p ed dokon ením. Pro
bezproblémový provoz OV se dle p ipomínky uplatn né dot eným orgánem p i spole ném
jednání rozši uje hospodá ská ást OV.
Ob anské vybavení
Požadavky zadání ÚP jsou spln ny.
Ve ejná prostranství
Ve ejná prostranství jsou vymezena jako samostatné zastavitelné plochy i jako plochy,
které jsou sou ástí jiných ploch s rozdílným zp sobem využívání. Na zastavitelné ploše Z1
je p i vy len ní ve ejného prostranství vycházeno z dokumentace pro územní ízení Obytný
soubor RD U h išt .
f. požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty územní plán hodnotí a eší ve smyslu udržitelného
rozvoje.
Vyhodnocení dot ení ZPF je provedeno p ehlednou formou v textové i grafické ásti.
Zastavitelné plochy asto využívají plochy prov ené platným územním plánem obce.
g. požadavky na ve ejn prosp šné stavby, ve ejn prosp šná opat ení a asanace
Byla vymezena pouze ve ejn prosp šná opat ení vyplývající ze ZÚR Kraje Vyso ina nadregionální biokoridor ÚSES K 125.
Koncepce územního plánu plochy pro asanaci ani jiné plochy vyžadující omezení
vlastnických práv ke stavbám a pozemk m nevyžaduje.
h. další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis (nap . požadavky na ochranu
ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, ochrany ložisek a surovin,
geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými rizikovými p írodními jevy)
Požadavky ochrany ve ejného zdraví jsou akceptovány. V dob prací na návrhu ÚP pro
ve ejné projednání byly již k dispozici výsledky ze celostátní dopravy v roce 2010.
Problematika civilní ochrany si nevyžádala pro sv j charakter vyhotovení grafické ásti,
zpracování textu je dosta ující. Podrobn jsou specifikovány požadavky MO R.
Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost , jejich prognózní zdroje ani
chrán ná ložisková území. Urbaniza ní zám ry se vyhýbají poddolovanému území
v západní ásti obce. Problematiku pronikání radonu z podloží lze ešit až v rámci územního
ízení a ne prost edky územního plánu.
i. požadavky a pokyny pro ešení hlavních st et , zájm a problém v území
V rámci prací na pr zkumech a rozborech nebyly zjišt ny zám ry mající významný
dopad na ešení územního plánu. Byla prov ena aktuálnost požadavk na využití
rezervních ploch platného ÚPO.
ešeny jsou malé vodní nádrže, pro jednu
v komplikovaném území je podmínkou využití vyhotovení územní studie. Vhodn
formulovaný zp sob využívání ploch s rozdílným zp sobem využívání umož uje z izování
rybník a mok ad i v jiných k tomu p íhodných plochách.
j. požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose
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Požadavky jsou spln ny. Z vyšší územn plánovací dokumentace ani územn
plánovacích podklad nebyly na rozvoj sídelní struktury Sv tnov kladeny žádné mimo ádné
požadavky.
Zastavitelné plochy byly vymezovány v souladu s platnou legislativou v rozsahu pot eb
obce.
k. požadavky na vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo prov ení zm n jejich
využití územní studií
Koncepce ÚP si vyžádala prov ení zastavitelné pl. Z6 územní studií zejména z d vod
za len ní do organismu sídla, vnímání staveb p i vstupu do sídla i napojení plochy na
dopravní a technickou infrastrukturu obce. Prov ení plochy územní studií se zm nou
v krajin K2 – viz. požadavky a pokyny bod i.
l. požadavky na vymezení plochy a koridor , pro které budou podmínky pro rozhodování o
zm nách jejich využití stanoveny regula ním plánem
Pot eba vyhotovení regula ního plánu nebyla shledána.
m. požadavky na vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud dot ený orgán ve
svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vliv na
ŽP nebo pokud nevylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast
viz. samostatná kapitola od vodn ní.
n.

ípadný požadavek na zpracování konceptu, v etn požadavk na zpracování variant
Variantní ešení ani vyhotovení konceptu ÚP nebylo v zadání ÚP Sv tnov vyžadováno.

o. požadavky na uspo ádání obsahu návrhu ÚP a na uspo ádání obsahuje jejich zd vodn ní
s ohledem na charakter území a problémy k ešení v etn m ítek a po tu vyhotovení
Požadavky jsou akceptovány.
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
7.1. Využití zastav ného území
Centrální ást obce p vodní zástavby se nachází v severní ásti sídla. Náves s vodní nádrží
je obklopena historickou zástavbou (již narušenou) p edstavující selské usedlosti se zahradami
zvolna p echázející do volné krajiny. Nov jší zástavba byla sm ována na uspo ádání dom
podél silnice II/350. Liniovým zastav ním zna
zeslábl význam p vodního návesního
prostoru, avšak v sou asnosti není pevn stanoveno ve ejné prostranství pro spole enské
setkávání obyvatel. Pohled na sídlo narušuje nevhodn situovaný zem lský areál živo išné
výroby umíst ný ve vyvýšené poloze v návaznosti na obytnou zónu. Proražení hlavní p ístupové
cesty k tomuto areálu z obytné zóny je t eba považovat za hrubou urbanistickou závadu, kterou
nebude snadné zacelit, ne-li nemožné.
V odlehlé ásti obce se nachází t i samostatná stavení. V Kopaninách se jeden objekt
využívá k trvalému obydlení, druhá stavba p i silnici k rekrea ním ú el m. Poslední Janá v
mlýn v sou asnosti také poskytuje rekrea ní zázemí. Další rekrea ní objekty jsou lokalizovány
kolem nádrže Strž. Jedná se o 3 chatové osady s celkovým po tem 66 chat.
7.2. Urbanistická koncepce
Koncepce územního plánu vychází z hodnot území, zapojení obce dosídlení struktury a
priorit uplatn ných v zadání územního plánu.
Nové rozvojové plochy sm ují p edevším k rozvoji bytové výstavby, rozvoji
hospodá ských aktivit na plochách zem lské výroby a plochách smíšených obytných. Cestovní
ruch je podporován vymezením plochy pro hromadnou rekreaci ve výhodném spojení s možnou
agroturistikou. Rozvíjeno je využití ploch ve ejných prostranství, podpo en rozvoj dopravní a
technické infrastruktury.
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Plochy bydlení
Stávající plochy bydlení v rodinných domech jsou stabilizované, p estav na je bývalá
administrativní budova zem lského družstva na byty v blízkosti kulturního domu.
Vymezovány jsou p edevším na západním a severozápadním okraji sídla. Pro nejv tší z ploch
je vydáno územní rozhodnutí. Na zastavitelných plochách bude realizována p evážn výstavba
jednotlivých samostatn stojících rodinných dom .
Ozna ení plochy

vým ra (ha)

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z17
Z18
Z19
Z21
Z22

2,63
1,32
0,17
0,08
0,10
0,75
0,68
0,13
0,16
6,02

po et byt (odhad)

poznámka

20
9
ešit v souvislosti s plochou Z1
1
1
1
5
4
Plocha vy azena na základ výsledku ve ejného projednání
0
Plocha vy azena na základ výsledku spole ného jednání
1
42

Plochy rekreace
Samostatn jsou vyzna ené plochy staveb pro rodinou rekreaci a jedna plocha staveb pro
hromadnou rekreaci. Tyto plochy jsou stabilizované. Nová plocha pro stavby rekreace hromadné
je navržena p i místní komunikaci do sídla Stržanov. Jejich velikost i situování bylo prov eno
územní studií. Územní plán mezi plochy staveb pro rekreaci nezahrnuje stavby na plochách,
které nejsou tímto zp sobem jednozna
využívány nebo evidovány (nap . n které chalupy).
Plochy ob anského vybavení
Respektovány jsou stabilizované plochy v sídle se zvýšeným požadavkem na zachování
ploch majících charakter ve ejného ob anského vybavení. Územní plán vymezuje malou plochu
pro rozvoj komer ních aktivit v jádru sídla a stanovuje podmínky plochy pro ob anskou
vybavenost specifického charakteru, která navazuje na plochu st elnice nacházející se na k.ú.
Škrdlovice.
Plochy ve ejných prostranství
Plochy ve ejných prostranství slouží pro široké spektrum inností (obsluha území, ve ejná
zele , denní rekreace obyvatel obce apod.). Stávající ploch jsou respektovány u mnohých se
navrhují úpravy, rekonstrukce, výsadba zelen apod. Nové ve ejné prostranství samostatn
vy len né je vymezeno na severovýchodním okraji sídla a bude sloužit zejména pro pot eby
turistické a cykloturistické ve ejnosti.
Plochy smíšené obytné - venkovské
Stávající plochy tohoto zp sobu využití tvo í historicky nejstarší ást sídla, na kterých ješt
lze dokladovat existen ní vazby obyvatel k obhospoda ované krajin . Plochy se považují za
stabilizované, i když v dob nedávné nebylo p i úpravách staveb mnohde dbáno na historický a
prostorový kontext této zástavby.
Nové vymezené plochy tohoto zp sobu využití se nachází na severovýchodním cípu obce a
mají vytvo it nabídku ploch se zachováním pestrosti ve využití ploch.
Plochy výroby a skladování – zem lská výroba
Stávající plocha p i východním okraji zastav ní je akceptována a je navrženo její rozší ení
sm rem jihovýchodním. Za ú elem vhodn jšího za len ní plochy do obrazu obce i zlepšení
pracovního prost edí je navrženo dopln ní ploch výrobních zelení vnitroareálovou i zelení
charakteru optické clony. V samostatné poloze naproti istírn odpadních vod je navržena farma
soukromého zem lce. Územní vztahy i provoz tohoto za ízení ve vztahu k ploše hromadné
rekreace byl prov en územní studií na základ požadavku platného územního plánu obce.
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Plochy sídelní zelen
Jsou respektovány plochy ve ejné zeln (ve ejná prostranství) vesm s s požadavkem na její
rekonstrukci i nové založení dle sadovnických plán . Plochy zelen soukromé jsou p evážn
sou ástí ploch pro bydlení v rodinných domech venkovského typu pop . ploch smíšených
obytných. Samostatn jsou tyto plochy vymezeny jako plochy se zm nou v území na
severovýchodním okraji sídla, p i západní hranici zem lského areálu a v blízkosti litorálního
pásma Stržské vodní nádrže. Vyhrazená zele se bude uplat ovat na plochách výroby a sklad
zem lského areálu. Zele izola ní je vymezená pro vhodn jší p echod urbanizovaného území
do volné krajiny – viz. plochy výroby a skladování.
7.3. Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení
Na rozvojových plochách bydlení v rodinných domech – venkovského typu (BV) je možno
umístit cca 42 bytových jednotek. Nové plochy bydlení hromadného typu se nevymezují. Další
možností umíst ní bytu jsou plochy smíšené obytné, zde venkovského typu. Na t chto
rozvojových plochách lze odhadem situovat cca 8 bytových jednotek.
Územní plán na zastavitelných plochách umož uje umístit cca 42 + 8 = 50 bytových
jednotek. V rámci modernizace, stavebních úprav lze o ekávat úbytek cca 2 bytových jednotek.
Celkový p ír stek by mohl init 50 – 2 = 48 byt .
Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou:
Rok
po et obyvatel
po et b.j.
obyv./byt
* Údaj ObÚ k 31. 1. 2010

1980

1991

2001

2010*

výhled

574
152
3,12

419
138
3,04

410
139
2,95

450
147
3,06

500
195
2,56

7.4. Koncepce dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Silni ní
Napojení obce na silni ní sí je popsáno v kap. 2.3. Širší vztahy na úseku dopravní
infrastruktury. Silnice II/350 je územn stabilizována. P ípadné úpravy silnice budou provád ny
ve stávající trase. Silnice mimo zastav né a zastavitelné plochy bude upravována dle zásad SN
736101 „Projektování silnic a dálnic“ v kategorii S 7,5/60.
Silnice v zastav ném území bude ešena dle zásad SN 736110 „Projektování místních
komunikací“ funk ní skupiny B, typu dvoupruhová místní komunikace sm rov nerozd lená.
Protože silnice prochází sídlem v podélné ose a p ed výjezdem ze sídla ve sm ru do Svratky
vytvá í nep ehledný úsek doporu uje se zvážit pot ebnost uplatn ní úprav dle „Zásad pro
navrhování úprav pr tah silnic obce“ (TP145 CDV 2001) za ú elem v tší bezpe nosti
astník silni ní dopravy i zlepšení estetiky pr tahu.
ímá obsluha nemovitostí je bu ze silnice II/350 (snaha omezit) nebo místních
komunikací p ípadn z ve ejných prostranství. Místní komunikace ve starší ásti sídla –
jihovýchodn od sil. II/350 je vesm s (mimo návesní cesty) jednopruhovými obousm rn
projížd nými komunikacemi. Nov jší ást sídla – severozápadn od sil. II/350 je vesm s
dopravn obsluhována dvoupruhovými obousm rn pojížd nými komunikacemi. Stávající
systém místních komunikací akceptovat, nelze zmenšovat pr jezdní profil. Obsluhu objekt na
zastavitelných plochách ešit nejlépe jako dopravn zklidn né komunikace funk ní skupiny D1,
respektovat minimální uli ní prostor ší e 8 m.
Doprava v klidu
Je ešena pro stupe automobilizace 1:2,5. Každý nový byt musí mít minimáln jedno
odstavné stání na vl. pozemku. Požadavky na parkovací a odstavná stání u vybrané ob anské
vybavenosti a ploch výroby jsou z ejmé z tabulky grafické ásti od vodn ní ÚP. Užity jsou
doporu ené normové hodnoty dle l. 14.1.7 SN 736110.
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Po ty parkovacích stání bude nutno u n kterých za ízení up esnit vzhledem k místním
podmínkám. Jde nap . o parkovací stání u kulturního domu (v tšina návšt vník bydlí
a ve výhledu bude bydlet v obci). Obecn se neuvažuje s výstavbou adových i hromadných
garáží na území obce, i když ÚP tento systém garážování zcela nevylu uje.
Ve ejná doprava
Nadále bude zajiš ována autobusovou dopravou. Zastávka v centru sídla je vybavena
íst eškem pro cestující. V grafické ásti jsou vyzna eny p íslušné izochrony dostupnosti.
Nemotorová doprava
V úseku silnice II/350 od mostu p es Stržský potok až po místní komunikaci obsluhující
rodinné domy u mate ské školy je vybudování chodník. Krátký úsek chodníku je vybudován
ed bývalou prodejnou k autobusové zastávce. Samostatná p ší cesta je tvo ena ve ejným
prostranstvím p ed kulturním domem a schodišt m k silnici. Do ešit k ížení se silnicí (vyzna ení
echodu, jiné bezpe nostní opat ení – i v souvislosti s možným dopravním zklidn ním pr tahu
silnice). Jednostranný chodník je t eba dobudovat podél celé silnice v zastav ném území.
Rekrea ní doprava
es území obce sm uje zelen zna ená turistická trasa. Cyklistické trasy územím obce
neprochází. Územní plán sou asný stav akceptuje, nové trasy nenavrhuje, avšak nevylu uje
využít pro pot eby rekrea ní dopravy stávající i budoucí sí pozemních komunikací.
Hospodá ská doprava
Zem lská a lesní doprava využívá zejména stávající ú elové komunikace, silnice II. t ídy
a místní komunikace zvl. ve sm ru ke Škrdlovicím i ke Stržanovu. Stav a kvalita ú elových cest
je r zná s provozním zpevn ním anebo i nezpevn né. Sí ú elových komunikací m že doznat
zp esn ní v rámci plánovaných (budoucích) komplexních pozemkových úprav.
Železni ní doprava
Nemá na území obce své zájmy. Nejbližší železni ní stanice je ve Ž áru nad Sázavou.
Letecká doprava
Civilní letecká doprava nemá na území obce své zájmy.
Vodní doprava
Vodní doprava nemá na území obce své zájmy.
Dopravní za ízení
Územní plán nep edpokládá s výstavbou SPHM pro ve ejné užívání. Na plochách
výrobních je možno umis ovat i služby pro motoristy (nap . autoservis apod.).
Intenzita silni ní dopravy
Dle celostátního s ítání dopravy na silni ní a dálni ní síti R byly v letech 2005 a 2010 na
ítacím úseku silnice II/350 zjišt ny tyto hodnoty:
Rok

íslo úseku

2005
2010

6-3408
6-3408

žkých vozidel
558
412

celoro ní pr
rná intenzita (po . vozidel/24 hod.)
osobních automobil
motocykl
1 087
2
1 694
40

1 647
2 146

Snížení hladiny dopravního hluku lze zajistit vhodnou obrusnou vrstvou komunikace,
snížením pr jezdní rychlosti stavebními opat eními i zvýšením podílu zelen u silni ního
pr tahu.
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
K rozhodnutí o tom, že stávající lokální zdroje podzemní vody nesta í pro rozvoj jak
zem lského závodu, tak i obce Sv tnov došlo v roce 1969, kdy bývalé JZD Sv tnov zadalo
provedení pr zkumných prací na získání centrálního zdroje podzemní vody v katastru obce a to
u podniku Komunální služby Luka nad Jihlavou. Tento pr zkum požadoval zajišt ní min.
vydatnost zdroje 1,48 l/s pitné vody nejlépe pro gravita ní vodovod.
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Pr zkumné práce byly ukon eny vystrojením 6 studní v místní trati „ ápiny“, u kterých
erpací zkouška prokázala vydatnost min. 1,96 l/s a maximální vydatnost 3,06 l/s. Protože
vydatnost i kvalita vody ve studních byla dostate ná, bývalý MNV Sv tnova zadal vypracování
projektové dokumentace u ZSS Ž ár nad Sázavou, která byla projednána ve vodoprávním ízení
dne 02.08.1971 a povolena stavby ve ejného vodovodu .
V této první stavb byly zajišt ny zdroje podzemní vody, vybudována odkyselovací stanice
a vodojem o obsahu 100 m3. Zásobovací ad p ivedl vodu z vodojemu do obce a do st ediska
živo išné výroby JZD Sv tnov. Jeho délka je l 735 m a je z materiálu p evážn
polyethylenových trub Js 100 mm ( ást litina a asbestocement). Ochranné pásmo bylo vyhlášeno
o rozsahu 0,3785 ha.
Protože vydatnost zdroje zna
kolísala a v období sucha musela obec odb r vody
regulovat, došlo v roce 1993 k rozší ení zdroj vody o další objekt, kterým je vrt do hloubky 60
m o vydatnosti 1,0 l/s, který je erpáním p ipojen do vodojemu. Tím došlo i k rozší ení
ochranných pásem a to jak I., tak i II. stupn .
Dnes má vodovod celkem 4,7 km vodovodních sítí, 176 p ípojek v délce 1,843 km a 408
ipojených obyvatel. Spot eba vody je pr
rn 41,6 m3/den, maximáln 62,4 m3/den a to
znamená, že specifická spot eba vody se pohybuje okolo 102 l/os.den. Hladina vodojemu je na
kót min. 656,00 m n. m. a max. 659,93 m n. m.
Výhledová pot eba vody
Po et obyvatel ve výhledu …...................... 500
Výstavba penzionu …................................... 50 l žek a restaurace s 80 místy u stolu
Rozší ení živo išné výroby …..................... 1 zem. závod (6 koní, 7 telat, 10 krav)
znamená to nár st pot eby vody:
obyvatelstvo
Qp = 50 x 150 = 7 500 l/den
vybavenost
Qp = 50 x 550 = 27 500 l/den
zem lství
Qp = 344/365 = 9 42 l/den
Pr
rná pot eba vody pro nár st obce bude................... 35 942 l/den
tj. 0,42 l/s
Maximální pot eba
Qm = Qp x 1,5 = 0,62 l/s
Z uvedených podklad a to znamená, že stávající zdroje ve ejného vodovodu nár st pot eby
vody zvládnou.
Nov navržené lokality k výstavb rodinných dom budou p ipojeny na stávající rozvodné
ady v obci pomocí domovní vodovodní p ípojky. U skupiny RD dojde k rozší ení vodovodní
sít potrubím PE DN 80 mm.
Kanalizace a ist ní odpadních vod
Kanalizace v obci Sv tnov byla budována p vodn jako deš ová, ale postupn se na
vybudované stoky napojila i ást obyvatel svými splaškovými vodami. Celkem bylo provedeno 2
940 m stok s vyúst ním do Stržského potoka ve ty ech vyúst ních.
Protože Stržský potok je vodárenským tokem a kvalita vypoušt ných vod do Stržské vodní
nádrže se stala neúnosnou, založila obec Sv tnov s obcí Škrdlovice Svazek obcí STRŽ ke
spole né výstavb oddílné kanalizace s centrálním išt ním odpadních vod.
Tato stavba se v sou asné dob realizuje a je p ed uvedením do zkušebního provozu.
Stavba byla povolena rozhodnutím odboru životního prost edí M Ú Ž ár nad Sázavou dne
08.04.2010 pod .j. ŽP/324/10/VM sou asn s povolením vypoušt ní odpadních vod podle
zákona o vodách . 254/2001 Sb.
istírna odpadních vod je povolena jako mechanicko-biologická na pozemku KN p. . 856/5
s možným napojením 1 700 ekvivalentních obyvatel. Vypoušt ní odpadních vod je povoleno v
chto hodnotách:
množství:
Qp = 3,0 l/s
Qm = 4,3 l/s
Qm = 7 650 m/m s.
Qr = 93 075 m3/rok
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emisní limity:
Ukazatel
CHSK
BSK5
NL
N-NH4
Pc

hodnoty „p“ (mg/l)
75
22
25
12
2

hodnoty „m“ (mg/l)
140
30
30
20
5

bilance ro ní (t/rok)
9,933
3,538
4,020
1,135
0,189

kde
-

hodnota „p“ - jsou p ípustné koncentrace, které nejsou aritmetickým pr
rem za
kalendá ní rok a mohou být p ekro eny v povolené mí e podle hodnot uvedených v p íl.
. 5 k na ízení vlády . 61/2003 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis
- hodnota „m“ - jsou maximální koncentrace, které jsou nep ekro itelné.
Celková délka kanaliza ních stok v obci Sv tnov podle této povolené oddílné kanalizace se
edpokládá 7 058 m, tlakových stok 79 m s celkovým po tem napojených objekt cca 207.
Profil gravita ních stok je navržen ve všech stokách PVC 160/DN150, PP 280/DN250, PP
450/DN400, UR2, SN10 a tlaková stoka PEHD 63 mm.
Recipientem v obci Sv tnov je Stržský potok. Gravita ní stoky nové splaškové kanalizace
jsou navrženy p evážn v obecních pozemcích a v okraji místních a státních komunikací. Trasy
nových stok sm ují z okrajových ástí obce sm rem k recipientu, kde se postupn scházejí v
kmenové stoce SA. Tato stoka odvádí splaškové vody na OV umíst né na jižním okraji obce.
V SZ okraji obce na pravém b ehu Stržského potoka nelze vzhledem k podchodu potoka,
zajistit gravita ní odvedení splaškových vod. Je zde navržena jedna erpací stanice s výtlakem
do stoky SA-4.
Obec Škrdlovice je napojena na OV v obci Sv tnov pomocí gravita ního p ivad e v délce
2 206 m. Stávající objekty v obci Sv tnov budou na kanaliza ní stoky p ipojeny pomocí
ve ejných ástí kanaliza ních p ípojek z trub PVC 160/DN150 s celkovou délkou 1 233 m.
Stará kanalizace budovaná v p edcházejících letech bude sloužit k odvád ní deš ových a
povrchových vod.
Posouzení kapacity OV
Po et obyvatel obce Sv tnova ve výhledu ….... 500
Po et obyvatel obce Škrdlovice ve výhledu ….. 850
Pr
rná denní spot eba Sv tnov …................. 41,6 m3/den, maximální …........... 62,4 m3/den
Pr
rná denní spot eba Škrdlovice …........... 56,9 m3/den, maximální ….............85,4 m3/den
Navržená OV na 1 700 ekvivalentních obyvatel zvládne sou asné i výhledové množství
odpadních vod v etn vybavenosti a stávající rekreace v chatách.
Otázkou k ešení je pouze išt ní odpadních vod rozvoje plánované rekreace u rybníka
Velké Dá ko (nelze ešit v ÚP Sv tnov).
Zásobování elektrickou energií
Obec je zásobována el. energií z primárního vzdušného el. vedení 22 kV . 192. Stav vedení
je po p enosové i mechanické stránce dobrý. Na území obce se nachází šest trafostanic. Všechny
skupiny odb ratel v ešeném území jsou zásobeny z distribu ních trafostanic.
ehled stávajících trafostanic
vlastník

typ. provedení

stáv. trafo (kVA)

TS Družstvo
TS Chaty
TS Kopaniny
TS Mlýn

Název trafostanice

E.ON
E.ON
E.ON
E.ON

dvousloupová 2xl
dvousloupová 2xl
íhradová železná
íhradová železná

400/400
100/400
50/250
-/250

TS Obec
TS Strž samota

E.ON
E.ON

jednosloupová ŽB
jednosloupová ŽB

250/400
50/160

Pro pot eby stanovení p ír stku el. p íkonu v obci ve
s dvoucestným zp sobem zásobení obce energiemi.

výhledu je zapot ebí uvažovat
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Uvažovaný p ír stek el. p íkonu v obci (orienta ní)
Druh výstavby

návrh ÚP

pl. bydlení v rod. domech
pl. smíšené obytné
pl. výroby a skladování – zem
lská výroba
pl. staveb pro rekreaci specifickou

42 RD x 4 kW/RD = 168 kW
8 obj. x 8 kW/obj. = 64 kW
15 kW
20 kW
267 kW

pozn.
bydlení živnostníka

Reálná hodnota zatížení a celkového pot ebného p íkonu z distribu ních TS s ohledem
na soudobost mezi jednotlivými skupinami odb ru bude s velkou pravd podobností nižší než
v tabulce uvedená.
Koncepce zásobení obce spo ívá v maximálním respektování stávajících za ízení v etn
íslušných ochranných pásem. Distribu ní systém musí být schopen p enést požadovaný výkon
v dob p edpokládaného maxima p i dodržení všech pot eb hospodárnosti, spolehlivosti,
bezpe nosti i kvalit nap tí. Pot ebný p íkon lze zabezpe it ze stávajících trafostanic.
Transforma ní výkon možno navyšovat p ezbrojováním stávajících trafostanic i p estavbou. Na
zastavitelné ploše Z1 ev. Z2, p ípadn v jejich blízkosti, ponechat místo pro situování nové
trafostanice dle zpracované dokumentace.
Územím obce prochází ve stabilizované trase el. veden VVN 220 kV . 203 Sokolnice –
Opo inek. Koridor el. vedení VVN vymezený ochrannými pásmy územní plán pln respektuje.
S novými el. za ízeními o nap ové hladin 110 kV - 400 kV se na území obce Sv tnov
neuvažuje. Není uvažováno s výstavbou v trných elektráren. Fotovoltaická za ízení nelze
umis ovat mimo urbanizovanou ást sídla, jejich p ípustnost v zastav ném území je p i spln ní
pat ných podmínek možná.
Zásobování zemním plynem
Obec Sv tnov je plynofikována. Jedná se o tzv. plošnou plynofikaci STL plynovodními
rozvody. STL plynovodní sí je napojena regula ní stanicí VTL/STL, která se nachází p i
severní hranici sídla Sv tnov. Do regula ní stanice VTL/STL je zemní plyn p ivád n VTL
plynovodní p ípojkou z VTL plynovodu DN 150 Škrdlovice – Svratka.
Koncepce ÚP sm uje k napojení rozvojových lokalit na STL plynovodní sí . V nových
lokalitách RD je uvažováno s 80 % plynofikací domácností, tzn. pln plynofikovaných p ibude
50 x 0,8 = 40 domácností (v etn domácností na plochách smíšených obytných).
Nár st odb ru ZP na nových rozvojových plochách (orienta ní)
Skupina
obyvatelstvo skupina C
výroba a skladování – zem
lská výroby
hromadná rekreace (agroturistika)

3

m /hod.
40 x 2,6 = 104
3
10
117

3

m /rok
40 x 3 000 = 120 000
5 000
15 000
140 000

Možno p edpokládat, že stávající STL rozvody zemního plynu a kapacita regula ní stanice
jsou schopny nár st odb ru ZP pokrýt. Územní plán respektuje ochranná a bezpe nostní pásma
plynárenských za ízení.
Zásobování teplem
V sou asné dob je situace na tomto úseku pestrá. Na zemní plyn je napojeno cca 35 %
domácností, cca 5 % domácností k vytáp ní využívá el. energii p ípadn jiné netradi ní zdroje
tepla, cca 10 % domácností používá k vytáp ní d evní hmotu. Zbývajících 50 % domácností
k vytáp ní využívá uhlí ev. v kombinaci se d evem.
Z hlediska ochrany životního prost edí v . ve ejného zdraví i z hlediska vrácení investic do
plynofikace obce je t eba podíl domácností využívajících zemní plyn zvýšit.
V oblasti novostaveb je podporována výstavba budov zejména pro bydlení spl ující pasivní
energetický standard. ÚP nebrání instalaci nízkoenergetických zdroj
na biomasu
a tepelných erpadel ani instalaci solárn termických kolektor v urbanizovaném území
pro vlastní spot ebu.
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Za sou asné situace není uvažováno s centrálním zp sobem vytáp ní sídel. Nadále bude
využíváno individuálních zdroj tepla.
Elektronická za ízení a sít
Územní plán akceptuje podzemní telekomunika ní kabely na území obce. Rozvojové
zám ry obce neovlivní innost ochranného pásma letišt a radioloka ního prost edku MO R.
íjem televizního signálu nadále bude zajiš ován individuáln instalovanými anténami.
Podmínky uspo ádání inž. sítí
Nové inženýrské sít budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy
i komunikacích), u stávajících pozemk zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury vytvo it
edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Rozvody a trasy, resp. celkové ešení, bude
up esn no v podrobn jší dokumentaci územn plánovací i oborové. Žádoucí je slu ování sítí
technické infrastruktury do obslužných koridor .
Nakládání s odpady
Systém nakládání s odpady vykazuje dobrou úrove se znatelným trendem postupného
poklesu produkce odpad s dobrou mírou separace. Nep edpokládají se zásadní koncep ní
zm ny ovliv ující ešení ÚP. Na území obce není a nebude funk ní (aktivní) skládka tuhého
komunálního odpadu i jiná skládka.
Ve ejná prostranství
Stávající prostranství jsou regula ními prvky územního plánu stabilizována, u nových ploch
se zm nou v území se vznik ve ejných prostranství podporuje. Samostatn vymezená
zastavitelná plocha ve ejného prostranství na severovýchodním okraji sídla bude sloužit i
turistické a cykloturistické ve ejnosti.
7.5. Koncepce uspo ádání krajiny
Krajinný prostor, prostupnost krajiny
Územní plán chrání ve ve ejném zájmu hodnoty území, které jsou zejména reprezentovány
krajinným rázem a hodnotami p írodními. Z civiliza ních hodnot je t eba vyzdvihnout p íkladné
usazení p vodního zastavení do krajinného prost edí s itelným kompozi ním využitím
morfologie terénu.
Územní plán usm uje vlivy lov ka na krajinu a krajinné prost edí p izp sobením se
místním podmínkám. Jsou respektovány p ítomné znaky mající zejména rozm r p írodní,
kulturní a historický. Znaky pozitivní jsou chrán ny, znaky negativní, které jsou vnímány jako
obecn nep ijatelné, jsou ešením ÚP vylou eny anebo alespo potla eny (nap . izola ní zelení u
hospodá ského areálu zem lského st ediska dopln ním vzniklých proluk v souvislém
vodním zastav ní). D ležitým aspektem ešení ÚP je prolínání krajinné a sídelní zelen v etn
požadavku na zamezení p ekotného zastavování zahrad v sídle. ÚP zd raz uje pot ebu
zvyšování lenitosti a diverzity spole enstev lesních porost , dopl uje interak ní prvky
v krajin , nep ipouští snižování vým ry trvale travních porost na celkové vým e obce.
Prostupnost krajiny je zachována, lze ji považovat za únosnou. Nicmén výstavba nových cest
je odvislá i od koncepce možných komplexních pozemkových úprav. Biologická prostupnost
krajiny bude posílena realizací ÚSES.
Druhy ploch v krajin
Plochy vodní a vodohospodá ské
Nachází se jak v krajin urbanizované, tak i krajin neurbanizované, tj. v celém území obce.
Vodní plochy a toky jsou na území obce respektovány a chrán ny p ed negativními d sledky
civiliza ních proces . Vhodný vegeta ní porost kolem vodních ploch a tok zlepšuje estetiku
krajiny a sídel. Územní plán nad sídlem na Stržském potoce vymezuje dv vodní plochy.
Podmínky využití jsou obsaženy v textové ásti návrhu územního plánu. Zvlášt náro né
podmínky je t eba ešit pro plochu ozn. K2, proto se pro tento úseku toku p edepisuje
vypracování územní studie, která prov í a dále up esní možnosti a zp sob využití plochy.
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Plocha se zm nou v území K3 byla prov ena v rámci d íve vyhotovené územní studie
zem lské farmy.
Vždy je t eba mít na z eteli, že každá nová vodní plocha v krajin se stává významným
estetickým a ekologickým prvkem v krajin a je cenným p ínosem ve zlepšování
vodohospodá ské bilance povrchových a podzemních vod.
Plochy zem lské
Samostatn jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek pro p evažující zem lské
využití. Tyto plochy jsou v podmínkách územního plánu tvo eny p edevším kulturou orná p da
a kulturou trvale travní porost.
Plochy lesní
Samostatn jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek s p evažujícím využitím
pozemk pro les. V rámci návrhu územního plánu jsou plochy lesa stabilizovány.
Plochy smíšené nezastav ného území - p írodní
Vymezeny jsou na plochách se zájmy ochrany p írody i je žádoucí tyto zájmy na
vymezených plochách uplat ovat. Takto ur ené plochy p ízniv kultivují krajinu.
Plochy smíšené nezastav ného území - vodohospodá ské
Plochy staveb i opat ení zajiš ující ochranu území p ed vniknutím extravilánových vod do
sídla.
Plochy p írodní
Samostatn jsou vymezeny za ú elem zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny.
Ochrana p írody a krajiny je na plochách p írodních prioritním zájmem.
V územním plánu jsou tyto plochy stabilizovány a do ploch p írodních jsou zahrnuty
pozemky maloplošných zvlášt chrán ných území a plochy I. t ídy odstup ované ochrany
írody v CHKO.
Územní systém ekologické stability
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP NR-R ÚSES R (MMR R a
MŽP R 1996), ZÚR Kraje Vyso ina, Generelu MÚSES pro okres Ž ár nad Sázavou (Ageris,
Brno 2002), Územní plán obce Sv tnov (Studio P, Ž ár nad Sázavou 2003). P i vymezování
prvk ÚSES bylo p ihlíženo k jejich lokalizaci v ÚPD sousedních obcí.
Celé území se nachází v bioregionu 1.65 Ž árský.
Nadregionální a regionální ÚSES
P i západní hranici katastrálního území prochází nadregionální biocentrum NRBK 125 K 124 –
Žákova hora. Nadregionální biokoridor byl upraven tak, aby došlo k zachování minimálních parametr . P i koordinaci vymezení ÚSES se sousedním k.ú. Škrdlovice se doporu uje ást lokálního
biokoridoru procházející nalevo od hranice areálu st elnice p evést na parametry nadregionálního
biokoridoru (dle ZÚR kraje), který by pokra oval dál na sever k nadregionálnímu biocentru 81 Žákova hora.
- Místní (lokální) ÚSES
Na území obce Sv tnov je lokální územní systém ekologické stability reprezentován
edevším spole enstvy hydrické ady. Jedna z t chto hydrických v tví prochází podél Stržského
potoka. P ed sídlem Sv tnov se na ni napojuje další hydrická v tev lemující Sklenský potok. Ze
západu obchází sídlo hydrická ada sm ující od Markytnského rybníka (k.ú. Škrdlovice) k vodní
nádrži Strž. V jižní ásti území obce prochází další lokální biokoridor hydrické ady lemující
Lemperský potok. Tyto biokoridory jsou proloženy sedmi lokálními biocentry.
Biocentra:
LBC Filská louka – funk ní, antropicky mírn podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, travinné a k ovinné, lesní, vodní a mok adní, konektivní, centrální
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LBC Na Lemperském potoce – áste
funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní,
heterogenní, kombinované, lesní, travinné a k ovinné, vodní a mok adní, konektivní, centrální
LBC Pod Sv tnovem – áste
funk ní, antropicky podmín no, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní a mok adní, travinné, k ovinné, konektivní, kontaktní
LBC Pod Strží – funk ní, antropicky velmi mírn podmín no, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní a mok adní, travinné, k ovinné, konektivní, centrální
LBC Sv tnovské údolí – funk ní, antropicky velmi mírn podmín no, reprezentativní,
heterogenní, kombinované, vodní a mok adní, travinné, lesní, k ovinné, konektivní, kontaktní
LBC V Jest ebí – navrhované, antropicky podmín no, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní a mok adní, travinné a k ovinné, konektivní, kontaktní
LBC Za Hline níkem - funk ní, antropicky mírn podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, travinné a k ovinné, lesní, vodní a mok adní, konektivní, centrální
Biokoridory:
NRBK K 125 – áste
funk ní, mírn antropogenn podmín ný, na území obce homogenní,
jednoduchý, lesní, souvislý, modální
LBK 1 - áste
funk ní, antropogenn mírn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a
mok adní, travinný a k ovinný, souvislý, modální
LBK 2 – áste
funk ní, mírn antropogenn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a
mok adní, travinný, k ovinný, p erušený v úseku k ížení se silnicí, modální
LBK 3 – áste
funk ní, mírn antropogenn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a
mok adní, travinný, k ovinný, lesní, p evážn souvislý s omezenou funk ností p i pr chodu
sídlem, modální
LBK 4 – funk ní, antropicky mírn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní,
travinný a k ovinný, souvislý, modální
LBK 5 – funk ní, mírn antropogenn podmín ný, heterogenní, jednoduchý, vodní, lesní,
souvislý, modální
LBK 6 - áste
funk ní, antropogenn áste
podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní,
travinný a k ovinný, lesní, p erušovaný (omezená funk nost p i pr chodu biokoridoru p es
rekrea ní oblast), modální
LBK 7 – áste
funk ní, antropogenn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, travinný, lesní
a k ovinný, vodní, p erušovaný, modální
LBK 8 – funk ní, antropogenn velmi mírn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a
mok adní, travinný, lesní, místy i k ovinný, souvislý, modální
LBK 9 – funk ní, antropogenn mírn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a
mok adní, lesní, místy i k ovinný, souvislý, modální
LBK 10 – funk ní, antropogenn velmi mírn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a
mok adní, lesní, místy i k ovinný, souvislý, modální
LBK 11 – funk ní, antropogenn velmi mírn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a
mok adní, lesní, místy i k ovinný, souvislý, modální
7.6. Vodní hospodá ství
Základní informace
Celé území obce spadá do chrán né oblasti p irozené akumulace vod Ž árské vrchy vyhlášené Na ízením vlády SSR . 40/1978 ze dne 19.04.1978 na základ zákona . 138/1973 Sb.
Území obce náleží do hydrologického po adí . 1-09-01-004 (více jak 50 % území obce), dále
do hydrologického po adí 1-09-01-003 a malou ástí do hydrologického po adí 1-09-01-002 (severní ást území).
Území obce je odvod ováno vodním tokem Stržský potok, který je vodárenským tokem. Pro
pot eby údržby vodote í jsou akceptovány manipula ní pruhy v ší i 6 m od b ehové hrany. Ur eným správcem Stržského potoka a v tšiny ostatních vodních tok je Povodí Vltavy, státní podnik,
závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5.
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Z vod stojatých se na území obce nachází níže uvedené vodní plochy:
íslo ve výkrese

název vodní plochy

parcelní íslo

vým ra (ha)

poznámka

1
Pstružák
721
5,47
obec Sv tnov
2
Hline ník
669
1,98
3
Benc v rybník
867/1
0,30
4
Hádka
1035
0,26
5
erného rybník I
783/7
1,13
6
erného rybník II
1045/10
0,43
7
vodní nádrž Strž
799
23,01
Povodí Vltavy s.p.
8
víceú elová nádrž
51
0,06
obec Sv tnov
Pozn.: íselné ozna ení vodních ploch je použito v dopl ujícím výkrese Zásobování vodou, kanalizace.

Vodní nádrž Strž zajiš uje podmínky pro akumulaci vod, nadlepšování pr tok , rekreaci a
rybolov. Zárove slouží i k áste nému zmír ování pr chodu velkých vod. Malé vodní nádrže
slouží p edevším pro akumulaci vod, mén pro rybochovné ú ely.
Záplavová území
Vodohospodá ským orgánem Krajského ú adu Kraje Vyso ina bylo dne 03.08.2005 stanoveno záplavové území Stržského potoka v . km 0,00 – 10,70 v etn aktivní zóny.
Krom návrhu vodohospodá ských d l neumis uje územní plán do tohoto území žádné jiné
stavby. Technické návrhy vodních d l na plochách se zm nami v území ozn. K1 a K2 je nutno
pod ídit pot ebám Q100. Vhodnost požadavk na využití plochy K2 je t eba pro složitost prov it
nap ed územní studií.
Nutno zde p ipomenout, že stavby nov realizovaných vodních d l podléhají povolení p íslušného vodoprávního ú adu.
Eroze
Na území obce se projevuje p edevším vodní eroze, v trná eroze jen ve své p irozené form .
Vodní eroze na dlouhých svazích orné p dy má charakter vodní eroze plošné až rýhové. Tyto svahy (pod ápovými vrchy a na svazích v blízkosti rybníka Pstružák) se doporu ují zatravnit.
V místech potencionálního ohrožení lze vysta it s b žnými agrotechnologiemi p i uplatn ní
vhodných organiza ních opat ení (osevní postupy, velikosti a tvar pozemk , sm ry výsadeb speciálních kultur apod.). Konkrétní opat ení týkající se zmírn ní erozních proces v krajin budou
zp esn na v komplexních pozemkových úpravách.
7.7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového
uspo ádání
Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy
s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn no
v grafické ásti ÚP barevnou plochou se šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak
stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu
využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad i podmín
p ípustného využití.
ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín
p ípustné využití zna í
využití plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku a které jsou slu itelné
s hlavním využitím plochy. Nep ípustné využití znamená zakázaný zp sob využívání i využití.
Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí. Tuto hranici je
nutno považovat za hranici p im enou podrobnosti zpracování ÚP, m ítku mapového podkladu
a technickému provedení mapového podkladu a návrhu ÚP. Hranici je možno úm rn zp es ovat
v rámci zpracování regula ního plánu, územní studie, eventueln v rámci procesu územního
rozhodování. Tímto však nesmí být narušena urbanistická koncepce rozvoje území obce.
Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy
s rozdílným zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, odst. 3,
zák. . 183/2006 Sb.) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru.
Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje území obce.
Pro zachování a obnovu hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového uspo ádání,
které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou v len ny do procesu
rozhodování v území. Podmínky prostorového uspo ádání v etn podmínek ochrany krajinného
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rázu jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP omezen s ohledem
na rozlišovací schopnosti grafiky.
7.8. Vybraná varianta
Zadáním ÚP nebylo požadováno ešení variant.
7.9. Vymezení pojm
Základní pojmy
Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu a p íslušnými
provád cími vyhláškami.
Ostatní pojmy
Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy:
území urbanizované - zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy)
jinak i krajina sídla
území neurbanizované - území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb., 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
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
význam nadmístní - innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou
zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn požadavky výrazn p evyšující
potenciál území obce
koeficient zastav ní pozemku - pom r mezi sou tem vým r zastav ných ploch na pozemku
a celkovou vým rou pozemku
stavební ára - udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizality, aj.) ur í
podrobn jší UPD i územní studie
podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím, ú elov
využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti.
související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry
200 m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.)
hospodá ské zví ectvo - skot, 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 - innosti nemající charakter výroby tovární, spíše blížící se výrob
emeslnické bez negativních ú ink na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty
aj.)
stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy - sklady do 200 m2 skladovací
plochy
stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP - skladované látky neohrožují ŽP
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda
innosti náro né na p epravu zboží - aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2,
podskupiny N1 a N2
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innosti nenáro né na p epravu zboží - aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území
ípustná míra - míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle
zvláštních p edpis a vyhlášek (nap . Na . vlády . 148/2006)
8. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch
Zastav né území bylo vymezeno ke dni 10.11.2011. Zastav nému území dominují co do
plošného rozsahu plochy bydlení (kód plochy BV) a plochy smíšené obytné (kód plochy SV).
neopominutelné zastoupení mají plochy staveb pro rekreaci rodinnou (kód plochy RI) i plochy
výroby a skladování – zem lská výroba (kód plochy VZ).
V zastav ném území bylo nalezeno celkem 2,60 ha ploch, kde ÚP p edpokládá zm ny v území – viz. tab. Plochy se zm nou v území v prost edí obce v kap. 10. od vodn ní. Další intenzifikace zastav ní by p inesla nežádoucí dopad na charakter obce a její jedine nost.
Vývoj po tu obyvatel dle dlouhodobého cenzu má až do roku 2001 klesající tendenci. V roce
2001 m la obec 410 obyvatel. Prudký nár st po tu obyvatel za posledních deset let byl zp soben
edevším migrací. Dle údaj SÚ m la obec k 31.12.2011 461 obyvatel.
Výhledová popula ní velikost sídla byla stanovena na 500 obyvatel. D ležitou roli p i ur ování tohoto údaje m la výborná vybavenosti obce technickou infrastrukturou, uspokojivá obslužnost sídla ve ejnou dopravou i pom rn p íznivé životní podmínky.
i stanovování pot ebného po tu byt je nezbytné akceptovat trend stálého snižování po tu
obyvatel užívající byt – tzv. obložnost bytu.
Z tabulky Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou viz. kap.
7.2. od vodn ní vyplývá pot eba zajistit plochy pro 42 byt v jednobytových rodinných domech.
Výstavba 42 rodinných dom p i velikosti pr
rné parcely v . p íslušejícího ve ejného pro2
stranství 1 350 m (z d vodu zajišt ní nižší hustoty zastav ní preferuje Správa CHKO Ž árské
vrchy v tší stavební pozemky RD) si vyžádá plochu 42 RD x 0,135 ha/RD = 5,67 ha, což je
hodnota blízká vým e navržené ešením územního plánu (celkem 6,3 ha ploch, z toho 1,08 ha
ploch v zastav ném území).
Vymezení zastavitelných ploch smíšených je dáno požadavky podnikajících subjekt . Jde o
rozší ení stávajících ploch, tak i vznik nových za ízení. Plochy výroby a skladování – zem lská výroba: v p ípad pl. Z8 bude plocha sloužit pro výstavbu objekt umož ujících vymíst ní
živo išné výroby z obytné zóny obce. Zastavitelná plocha Z11 navazuje na stávající plochy stejného zp sobu využití a budou zde realizovány pot eby farmy samostatn hospoda ícího rolníka.
Vymezení plochy rekreace hromadné má vazbu na zastavitelnou plochu Z8 s tím, že ob plochy
budou rozvíjeny pro pot eby agroturistiky. Plocha st elnice Z29 je vymezena v izolované poloze
a slouží pro cvi né st elby.
Využívání zastav ného území je ú elné, zastavitelné plochy navazují na zastav né území, aby
bylo zajišt no ú elné a efektivní napojení na technickou dopravní infrastrukturu m sta a nedošlo
k narušení organizace ZPF. Rozsah zastavitelných ploch je úm rný velikosti obce a jejího významu ve struktu e osídlení.
9. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vliv na životní prost edí
9.1. Vyhodnocení vliv ÚP na životní prost edí podle p ílohy stavebního zákona (A)
Krajský ú ad Kraje Vyso ina jako p íslušný orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání ÚP
.j. KUJI 52862/2011,OZP 1623/2007 ze dne 14.06.2011 nepožaduje vyhodnocení vliv ÚP
Sv tnov na životní prost edí.
9.2. Vyhodnocení vliv ÚP na území Natura 2000 (B)
Správa CHKO Ž árské vrchy jako p íslušný orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání ÚP
.j. 1821/ZV/2011 ze dne 16.06.2011 sd luje, že uvedený zám r nem že mít významný vliv na
íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani pta í oblasti.
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9.3. Vyhodnocení vliv ÚP na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jev
obsažených v územn analytických podkladech (C)
Vybrány jsou základní jevy v území se vyskytující i území obce ovliv ující z ásti A p ílohy
1 vyhlášky 500/2006 Sb. a pro sociální pilí i z ásti B p ílohy . 1 vyhlášky:
Environmentální pilí
územní systém ekologické stability ( . 21A) – na území obce je zastoupen na nadregionální
úrovni – neregionálním biokoridorem NRBK 125, který je funk ní. Lokální ÚSES je
reprezentován p edevším spole enstvy hydrické ady. Jednozna nou podmínkou umož ující
výstavbu malých vodních nádrží na Stržském potoce je zajišt ní funk nosti lokálního ÚSES
s pot ebným rozvojem litorálního pásma vodních nádrží.
chrán ná krajinná oblast ( . 26A) – k.ú. Sv tnov leží v CHKO Ž árské vrchy. Krom dvou
zastavitelných ploch (plocha pro OV a plocha pro hromadnou rekreaci) všechny
zastavitelné plochy p iléhají k zastav nému území. Umíst ní
OV je dáno zvl.
hygienickými požadavky, situování plochy hromadné rekreace bylo prov eno platným
ÚPO a územní studií. ešení ÚP akceptuje diferencovanou ochranu p írody dle zonace
CHKO. P i ešení ÚP bylo postupováno v souladu s pot ebnou ochranou krajinného rázu.
írodní památka ( . 31A) – p írodní památka Sv tnovské údolí je samostatn vyzna ena
v grafické ásti ÚP, v textové ásti je uvedena jako „vstupní limit“. Ochrana je zabezpe ena
za azením do ploch p írodních, na kterých je ochrana p írody prioritní.
chrán ná oblast p irozené akumulace vod ( . 45A) – k.ú. Sv tnov leží v CHOPAV Ž árské
vrchy. ešení územního plánu akceptuje p írodní podmínky, které nadále zajiš ují
irozenou akumulaci povrchových a podzemních vod.
Ekonomický pilí
plochy výroby ( . 2A) – v k.ú. Sv tnov jsou zastoupeny plochami výroby a skladování –
zem lská výroba. Územní plán považuje stávající výrobní plochu za územn
stabilizovanou s pot ebou modernizace v etn ešení vnitroareálové dopravy s dopln ním
zelen . Návrhem zastavitelné plochy navazující na jižní hranici zem lského závodu jsou
vytvo eny podmínky pro požadovaný a dokladovaný rozvoj výrobních ploch soukromého
zem lce. Vymezením druhé zastavitelné plochy naproti OV umožní vymíst ní
zem lské výroby soukrom hospoda ícího rolníka z obytné zóny. Ekonomický rozvoj
v obci m že podpo it i vymezení plochy smíšených obytných – venkovských, kde se
podporuje živnostenský charakter podnikání v návaznosti na bydlení majitele pozemk .
bonitovaná p dní ekologická jednotka ( . 41A) – produk ní schopnost zem lských p d je
dána jejich za azením do BPEJ. Dle BPEJ, které se nachází v k.ú. Sv tnov je možno usoudit,
že území obce Sv tnov je v porovnání s BPEJ ze území republiky územím s pom rn
nevhodnými podmínkami pro intenzivní formy zem lství.
investice do p dy za ú elem zlepšení p dní úrodnosti ( . 43A) – projevují se v k.ú. zejména
dv ma opat eními – pozemkovými úpravami (technickohospodá skými úpravami pozemk )
a odvodn ním pozemk . Oba dva zásahy se výrazn projevily v hospodá sky využívané
krajin . Jde o krajinu zranitelnou. Územní plán nastavuje podmínky pro ešení vzájemn se
ovliv ujících a podporujících faktor majících zásadní dopad na výsledný stav krajiny.
silnice II. t ídy v . ochranného pásma ( . 92A) – sil. II/350 je silnicí zásadního významu pro
obsluhu území obce. Vzdálenost obce 8 km od okresního m sta (cca 10 minut jízdy
motorovým vozidlem) je velmi p ijatelná, nicmén z hlediska dostupnosti pro
podnikatelskou firmu se jedná o území v periferní poloze.
Sociální pilí
plochy ob anského vybavení ( . 3A) – obec je dostate
za ízena pot ebnou ob anskou
vybaveností. Vymezení ob anského za ízení – komer ní za ízení malá a st ední v jádru sídla
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isp je ke stabilit obsluhy obyvatel obce maloobchodním za ízením. Plochy ob anské
vybavenosti specifické p ináší ešení pot eb eskomoravské myslivecké jednoty.
vodovodní sí v . ochranného pásma ( . 68A) – obec má vlastní ve ejný vodovod a ve
výhledu na zp sobu zásobování pitnou vodou není t eba nic m nit. ešení ÚP akceptuje
vyhlášená ochranná pásma. Napojení rozvojových ploch je prodloužením stávajících ad .
technologický objekt odvád ní a išt ní odpadních vod v . ochranného pásma ( . 69A) –
územní plán akceptuje plochu pro OV, která je ve výstavb . Sloužit bude i obyvatel m
obce Škrdlovice.
sí kanaliza ních stok v . ochranného pásma ( . 70) – nov se budují úseky splaškové
kanalizace. Vyhovující úseky stávající jednotné kanalizace budou využívány jako kanalizace
deš ová. Koncepci PRVKÚK Vyso ina územní plán akceptuje.
míra nezam stnanosti ( . 8B) – k 31.12.2011 inila míra nezam stnanosti v obci 8,6 %, což
je tém shodná míra nezam stnanosti, která ke stejnému datu byla na území ORP Ž ár
n./S. Místem vyjíž ky za prací je p edevším m sto Ž ár nad Sázavou. Nejsou p edpoklady,
že dojde ke zm nám, protože vlastní obec nemá potenciál pro v tší rozvoj pracovních
íležitostí. Zam stnanost bude tedy zejména ešena i ve výhledu vyjíž kou za prací mimo
místo trvalého bydlišt .
9.4. P edpokládané vlivy ÚP na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, p íležitostí
a hrozeb v území (D)
Vybrány byly nejvýznamn jší silné a slabé stránky, p íležitosti a hrozby podstatn ovliv ující
území obce.
Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb v území (DI)
úbytek zásob podzemních vod – akceptovány jsou režimy CHOPAV Ž árské vrchy,
umožn na je akumulace vod yv malých vodních nádržích sávajících i nových, uplat ován
je požadavek na maximální zadržení deš ových vod na pozemku
existence aktivního záplavového území – záplavové území Stržského potoka je akceptováno, využití tohoto území pro výstavbu malých vodních ploch je ošet eno podmínkami
využití území
nár st hlukové zát že zvl. dopravou – zdrojem hluku z dopravy je sil. II/350. Možnosti
využití p ilehlých zastavitelných ploch jsou dány podmínkami jejich využití
narušení krajinného rázu výstavbou nevhodných staveb – ÚP takového stavby na území
obce neumis uje, u stávajících staveb je ešeno zmírn ní negativního dopadu na krajinný
ráz
nevratný zábor ZPF, úbytek ZPF z d vodu extenzivního r stu zastav ného území – pro
rozvoj sídla bylo maximáln využito ploch prov ených platným ÚPO
velký podíl zvl. chrán ných území i ochr. pásma vodárenských soustav – p i rozumném
hospoda ení v krajin a navrženém zp sobu využívání území p ítomnost CHKO, p írodní
památky a CHOPAV nebude významn ovliv ovat ekonomické výsledky
výstavba na okrajích sídel, upadající st edy obcí – územní plán navrhuje opat ení ke zlepšení sou asného stavu zvl. v horní (severní) ásti sídla a st ední ásti sídla, tj. tam, kde
zastav ním došlo k zásadním nežádoucím zásah m do urbanistické podstaty sídla
Vliv na posílení slabých stránek ešeného území (DII)
trvající tlaky na výstavbu v záplavových územích – mimo stavby vodohospodá ské a
související využití plochy pro zahrady ÚP v záplavovém území neuvažuje se žádnými
stavebními aktivitami
výskyt nefunk ních a áste
funk ních ÚSES – plochy ÚSES jsou zp esn ny, územn
stabilizovány. Územním plánem jsou dány podmínky pro zvýšení ekologické stability
narušení krajinného rázu venkovními díly tech. infrastruktury – takováto díla ÚP na úzeSTUDIO P |
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mí obce neumis uje
tranzitní doprava vedená p es jádra sídel – vzhledem k intenzitám dopravy na sil. II/350
nejde o zásadní problém
malý podíl ekologického zem lství – ÚP ne lení zem lskou výrobu na ekologickou
a ostatní
stárnutí populace (rostoucí podíl poproduktivní složky obyvatelstva) – pro obec neplatí,
údaje k 31.12.2011 vykazují 20,2 % obyvatel v p edproduktivním v ku a 14,3 % obyvatel v poproduktivním v ku
vylid ování malých obcí – saldo migrace k 31.12.2011 je 20, tzn. popula ní r st obce je
kryt zejména migrací obyvatel
narušení rekrea ní podstaty území individuální chatovou výstavbou – ÚP nenavrhuje
žádné nové plochy individuální rekreace. Individuální rekreace charakteru druhého bydlení je možná v objektech zastav ného území nevhodných k jiným ú el m
Vliv na posílení silných stránek a p íležitostí ešeného území (DIII)
CHOPAV Ž árské vrchy – celé území obce leží v chrán né krajinné oblasti, ešení ÚP
akceptuje ochranné režimy tohoto území
vysoký podíl vodních ploch v území – ÚP akceptuje stávající vodní plochy, vymezuje
nové vodní plochy a umož uje jejich z izování i v jiných k tomu p íhodných plochách.
Vodní nádrže mají d ležitost širšího charakteru vodohospodá ského ekologického a estetického
provizorní skládka komunálního odpadu – na území ORP Ž ár nad Sázavou nenachází,
územní plán ani s umíst ním tohoto i obdobného za ízení na území obce neuvažuje
výskyt nadregionální, regionální a lokální úrovn ÚSES – nadregionální a lokální prvky
ÚSES jsou ešením územního plánu zp esn ny. Regionální ÚSES se na území obce nenachází
vyšší podíl lesní p dy – plochy PUPFL jsou ÚP územn stabilizovány. ešení územního
plánu si nevyžádá zábor PUPFL
zvýšení ekologické stability území podporou realizace ÚSES v . interak ních prvk –
tšina ploch ÚSES je funk ních i áste
funk ních. Nastaveny jsou podmínky pro
jeho tvorbu zvl. na úseku interak ních prvk
polyfunk ní orientace zem lské výroby – podmínky využívání území stanovené územním plánem podporují i mimoproduk ní funkce krajiny
existence PRVKÚK Vyso ina – návrh ešení zásobení obce vodou i zp sob ešení likvidace splaškových vod akceptuje zmín ný dokument kraje
dostate ný v kový potenciál pro výstavbu v trných elektráren – zvl. z d vodu ochrany
krajinného rázu není výstavba v trných elektráren územním plánem p ipušt na
vhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu – za azením požadavku soukromého investora jsou na území obce vytvo eny podmínky pro rozvoj agroturistiky
podpora vytvá ení nových pracovních míst – ÚP vymezuje dostatek ploch pro rozvoj
„živnostenských“ forem podnikání a eší úm rný rozvoj ploch výroby a skladování - zelská výroba. Pro výrobu pr myslovou nejsou na území obce podmínky
vyšší zastoupení p edproduktivního obyvatelstva – 21% obyvatel v p edproduktivním
ku pat í mezi p íznivé ukazatele ve skladb demografického potenciálu obce s p íznivými p edpoklady pro výhledové období – zvl. vymezení dostatku plochy pro bydlení
nízká míra registrované nezam stnanosti – poslední údaj 8,6 % pat í k lepšímu pr
ru
této velikostní skupiny obcí. P es návrh ploch pro potencionální výrobní aktivity bude
nadále t žišt m vyjíž ka za prací mimo obec
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Vliv na stav a vývoj hodnot ešeného území (DIV)
Hodnoty p írodní
Akceptovány jsou ochranné režimy dané pro území CHKO Ž árské vrchy a p írodní hodnoty
dané legislativní ochranou. V m ítku krajiny pom rn rozsáhlé bloky orné p dy jsou dopln ny
rozptýlenou zelení, liniové prvky v krajin pak zelení doprovodnou, což prostorov diferencují
tuto ást krajiny na menší celky. Akceptována je údolní niva vodního toku Stržský potok. Oživení krajiny estetické i ekologické m že p inést i výstavba malých vodních nádrží a to nejen na
Stržském potoce. Územní plán neuvažuje se souvislým odlesn ním, narušením horizont stavebními i jinými aktivitami.
Hodnoty kulturní, urbanistické a architektonické
Akceptovány jsou kulturní hodnoty dané legislativní ochranou. Stanoveny jsou podmínky pro
ochranu zbytku jádrové ásti sídla. P ipomenuta je nezbytná ochrana památek místního významu
zvl. dvouobloukového mostu p es Stržský potok, zmín ny jsou zákonné požadavky týkající se
archeologických zájm . Stávající hladina zastav ní nebude novou zástavbou p ekro ena. Zastané území bude dopln no zelení, p emž mimo ádná pozornost bude v nována zeleni izola ní
u zem lského areálu.
Hodnoty civiliza ní
Rozvoj obce erpá mimo jiné i z velmi dobré vybavenosti obce technickou infrastrukturou,
kterou územní plán rozvíjí do zastavitelných ploch. Ob anská vybavenost bude vyhovovat i
edpokládanému výhledovému po tu obyvatel, pro který je vy len n dostatek ploch pro bydlení. Stávající ve ejná prostranství jsou dostate ná pro pot eby setkávání obyvatel.
Využití ploch pro bydlení u silnice II/350 je t eba pod ídit ochran p ed negativními vlivy
z provozu na pozemní komunikaci.
9.5. Vyhodnocení p ínosu ÚP k napln ní priorit územního plánování (E)
Popis míry a zp sobu napln ní priorit územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje
území, jež byly schváleny v politice územního rozvoje/zásadách územního rozvoje.
Politika územního rozvoje R
Z politiky územního rozvoje nevyplývají pro území Sv tnova žádné p ímé (konkrétní) úkoly.
Blíže viz. kapitola 2.1. od vodn ní ÚP Sv tnov.
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina
Dokumentace ÚP Sv tnov je v souladu s prioritami zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina.
Blíže viz. kapitola 2.1. od vodn ní ÚP Sv tnov.
9.6. Vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území – shrnutí (F)
Vyhodnocení vliv ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro
hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území, jak byla zjišt na v rozboru udržitelného rozvoje území (FI)
Obec Sv tnov se nachází mimo strategické rozvojové oblasti a rozvojové osy dané PÚR R a
ZÚR Kraje Vyso ina. Územn analytické podklady ORP Ž ár nad Sázavou vyhodnotily
Sv tnov jako obec v kategorii 1, což znamená, že obec Sv tnov pat í mezi obce s vyváženým
vztahem územních podmínek udržitelného rozvoje území (metodika MMR R). Vyvážený vztah
územních podmínek je rozvíjen i návrhem ÚP.
Shrnutí p ínosu ÚP k vytvá ení podmínek pro p edcházení:
zjišt ným rizik m ovliv ující pot eby života sou asné generace obyvatel ešeného území
ÚP Sv tnov vytvá í podmínky pro p edcházení rizik z:
živelného rozvoje obce na úseku územního rozvoje
nekoordinovaného rozvoje technické infrastruktury
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škod zp sobených extravilánovými vodami p i rychlém tání sn hu i p ívalových
deštích
rušení za ízení stávající ve ejné infrastruktury (ZŠ, MŠ)
z nekontrolovatelného r stu zastav ného území v etn dalšího nežádoucího rozvoje
chatové zástavby
z další intenzifikace výroby na zem lské p
resp. orné p
edpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích
Prioritou ÚP Sv tnov je t mto ohrožením p edcházet, tzn.:
ÚP respektuje hodnoty území
za p irozené požaduje polyfunk ní využívání krajiny
elné využívání zastav ného území s úm rným vymezením ploch zastavitelných
ÚP p edpokládá, že nadále bude po et ekonomicky aktivních obyvatel v obci p evažovat nad pracovními místy v obci, což z hlediska dobré dostupnosti pracovištního
centra nep inese problémy v zam stnanosti
10.

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL

i zpracování této kapitoly od vodn ní územního plánu bylo využito „Spole ného
metodického doporu ení Odboru územního plánování MMR R a Odboru ochrany horninového
a p dního prost edí MŽP R“.
Pro zachování kontinuity i celistvosti vnímání ešení územního plánu je tabulková ást
požadována metodikou rozší ena o níže uvedený tabulkový p ehled.
Plochy se zm nou v území v prost edí obce
Ozna ení
plochy
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29

vým ra plochy (ha)
zp sob využití plochy

v ZÚ

mimo ZÚ

celkem

ZPF

z celkové vým ry plochy (ha)
vodní
zastav ná
plocha
plocha

PUPFL

K1
K2
K3
K4
K5
K6

bydlení v rod. domech - venkovské
2,63
2,63
2,58
bydlení v rod. domech - venkovské
1,32
1,32
1,20
bydlení v rod. domech - venkovské
0,17
0,17
0,17
bydlení v rod. domech - venkovské
0,08
0,08
0,08
bydlení v rod. domech - venkovské
0,10
0,10
bydlení v rod. domech - venkovské
0,60
0,15
0,75
0,75
zele soukromá a vyhrazená
0,06
0,06
výroba a skladování - zem
lská výroba
0,18
0,18
0,18
stavby pro hromadnou rekreaci
0,34
0,34
0,33
zele soukromá a vyhrazená
0,20
0,20
0,20
výroba a skladování - zem
lská výroba
0,72
0,72
0,72
zele ochranná a izola ní
0,08
0,08
0,08
zele soukromá a vyhrazená
0,49
0,49
0,49
smíšená obytná - venkovská
0,11
0,11
0,09
ob . vybavení - komer ní za ízení malá a st ední
0,04
0,04
zele soukromá a vyhrazená
0,11
0,11
0,11
bydlení v rod. domech - venkovské
0,68
0,68
0,67
plocha vypušt na na základ výsledku ve ejného projednání
bydlení v rod. domech - venkovské
0,13
0,13
0,13
ve ejné prostranství
0,02
0,02
0,01
plocha vypušt na na základ výsledku spole ného jednání
bydlení v rod. domech - venkovské
0,16
0,16
0,16
zele soukromá a vyhrazená
0,28
0,28
0,18
smíšená obytná - venkovská
0,20
0,20
0,10
smíšená obytná - venkovská
0,25
0,25
0,25
ve ejné prostranství
0,03
0,14
0,17
0,11
smíšená obytná - venkovská
0,59
0,59
0,59
smíšená obytná - venkovská
0,11
0,11
0,11
ob . vybavení specifické
1,62
1,62
1,61
tech. infrastruktura- inž. sít – za ízení pro išt ní a
0,18
0,18
0,18
odvád ní odpadních vod
vodní a vodohospodá ské
0,94
0,94
0,88
vodní a vodohospodá ské
0,95
0,95
0,78
vodní a vodohospodá ské
0,14
0,14
0,14
vodní a vodohospodá ské
0,28
0,28
0,28
vodní a vodohospodá ské
0,28
0,28
0,28
smíšené nezastav ného území - vodohospodá ské
0,82
0,82
0,82

K7

smíšené nezastav ného území - vodohospodá ské

Z30

Celkem

2,60

2,83

2,83

2,75

15,41

18,01

17,01

ostatní
plocha
0,05
0,12

0,10
0,06
0,01

0,02
0,04
0,01

0,01

0,10
0,10
0,06

0,01

0,06
0,17

0,08
0,00

0,23

0,10
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10.1. Dot ení ZPF
Vyhodnoceny jsou plochy se zm nou v území s dopadem na zem lský p dní fond. Jedná
se jak o plochy zastavitelné ozna ené velkým písmenem Z, tak i plochy se zm nou v krajin
ozna ené velkým písmenem K. Dle metodického pokynu v úvodu kapitoly uvedeného nejsou
vyhodnoceny:
- plochy do vým ry 0,20 ha v zastav ném území
- plochy pro bydlení v zastav ném území
- plochy pro územní systém ekologické stability
Údaje o celkové rozsahu požadovaných ploch
viz. tabulka ve výkrese P edpokládaný zábor p dního fondu.
Údaje o uskute ných investicích do p dy za ú elem zlepšení její úrodnosti
Z investic do p dy je provedeno zcelení pozemk a odvodn ní. Rozsah odvodn ní je znázorn n
ve výkrese P edpokládaný zábor p dního fondu. Podmínkou využití ploch se zm nou v území je
zachování funk nosti ponechaného systému odvodn ní.
Údaje o areálech a objektech staveb zem lské výroby
Na území obce se nachází jeden areál zem lské výroby a to na jihovýchodní okraji sídla. ÚP
tento areál v plném rozsahu respektuje a navrhované ešení ÚP areál nenarušuje. V rámci požadavk zadání ÚP dochází k rozší ení tohoto areálu sm rem jižním (zastavitelná pl. Z11) a naproti
centrální OV je situována nová farma soukromého zem lce (zastavitelná plocha Z8). Zastavitelná plocha Z8 má úzkou vazbu na zastavitelnou pl. Z9 a na základ dosud platného územního
plánu obce jejich umíst ní a zp sob využití byly prov eny územní studií v roce 2010.
Údaje o uspo ádání ZPF a pozemkové úpravy
V k.ú. Sv tnov nebyly dosud ve smyslu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech vyhlášeny komplexní pozemkové úpravy.
Opat ení k zajišt ní ekologické stability
Jsou z ejmá z kap. 5.2. textové ásti výroku územního plánu, dále z kap. 2.5. a 7.5. od vodn ní
územního plánu. Linie prvk ÚSES jsou pro p ehlednost vtišt ny i do výkresové ásti týkající se
vyhodnocení p edpokládaných d sledk ešení ÚP na ZPF.
Polní cestní sít
ešením územního plánu není narušena, rovn ž zp ístupn ní zem lsky obhospoda ované
krajiny z ostatních pozemních komunikací není urbanistickým ešením omezeno.
V rámci prací na komplexních pozemkových úpravách m že dojít k úprav i dopln ní ú elových - polních cest.
Zd vodn ní, pro je navrhované ešení ve srovnání s jinými možnostmi ešení nejvýhodn jší
(variantní ešení)
Variantní ešení nebylo v zadání územního plánu vyžadováno, nebo velká v tšina ploch se
zm nou v území je obsažena v platném územním plánu obce Sv tnov a tyto plochy byly do nového územního plánu p evzaty – viz. tabulka.
Porovnání ploch se zm nou v území – nový ÚP/platný ÚPO
Nový územní plán (ÚP)

Platný územní plán obce (ÚPO)
výsledek porovnání

íslo plochy
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11

zp sob využití plochy
bydlení v rodinných domech – venkovské
bydlení v rodinných domech – venkovské
bydlení v rodinných domech – venkovské
bydlení v rodinných domech – venkovské
bydlení v rodinných domech – venkovské
bydlení v rodinných domech – venkovské
zele soukromá a vyhrazená
výroba a skladování – zem
lská výroba
stavby pro hromadnou rekreaci
zele soukromá a vyhrazená
výroba a skladování – zem
lská výroba

zp sob využití plochy p evažující
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
ob . vybavení, obchod, ubytování, stravování
bydlení v rodinných domech
smíšené výrobn obytné
bydlení v rodinných domech
ZPF s funkcí zahrad a sad
výroba zem
lská
smíšené zem
lsko-rekrea ní
ZPF s funkcí zahrad a sad
výroba zem
lská

shodná vým
shodná vým
shodná vým
shodná vým
shodná vým
shodná vým
shodná vým
shodná vým
shodná vým
shodná vým
shodná vým

ra plochy
ra plochy
ra plochy
ra plochy
ra plochy
ra plochy
ra plochy
ra plochy
ra plochy
ra plochy
ra plochy
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Nový územní plán (ÚP)

Platný územní plán obce (ÚPO)
výsledek porovnání

íslo plochy
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z30
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7

zp sob využití plochy

zp sob využití plochy p evažující

zele ochranná a izola ní
zele izola ní (hygienická a optická clona)
zele soukromá a vyhrazená
ZPF s funkcí zahrad a sad
smíšená obytná venkovská
bydlení v domech v jádru sídla
ob . vybavení – komer ní za ízení malá a st ední
bydlení v domech v jádru sídla
zele soukromá a vyhrazená
ZPF s funkcí zahrad a sad
bydlení v rodinných domech – venkovské
bydlení v rodinných domech
Plocha vy azena na základ výsledk ve ejného projednání
bydlení v rodinných domech – venkovské
bydlení v rodinných domech
ve ejné prostranství
bydlení v rodinných domech
Plocha vy azena na základ výsledk spole ného jednání
bydlení v rodinných domech – venkovské
bydlení v rodinných domech
zele soukromá a vyhrazená
ZPF s funkcí zahrad a sad
smíšená obytná venkovská
smíšené výrobn obytné
smíšená obytná venkovská
smíšené zem
lsko-rekrea ní
ve ejné prostranství
ve ejné prostranství
smíšená obytná venkovská
smíšené výrobn obytné
smíšená obytná venkovská
bydlení v domech v jádru sídla
ob . vybavení – specifické
bydlení v domech v jádru sídla
tech. infrastruktura- inž. sít – za ízení pro išt ní a
III. krajinná zóna – ttp, orná p da
odvád ní odpadních vod
vodní a vodohospodá ské
vodní plochy a toky p írodní i um lé
vodní a vodohospodá ské
vodní plochy a toky p írodní i um lé
vodní a vodohospodá ské
vodní plochy a toky p írodní i um lé
vodní a vodohospodá ské
vodní plochy a toky p írodní i um lé
vodní a vodohospodá ské
vodní plochy a toky p írodní i um lé
smíšené nezastav ného území - vodohospodá ské
III. krajinná zóna – ttp, orná p da
smíšené nezastav ného území - vodohospodá ské
III. krajinná zóna – ttp, orná p da

shodná vým ra plochy
shodná vým ra plochy
shodná vým ra plochy
plocha nebyla v ÚPO ešena
shodná vým ra plochy
shodná vým ra plochy
shodná vým ra plochy
plocha nebyla v ÚPO ešena
shodná vým ra plochy
shodná vým ra plochy
shodná vým ra plochy
shodná vým ra plochy
shodná vým ra plochy
shodná vým ra plochy
shodná vým ra plochy
plocha nebyla v ÚPO ešena
plocha nebyla v ÚPO ešena
shodná vým ra plochy
shodná vým ra plochy
shodná vým ra plochy
plocha nebyla v ÚPO ešena
plocha nebyla v ÚPO ešena
plocha nebyla v ÚPO ešena
plocha nebyla v ÚPO ešena

Pozn.: plochy ZPF s funkcí zahrad a sad v ÚPO nebyly vyhodnocovány (bilancovány)

Pot eba ploch pro bydlení
Plochy pro bydlení i související n jakým zp sobem s bydlením (pl. smíšené obytné) tvo í
rozhodující podíl ploch zastavitelných. Vyvážené podmínky pro p íznivé životní prost edí, soudržnost spole enství obyvatel i hospodá ský rozvoj v dosahu okresního m sta se protínají do popula ního vývoje obce. Dosavadní vývoj v etn vývoje bytového fondu s prognózou výhledu dokladuje
tabulka:
Rok

1970

1980

1991

2001

2010*

výhled

po et obyvatel
485
po et b.j.
133
obyv./byt
3,65
*údaj ObÚ k 31. 1. 2010

474
152
3,12

419
139
3,04

410
139
2,95

450
147
3,06

500
195
2,56

Záv r
i ešení územního plánu bylo postupováno tak, aby byla zachována kontinuita rozvojových
pot eb obce zejména na úseku bydlení a rozvoje ve ejné infrastruktury. Nabídka ploch pro
bydlení je dosta ující i pro daleký výhled. Pro nejv tší zastavitelnou plochu Z1 je vydáno
územní rozhodnutí. Jedná se o pozemky v majetku obce a výstavba zde bude probíhat dle
stanoveného po adí výstavby. Zastavitelná plocha Z2 je rovn ž z velké ásti v majetku obce a
výstavbu zde bude možné p ipustit až po vy erpání zastavitelné plochy Z1. Ostatní zastavitelné
plochy jsou na pozemcích soukromých, kde ur it po adí jejich využití je nemožné. Zde je
nezbytné trvat na zákonem daných podmínkách uplatn ných zvl. v § 4a zák. . 334/1992 Sb.
v platném zn ní.
Územní plán akceptuje podmínky zadání ÚP, p i ú elnému využívání území obce jsou
napln ny pot eby sou asné generace, aniž by došlo k ohrožení podmínek života generací p íštích
na území, které leží na území CHKO Ž árské vrchy a CHOPAV Ž árské vrchy.
10.2. Dot ení PUPFL
Územním plánem nedochází k záboru (p ímému dot ení) PUPFL. Do ochranného pásma lesa
zasahují plochy se zm nou v území Z29 - plocha ob anského vybavení specifického (st elnice) a
plocha se zm nou v území K5 - vodní plocha. Novým využitím ploch se nebrání obsluze lesa ani
hospoda ení v lese. Stavby liniové - b žecké trasy, cyklotrasy (stezky) apod. lze budovat za
edpokladu, že p ed realizací konkrétních staveb bude vyhotovena vyhledávací studie i bude
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provedeno prov ení ešeného projektu. Tyto dokumenty i využití ochranného pásma lesa budou
odsouhlaseny dot enými orgány. Bez souhlasu SSL je nelze realizovat.
11. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
O námitkách, které byly uplatn ny nejpozd ji p i ve ejném projednání rozhoduje dle §172
odst. 5 správního ádu, rozhodlo Zastupitelstvo obce Sv tnov takto:
námitka . 1: pan František Mi ka, Sv tnov 177, 591 02 Ž ár nad Sázavou, datum
narození 6.4.1967 jako vlastník pozemku p. . 508/3 v k.ú. Sv tnov nesouhlasí
s vymezením pozemku jako zem lská plocha a požaduje za azení pozemku p. . 508/3
v k.ú. Sv tnov do zastavitelné plochy ozna ené kódem plochy BV – bydlení v rodinných
domech - venkovské.
Od vodn ní: Z d vodu výstavby rodinného domu a dobré dostupnosti ve ejné technické a
dopravní infrastruktury.
Návrh rozhodnutí: Na základ ustanovení § 68 zákona . 500/2004 Sb., správní ád,
ve zn ní pozd jších p edpis , námitce se nevyhovuje.
Od vodn ní rozhodnutí:
Územní plán Sv tnov je koncipován v souladu s principy udržitelného rozvoje území.
Vymezením optimálního množství zastavitelných ploch jsou vytvo eny podmínky pro
im ený rozvoj zástavby, která svým rozsahem nebude zásadn narušovat stávající
hodnoty území. Ochrana nezastav ného území je jednou z priorit ešení území územního
plánu Sv tnov. Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí s námitkou
nesouhlasí, nebo dochází k záboru vysoce chrán ných p d (I. t ída ochrany). Dalším
vodem k ud lení nesouhlasu s námitkou je fakt, že v návrhu ÚP k ve ejnému projednání
je 7,56 ha schválených zastavitelných ploch umož ujících výstavbu objekt pro bydlení
(plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 6,30 ha, plochy smíšené obytné –
venkovské 1,26 ha) a není tudíž d vod ani dle ust. § 4 zákona . 334/1992 Sb., o ochran
zem lského p dního fondu, ani dle § 55 odstavce 3 zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis , k dalšímu navyšování ploch pro
bytovou výstavbu. Stanovisko dot eného orgánu bylo respektováno.
námitka . 2: pan František Skryja, Sv tnov . 44, 591 02 Ž ár nad Sázavou datum
narození 27.06.1963, jako vlastník stavby a pozemku p. . 27 v k.ú. Sv tnov žádá o
vypušt ní grafické zna ky v návrhu územního plánu Sv tnov, kterou je ozna ena jako
významná stavba místního významu. Po izovatel územního plánu se domnívá v textové
ásti návrhu územního plánu v ásti 2.3 Ochrana a rozvoj hodnot v bod 2., že p edm tná
nemovitost má kulturní a památkovou hodnotu proto, že se v dom údajn narodil jistý
Prokop Paeonius. Pan František Skryja rozporuje tvrzení, že se v p edm tné nemovitosti
narodila výše zmi ovaná osoba. Navrhuje, aby byl tento údaj z návrhu územního plánu
Sv tnov vyškrtnut.
Od vodn ní: Jde smyšlenku nestojící na reálném základ . Celá záležitost je již podána u
Národního památkového ústavu, který je podle zákona o státní památkové
pé i (zák. . 20/1987 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ) odbornou
organizací státní památkové pé e s celostátní p sobností, která m že tuto
skute nost vyhodnotit.
Návrh rozhodnutí:

Na základ ustanovení § 68 zákona . 500/2004 Sb., správní ád,
ve zn ní pozd jších p edpis , námitce se vyhovuje.

Od vodn ní rozhodnutí:
Prokop Paeonius pat í mezi nejvýznamn jší rodáky obce Sv tnov. V územn
analytických podkladech pro obec s rozší enou p sobností Ž ár n./S. je dle p ílohy . 1
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k vyhl. . 500/2006 Sb. v platném zn ní, zmín ný objekt uveden jako historicky významná
stavba (spojená s narozením známé osobnosti). Informace má pouze p ipomenout význam
místa z hlediska minulosti. Nejedná se o záležitost v p sobnosti dot ených orgán ani
Národního památkového ústavu, ale pouze v p sobnosti obce Sv tnov.
Z d vodu nesouhlasu vlastníka nemovitosti bude grafická zna ka, která znázor uje
významnou stavbu místního významu v koordina ním výkresu vypušt na z návrhu
územního plánu Sv tnov.
námitka . 3: pan Petr Pochop, Sv tnov 181 a Jan Pochop, Sv tnov 182, 591 02 Ž ár nad
Sázavou, jako vlastníci pozemku p. . 715/6 v k.ú. Sv tnov, podali námitku ve které
nesouhlasí, aby zastavitelná plocha Z17 byla obsluhována z p ístupové komunikace, která
je vedena p es pozemek p. . 715/6 v k.ú. Sv tnov, a která je vyzna ena v KN jako orná
da. Požadují, jako vlastníci pozemku p. . 715/6 v k.ú. Sv tnov, aby na tomto pozemku
nebyla budována technická infrastruktura, inženýrské sít a p ístupová komunikace.
Námitka se dále týká kanaliza ní šachty, která je v územním plánu zakreslena, a která tam
fyzicky není a nikdy nebyla zbudována. Požadujeme vypustit z návrhu tuto kanaliza ní
šachtu.
Návrh rozhodnutí:

Na základ ustanovení § 68 zákona . 500/2004 Sb., správní ád,
ve zn ní pozd jších p edpis , námitce se vyhovuje.

Od vodn ní rozhodnutí:
Zastavitelná plocha . 17 je p evzatá z platného územního plánu obce Sv tnov. Tato
plocha má dopravní p ístup zabezpe en dle ust. § 20 odst. 7 vyhlášky . 501/2006 Sb., ve
zn ní pozd jších p edpis , a dále pasportem komunikací obce Sv tnov. Územní plán nesmí
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu rozhodnutí. Podrobné
podmínky pro umíst ní stavby RD v zastavitelné ploše ozna ené jako lokalita . 17 v etn
umíst ní ve ejné infrastruktury v lokalit
. 17 budou stanoveny až v podrobn jší
projektové dokumentaci k územnímu ízení.
Navrhovaná erpací stanice kanaliza ní sít , která byla navrhována územním plánem
pro možnost napojení staveb na pozemcích p. . 715/11 a 715/13 v k.ú. Sv tnov, bude
v návrhu územního plánu Sv tnov vypušt na z d vodu nesouhlasu vlastník sousedních
pozemk s jejím umíst ním a dále z d vodu vypušt ní zastavitelné plochy . 18 z návrhu
územního plánu Sv tnov.
námitka . 4: pan Vlastimil Skryja, Vysocká 18, 591 01 Ž ár nad Sázavou, datum
narození 11.03.1965, jako vlastník pozemk zapsaných na listu vlastnictví LV 170 a LV
171 a to v etn pozemku, kde je v tšinovým spoluvlastníkem, rozporuje ve ejnou
prosp šnost stavby na jeho pozemcích p edpokládanou územním plánem a žádá, aby byla
tato ve ejn prosp šná stavba z územního plánu vyškrtnuta. Pan Vlastimil Skryja uvádí:
„vedením obce jsou navrhovány a po izovatelem zakreslovány do návrhu územního plánu
na mých pozemcích technická infrastruktura, inženýrské sít a p ístupové komunikace
k pozemk m jiných fyzických osob a to bez mého v domí a p edešlého jednání a to navíc
až po uplynutí lh ty k p ipomínkování konceptu územního plánu. Bylo mi znemožn no
ipomínkovat tyto skute nosti p i projednávání konceptu územního plánu“.
Od vodn ní:

Pan Vlastimil Skryja uvádí, že územní plán obce Sv tnov je cílen
zneužíván za ú elem zhodnocování soukromých pozemk cizích
fyzických osob neoprávn ným zásahem do jeho vlastnictví.

Návrh rozhodnutí:

Na základ ustanovení § 68 zákona . 500/2004 Sb., správní ád,
ve zn ní pozd jších p edpis , námitce se vyhovuje.

STUDIO P |

61

Územní plán SV TNOV

Od vodn ní:
Z Vašeho podn tu, který jste podal k návrhu zadání územního plánu Sv tnov dne
11.07. 2011 byla v návrhu územního plánu Sv tnov vymezena zastavitelná plocha Z18 pro
bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) o vým e cca 0,28 ha.
Na základ Vašeho nesouhlasu s napojením zastavitelné plochy Z18 na ve ejnou
technickou infrastrukturu bude zastavitelná plocha Z18 z návrhu územního plánu Sv tnov
vypušt na. Územní plán Sv tnov ne eší vlastnické vztahy. Napojení plochy na ve ejnou
dopravní infrastrukturu je zajišt no pasportem komunikací obce Sv tnov, ale v návrhu
územního plánu není jiná možnost ešení napojení plochy na ve ejnou technickou
infrastrukturu. Zastavitelná plocha Z18 je vymezena tak, aby ve ejná technická
infrastruktura byla vedena v ú elových komunikacích p i kratších stranách plochy.
Obec Sv tnov požaduje, aby každá zastavitelná plocha byla napojena na zpevn nou
pozemní komunikaci, která je ve ejn p ístupná a je v majetku obce Sv tnov. V zadání
územního plánu Sv tnov nebylo uvažováno s vypracováním variant ešení územního plánu
a proto nebyl zpracováván koncept územního plánu Sv tnov.
námitka . 5: pan Vlastimil Skryja, Vysocká 18, 591 01 Ž ár nad Sázavou, datum
narození 11.03.1965, jako vlastník pozemk p. . 717/12, 718/12, 494/3, 494/2, 718/17,
715/10, 718/15 v k.ú. Sv tnov, požaduje za azení výše uvedených pozemk do
zastavitelné plochy ozna ené kódem plochy BV – bydlení v rodinných domech venkovské z d vodu výstavby rodinných dom pro nové i místní ob any obce Sv tnov.
Návrh rozhodnutí:

základ ustanovení § 68 zákona . 500/2004 Sb., správní ád,
ve zn ní pozd jších p edpis , námitce se nevyhovuje.

Od vodn ní rozhodnutí:
Územní plán Sv tnov je koncipován v souladu s principy udržitelného rozvoje území.
Vymezením optimálního množství zastavitelných ploch jsou vytvo eny podmínky pro
im ený rozvoj zástavby, která svým rozsahem nebude zásadn narušovat stávající
hodnoty území. Pozemky p. . 717/12, 718/12, 494/3, 494/2, 718/17, 715/10, 718/15 v k.ú.
Sv tnov se nachází v nezastav ném území. Nezastav né území je chrán no p edevším ve
smyslu ochrany zem lského p dního fondu dle zákona . 334/1992 Sb. o ochran
zem lského p dního fondu. Dle § 4 písm.b) zákona .334/1992 Sb. je nutno odnímat jen
nejnutn jší plochu zem lského p dního fondu. V rámci ešení územního plánu byl
(p edevším na základ demografických trend ) stanoven maximální rozsah zastavitelných
ploch pro bydlení v rodinných domech, který umož uje realizaci 48 rodinných dom .
Zvyšování rozsahu zastavitelných ploch nad tento rámec by bylo z hlediska uvedeného
zákona neod vodn né. Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí s námitkou
nesouhlasí, nebo dochází k záboru vysoce chrán ných p d (I. t ída ochrany) a
k rozši ování zástavby do volné p írody. Dalším d vodem k ud lení nesouhlasu s námitkou
je fakt, že v návrhu ÚP k ve ejnému projednání je 7,56 ha schválených zastavitelných
ploch umož ujících výstavbu objekt pro bydlení (plochy bydlení v rodinných domech –
venkovské 6,30ha, plochy smíšené obytné – venkovské 1,26ha) a není tudíž d vod ani dle
ust. § 4 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem lského p dního fondu, ani dle § 55
odstavce 3 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní
pozd jších p edpis , k dalšímu navyšování ploch pro bytovou výstavbu. Správa CHKO
árské vrchy navrhuje plochu vypustit pop ípad zmenšit, aby její severní hranice byla
v p ibližné úrovni severních hranic mezi plochami Z17 a Z19 z d vodu zachování
urbanistické struktury sídla, jeho kompaktního charakteru a zapojení jeho okraj do
krajinného rámce ve smyslu ustanovení § 12 zákona . 114/92 Sb., o ochran p írody a
krajiny, v platném zn ní. Stanoviska dot ených orgán byla respektována.
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námitka . 6: Zbyn k Zlesák, Sv tnov 178, 591 02 Ž ár nad Sázavou, datum narození
05.03.1964 a Ladislava Zlesáková, Sv tnov 178, datum narození 14.09.1966, jako vlastníci
pozemk , žádají o za azení pozemk p. . 740/8, 740/11, 740/13, 740/10 v k.ú. Sv tnov do
ploch vodních a vodohospodá ských z d vodu nevyužitelnosti t chto pozemk k jiným
el m. Pozemky jsou zamok ené a neobd lávané zem lskou technikou.
Návrh rozhodnutí:

Na základ ustanovení § 68 zákona . 500/2004 Sb., správní ád,
ve zn ní pozd jších p edpis , se námitce nevyhovuje.

Od vodn ní rozhodnutí:
Zmín né plochy jsou v územním plánu sou ástí ploch zem lských s p ípustným
využíváním: p 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 ekologickou a estetickou hodnotu
území, opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, ú elové komunikace pro
obsluhu pozemk a k zajišt ní prostupnosti krajiny. Akumulovaná voda v povodí z celkové
vodohospodá ské bilance znamená pot ebný p ínos ve vytvá ení zásob vody.
Za azením celých zmín ných pozemk do ploch vodních by znamenalo zásah do
území II. zóny odstup ované ochrany p írody CHKO se zp ísn nými podmínkami
ochrany. Správa CHKO jako dot ený orgán na úseku ochrany p írody by se zám rem
souhlasila za p edpokladu akceptování úprav, které byly dohodnuty se Správou CHKO
árské vrchy v rámci p edjednané dokumentace pro územní ízení. Orgán ochrany ZPF
se zám rem souhlasí za podmínky zachování dostupnosti dalších zem lsky
obhospoda ovaných pozemk . Z výše uvedeného je z ejmé, že za len ní pozemk p. .
740/8, 740/10, 740/11, 740/13 v k.ú. Sv tnov do vodních ploch jako celku není možné.
V rámci následného územního ízení se spln ním podmínek dot ených orgán zvl. na
úseku ochrany p írody je možné zám r uskute nit.
12. Vyhodnocení p ipomínek
Nejpozd ji p i ve ejném projednání, tj. 05.11.2012 mohl každý uplatnit své p ipomínky. P i
ve ejném projednání návrhu územního plánu Sv tnov byly uplatn ny tyto p ipomínky:
ipomínka . 1: paní V ra Pochopová, Sv tnov 33, jako vlastník pozemku p. . 716
v k.ú. Sv tnov podala p ipomínku k návrhu územního plánu Sv tnov. P ipomínka se týká
vedení elektrické energie, které není k lokalit
pro bydlení v rodinných domech venkovské ozn. . 17 zakresleno k nov budovaným stavebním parcelám. Žádá o
dodate né zakreslení vedení elektrické energie k lokalit . 17 a nesouhlasí, aby elektrické
sít byly vedeny p es pozemek p. . 716 v k.ú. Sv tnov.
Vyhodnocení:

Na základ ustanovení § 68 zákona . 500/2004 Sb., správní ád,
ve zn ní pozd jších p edpis , se p ipomínce nevyhovuje.

Od vodn ní rozhodnutí:
Z p ipomínky lze dovodit, že se jedná o vedení el. energie nízkého nap tí
z trafostanice TS Družstvo k zastavitelné ploše Z17, nebo el. vedení vysokého nap tí 22
kV vedoucí k trafostanici TS Družstvo v etn ochranného pásma je zakresleno ve výkrese
O6 Energetika,elektronické komunikace od vodn ní územního plánu.
Územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu
rozhodnutí – p edm tem územního plánu není zakreslení nap . vedení NN. Podrobné
podmínky pro umíst ní stavby RD v zastavitelné ploše, ozna ené jako lokalita . 17 v etn
umíst ní ve ejné infrastruktury v lokalit
. 17, budou stanoveny až v navazující
projektové dokumentaci k územnímu ízení pro jednotlivé RD.
Zastavitelná plocha . 17 je p evzatá z platného územního plánu obce Sv tnov.
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ipomínka . 2: pan Miroslav Kalousek, Sv tnov 160, jako vlastník pozemk p. . 485 a
p. . 486 v k.ú. Sv tnov podal námitku k lokalit . 17. Upozor uje, že tam není zakresleno
vedení elektrické sít a je nejasné vedení kanalizace. Požaduje, aby okolo pozemku p. .
485 (jiná stavba) a p. . 486 v k.ú. Sv tnov nebyly vedeny žádné elektrické sít ani
kanalizace z d vodu dodržení ochranného pásma.
Vyhodnocení:

Na základ ustanovení § 68 zákona . 500/2004 Sb., správní ád,
ve zn ní pozd jších p edpis , se p ipomínce nevyhovuje.

Od vodn ní rozhodnutí:
Zastavitelná plocha . 17 je p evzatá z platného územního plánu obce Sv tnov. Vedení
el. energie VN 22 kV v . ochranného pásma je sou ástí p íslušné grafické ásti
od vodn ní územního plánu. Vyzna ování sítí technické infrastruktury jako je nap . el.
vedení nízkého nap tí je obsahem dokumentace k územnímu rozhodnutí a nep ísluší
územního plánu.
Podrobné podmínky pro umíst ní stavby RD v zastavitelné ploše ozna ené jako
lokalita . 17 v etn umíst ní ve ejné infrastruktury v lokalit . 17 budou stanoveny až v
navazující projektové dokumentaci k územnímu ízení pro jednotlivé RD.
Nedílnou sou ástí od vodn ní územního plánu Sv tnov je textová a grafická ást.
Pou ení
Územní plán Sv tnov dle § 173 odst. 1 nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni vyv šení
ve ejné vyhlášky na ú ední desce.
Do územního plánu Sv tnov 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 územnímu plánu Sv tnov nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního ádu podat
opravný prost edek.

…………………………
Zde ka Zichová
místostarostka obce

……………………………
Pavel Štefan
starosta obce Sv tnov
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ÍLOHY

1. Posouzení ŽP z hlediska negativního ú inku hluku z dopravy
2. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF

íloha . 1

Posouzení životního prost edí z hlediska negativního ú inku hluku z dopravy
Zdrojem hluku v obci Sv tnov je:
- silnice II/350
Podklady pro stanovení p edpokládaných hladiny hluku a ochranných hlukových pásem:
1. Údaje z celostátního s ítání silni ní dopravy z roku 2010.
2. Koeficienty r stu výhledových po
vozidel (2005 – 2050) dle EDIP s.r.o., Liberec 2010.
3. Hluk v životním prost edí. Novela metodiky pro výpo et hluku silni ní dopravy z roku 2005.
4. Hygienické p edpisy, svazek 37 z roku 1977; Na ízení vlády ze dne 15. b ezna 2006 (sbírka
zákon . 148/2006) o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.
edpokládané výhledové intenzity dopravy od silnice II/350 jsou patrné z p iložené tabulky . 1.
Vlastní stanovení p edpokládaných hladin hluku a z nich vyplývajících hlukových ochranných
pásem je zakotveno v tabulce . 2.
V p íloze jsou rovn ž doložena pravidla pro Stanovení p ípustných hladin hluku dle Na ízení
vlády ze dne 15. b ezna 2006 (Sbírka zákon
. 148/2006) o ochran zdraví p ed
nep íznivými ú inky hluku a vibrací.
Základní hladina hluku ve venkovním prostoru...................................................... 50 dB (A)
- hluk z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou ú elových komunikací a
drah..................................................................................................................... + 5 dB (A)
- hluk na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na t chto
komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se i pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy............+ 10 dB (A)
- stará hluková zát ž z pozemních komunikací a z drážní dopravy.....................+ 20 dB (A)
- korekce na denní dobu - den (silnice, drážní doprava) ................................. +/- 0 dB (A)
- noc (silnice)............................................................ - 10 dB (A)
- noc (drážní doprava).............................................. - 5 dB (A)
ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél ve ejných pozemních komunikací a
denní dobu............................................................................................................... 55 dB (A)
ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél hlavních komunikací, trati D
a denní dobu...........................................................................................................60 dB (A)
ípustná hladina hluku pro bydlení podél hlavních komunikací, trati D, kde p sobí stará zát ž
z pozemní dopravy a denní dobu............................................................................70 dB (A)
ípustná hladina hluku pro novou zástavbu podél ve ejných pozemních komunikací a no ní
dobu.........................................................................................................................45 dB (A)
ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél hlavních komunikací a pro
no ní dobu.............................................................................................................. 50 dB (A)
ípustná hladina hluku pro bydlení podél trati D, kde p sobí stará zát ž a no ní
dobu.........................................................................................................................65 dB (A)
Pro posouzení životního prost edí je rozhodující posouzení pro no ní dobu.
Záv r:
Z porovnání p edpokládaných výhledových hladin hluku a p ípustných hladin hluku bylo
stanoveno ochranné hlukové pásmo pro jednotlivé úseky silnice II/350 (Tab.2).

INTENZITY DOPRAVY – obec Sv tnov
Tab. 1.

PO ET DOPRAVNÍCH PROST DK
ZA 24 hod.
ÍSLO
ÚSEKU

1

POPIS
ÚSEKU

SILNICE
II/360
úsek
6-3408

ŽKÁ
VOZ.

412

OSOB.
AUTA

1 694

MOTOCYK
LY

40

INTENZITA
DOPRAVY ZA
24 hod.

2 146

SKUTE NÝ PO ET
VOZIDEL (KTERÉ
PROJEDOU PO
KOMUNIKACI)

SKUTE NÝ PO ET
VOZIDEL (KTERÝ
PROJEDE ZA
PR
RNOU hod.)

PROCENTNÍ PODÍL
ŽKÝCH VOZIDEL

od 23.00
hod.-do
7.00 hod.

DENNÍ

NO NÍ

SOU .
STAV

VÝHLED

2 263

186

141

23

OA

EDPOKLÁDANÁ INTENZITA DOPRAVY V ROCE
2010

1 879

146

117

18

-

17,3

NA

OZNA ENÍ SILNICE
(ÚSEK SILNICEIŽOVATKY)

384

40

24

5

EDPOKLÁDANÁ INTENZITA DOPRAVY V ROCE
2020
PO ET DOPRAVNÍCH PROST DK
ZA 24 hod.
ŽKÁ
VOZ.

429

OSOB.
AUTA

1 985

MOTOCYK
LY

40

INTENZITA
DOPRAVY ZA
24 hod.

2 449

od 7.00 hod.do 23.00 hod.

3

0,00075451

74,3

24

0,00223607

80,4

OA

18

0,00082086

74,3

NA

5

0,00212132

80,4

OA

117

0,00075451

74,3

NA

24

0,00223607

80,4

OA

18

0,00082086

74,3

NA

5

0,00212132

80,4

OA

117

0,00075451

74,3

NA

24

0,00223607

80,4

1490425,20

1,21

1

1803414,492

51,9

50

15,2

3%

hl.
asf.

7888617,38

1,21

1

9545227,030

59,1

60

-

>6%

hl.
asf.

1490425,20

2,5

1

3726063,000

55,6

50

31,7

>6%

hl.
asf.

7888617,38

2,5

1

19721543,450

62,9

60

16,7

<2%

hl.
asf.

1490425,20

1,06

1

1579850,712

52,5

50

13,0

<2%

hl.
asf.

7888617,38

1,06

1

8361934,423

59,7

60

-

Vysv tlivky:
F1 - FAKTOR VLIVU RYCHLOSTI A PODÍLU NÁKLADNÍCH AUTOMOBIL
F2 - FAKTOR VLIVU PODÉLNÉHO SKLONU NIVELETY
F3 - FAKTOR VLIVU POVRCHU VOZOVKY

A AUTOBUS

1

2

Hluk z provozoven, hluk od vozidel
na neve ejných komunikacích, hluk
od stavebních stroj

Hluk z pozemní dopravy na
ve ejných komunikacích

3
Hluk v okolí hlavních pozemních
komunikací a v ochranném pásmu
dráhy

4
Stará hluková zát ž z pozemních
komunikací a z drážní dopravy

Y v dB

X - PO ET REDUKOVANÝCH VOZIDEL
Y - POMOCNÁ VELI INA
Y = 10.logX – 10,1

3
Hluk v okolí hlavních pozemních
komunikací a v ochranném pásmu
dráhy

F3

2
Hluk z pozemní dopravy na
ve ejných komunikacích

F2

1
Hluk z provozoven, hluk od vozidel
na neve ejných komunikacích, hluk
od stavebních stroj

F1

K1 K2 K3

PROSTORY OSTATNÍCH STAVEB
A CHRÁN NÉ OSTATNÍ
VENKOVNÍ PROSTORY

K1 - VLIV P ILEHLÉ SOUVISLÉ ZÁSTAVBY
K2 - VLIV SPOLUP S. V TŠÍHO PO TU ZDROJ
K3 - VLIV ZELEN

4
Stará hluková zát ž z pozemních
komunikací a z drážní dopravy

hl.
asf.

Koeficienty

Korekce

Korigovaná Lekv (dB)

3%

Výpo et hodnoty "X"

X = F1*F2*F3

LOA; LNA

FVOA; FVNA

117

NA

úsek
6-3408

ROK
2020

Druh vozidla

Denní doba

OA

OCHRANNÉ
HLUKOVÉ PÁSMO v
m dle Sm rnice pro
ekvivalentní hladiny
hluku

Druh povrchové úpravy vozovky

SILNICE
II/350

80,4

ÍPUSTNÉ HLADINY
HLUKU DLE NA ÍZENÍ
VLÁDY ZE DNE 21.LEDNA
2004 CHRÁN NÉ VENKOVNÍ

Podélný sklon nivelety

ROK
2020

noc

2

úsek
6-3408

74,3

0,00212132

den

SILNICE
II/350

0,00082086

5

noc

ROK
2020

18

NA

den

1

úsek
6-3408

OA

den

SILNICE
II/350

noc

Popis úseku komunikace

íslo úseku komunikace

Ozna ení
silnice

Skute ný po et vozidel, které projedou
profilem za hod.

STANOVENÍ OCHRANNÝCH HLUKOVÝCH PÁSEM OD KOMUNIKACÍ dle metodických pokyn pro navrhování obcí z hlediska ochrany
obyvatelstva p ed nadm rným hlukem z pozemní dopravy - obec Sv tnov
Tab. 2

HLUKU

