
 

 

„...Quodam tempore episcopus Olomucensis Henricus 
in villa, quae Blansko vocatur, ecclesiam 
constructurus erat, haec enim villa multo ante 
tempore sub potestate praedecessorum eius fuerat, 
Wratizlaus antem, unus de ducibus Moraviae, 
bonum propositum boni pontificis, ut cognovit, 
curiose pertractare coepit qualiter hoc propositum 
destruere posset...“  

„...Kdysi chtěl biskup olomoucký Jindřich stavět 
kostel ve vsi, která se nazývá Blansko, neboť ta ves 
od dávných časů patřívala pod moc jeho 
předchůdců. Ale Vratislav, jeden z knížat 
moravských, jakmile zvěděl o dobrém úmyslu 
dobrého biskupa, počal pilně pracovati o tom, jak by 
mohl ten úmysl překaziti...“  
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B. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

B.1.1 Nadřazená územně plánovací dokumentace 

B.1.1.1 Politika územního rozvoje ČR 

Řešené území je dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 schválené usnesením vlády ČR č.929 ze dne 
20.7.2009 součástí OB3 - rozvojové oblasti Brno, která je ovlivněna dynamikou rozvoje krajského 
města. Hlavním úkolem vyplývajícím pro územní plánování je vytvoření podmínek pro rozvoj 
rekreačního potenciálu. V návrhu ÚP Blansko jsou navrženy rozvojové plochy jak pro hromadnou, tak 
pro individuální i specifickou rekreaci a návrh ÚP Blansko je tak s PÚR ČR plně v souladu. 

Poznámka projektanta ÚP Blansko: Projektant ÚP Blansko by více upřednostnil plochy pro hromadnou 
rekreaci v jihozápadní části Češkovic a omezil zde plochy pro výstavbu rodinných domů, které ještě 
nemají vypracovanou DÚR (postupoval by podle konceptu ÚP). 

Město Blansko leží na rozvojové ose OS9 Brno-Svitavy/Moravská Třebová s vazbou na významné 
dopravní cesty, tj. silnici I/43, koridor připravované rychlostní silnice R43 a železniční trať č. 260. 
Železniční trať č. 260 prochází napříč správním územím města Blanska, které je touto významnou 
dopravní trasou přímo ovlivněno. V Politice územního rozvoje ČR 2008 je dále vymezen koridor 
konvenční železniční dopravy ŽD7 Pardubice-Česká Třebová-Brno. Důvodem je vytvoření 
podmínek pro zvýšení rychlosti v úsecích s jejím propadem (sem spadá i Blanensko) a tím zvýšení 
kapacity I. železničního koridoru zařazeného do dohody AGC pro naplnění jejich standardů 
v maximálně možné míře a do evropské železniční sítě TEN-T. Jde o posílení obsluhy území a rozvoj 
dálkové dopravy šetrné k životnímu prostředí. 

Požadavek homogenizace tratě na rychlost 160 km/h v území ORP Blansko nevyvolává územní dopady 
na železnici. 

V návrhu ÚP Blansko jsou navrhována opatření a výhledová opatřeni pro odstraněni kolizí železniční 
a silniční dopravy. 

Poznámka projektanta ÚP Blansko: Z návrhu ÚP bylo vypuštěno mimoúrovňové křížení železnice se 
silnicí III/37435. Projektant ÚP Blansko by vzhledem k významu železniční dopravní cesty řešil 
mimoúrovňové křížení alespoň formou územní rezervy, tak aby nezasahovala do pozemků vlastníků, 
kteří podali námitky ke konceptu ÚP.  

Závěr: Při zpracování návrhu ÚP Blansko byly uplatňovány republikové priority pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, uvedené v Politice územního rozvoje ČR 2008. 

B.1.1.2 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje 

Nejsou vydány, vydání se předpokládá do konce roku 2011. 

V návrhu ÚP Blansko je zakreslen koridor územní rezervy pro vedení VVN napěťové hladiny 110 kV 
a sice vedení 2x110 kV Blansko – Rozstání (dle ZÚR TE24). Koridor je oproti ZÚR rozšířen jižním 
směrem s ohledem na jeho průchod přes CHKO Moravský Kras a na terénní podmínky v severní části 
koridoru - terén je zde nepřístupný a vedení zde nereálné. Tuto skutečnost bude nutno zohlednit při 
první aktualizaci ZÚR. E.ON Distribuce, a.s. s výstavbou nového vedení 110kV uvažuje až po roce 
2020. 

Část řešeného území je součástí území řešeného územním plánem velkého územního celku Chráněné 
krajinné oblasti Moravský kras. Návrh ÚP Blansko není s touto ÚPD v rozporu. Koridor VVN viz výše. 
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B.1.2 Koordinace řešení se sousedními obcemi 

Vazba na ÚPD sousedních obcí je patrná z Koordinačního výkresu. 

Koordinace řešení je nutná zejména ve vazbě na: 

Řešení technické vybavenosti: 

• výhledový koridor VVN 110 kV jižně zástavby Lažánek (vychází ze ZÚR JmK, je zpřesněný dle 
podmínek v území) je nutno koordinovat s řešením ÚP obcí Olomučany a Rudice. 

Řešení ÚSES: 

Řešení místní úrovně ÚSES je převážně provázáno s platnými či navrženými řešeními ÚSES v ÚPD 
navazujících obcí. Podstatnější výjimky tvoří: 

• k.ú. Ráječko – upraveno situování lokálního biocentra Na Lipové ve východní části (vymezení 
v platném ÚP Ráječko nemá oporu ani v ÚP Vavřinec), jako neopodstatněné se jeví i přebrání části 
LBK vedeného po bezejmenném toku v Dolní Lhotě (veden je zastavěným územím, dvakrát 
překonává železniční trať, nezohledňuje RBC Vojánky), 

• k.ú. Veselice – chybí návaznost hydrofilního lokálního biokoridoru vedeného po bezejmenném 
přítoku Sloupečníku - nutno doplnit; 

• k.ú. Rudice – drobná úprava trasování LBK u LBC Novinky (návrh zohledňuje současné využití 
pozemků) – upravit trasu 

• k.ú. Olomučany – zpřesnit návaznosti, ve stávající ÚPD je ÚSES málo přesný, často vedený po 
zpevněných plochách – vhodné upravit a navázat na řešení ÚSES Blansko 

• Šebrov-Kateřina – při aktualizaci ÚPD převést RBK při jihovýchodní hranici na LBK 

Téměř všechny uvedené problémy v návaznostech jsou způsobeny starší dobou zpracování ÚPD 
sousedních obcí anebo příliš schématickým pojetím řešení ÚSES. Je žádoucí, aby byly návaznosti 
řešení v sousedních územích akceptovány v případě vydávání nové ÚPD nebo změn ÚPD stávající. 

Jinak není spádové území města řešením ÚP Blansko ovlivněno. 
 

B.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

ÚP BLANSKO 
Zadání pro zpracování územního plánu Blansko bylo v konceptu a návrhu ÚP splněno 
s následujícími odchylkami: 

• Urbanistické řešení - byly vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití území a stanoveny 
podmínky pro výstavbu na těchto plochách a to v souladu s platnou legislativou (zákon 
č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.v platném znění). 

S ohledem na podlimitní plochy (plochy menší než 2000 m2) a požadavek pořizovatele 
dokumentace nebyly v konceptu ÚP Blansko zakresleny podrobnosti – nebyly tedy na př. 
v plochách bydlení specifikovány podlimitní plochy základní občanské vybavenosti a plochy 
veřejných prostranství, byť jsou součástí těchto ploch. Tato problematika musí být řešena 
podrobnější dokumentací (územní studie, regulační plány) nebo v dokumentaci pro územní řízení. 
Toto platí i pro návrh ÚP Blansko. 

Dále nebyly v konceptu ÚP Blansko zakresleny podlimitní plochy bydlení (BI, BV) v plochách 
individuální rekreace RI. Požadavek pořizovatele byl v Pokynech pro návrh ÚP změněn 
a podlimitní BI (Nad Zborovcem, Češkovice) a BV (Žižlavice, Horní Lhota) jsou v plochách 
rekreace RI zakresleny. 

• Dopravní řešení – navrhnout silnice III. třídy, jejichž zařazení do krajské sítě není nezbytné do 
místních komunikací. 

Ze silnic III. třídy je převedena do sítě místních komunikací pouze silnice III. třídy č. 37434 
v Horní Lhotě. 
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• Zásobování vodou – využití zdroje Spešov. 

Zdroje pro město jsou dostatečné i pro výhled a větší využití zdroje na k.ú Spešov je jen na 
rozhodnutí VaK, který zdroj je kvalitnější či ekonomičtější. 

• Zásobování vodou – dle PRVKJMK je nutná rekonstrukce stávajících vodovodních řadů, vodojemů 
a přečerpávací stanice Sadová II, v k.ú. Hořice je uvažován návrh vodojemu u stávající 
přerušovací komory. 

Stav zásobení města a městských částí vyhovuje i pro max. navržený rozvoj a nejsou nutné nové 
investice do rozšíření zdrojů či objemů vodojemů - návrh rekonstrukcí vodovodní sítě a objektů 
bude postupně řešen ve stávajících trasách a objektech (plochách) dle finančních možností. 

• Zásobování vodou – záměr napojení obce Vavřinec a jeho místních částí na skupinový vodovod 
Blansko z důvodu nedostatečné kapacity u zdrojů a z hygienického hlediska nevyhovujících zdrojů 
pitné vody. 

Návrh vodovodu je částečně veden přes k.ú.Těchov dle podkladů pořizovatele.Trasa je z hlediska 
majetkoprávních vztahů možná v krajnici silnice Těchov-Nové Dvory. Investice je ale finančně 
náročná a vzhledem k očekávanému zlepšení problematická stejně jako provoz AT stanice. 

• Odkanalizování – v PRVKJMK byl uveden požadavek rekonstrukce kanalizační sítě a ČOV 
s možností připojení na tuto ČOV části města Blansko - Dolní Lhota a Horní Lhota (přes obec 
Ráječko), dále obcí Ráječko a Spešov (realizováno – poznámka Pořizovatele ÚPD) a případně 
i místní části Blansko - Lažánky a to v případě, že budou v rámci rekonstrukce silnice Lažánky - 
Blansko položeny úseky budoucího přivaděče. 

K tomu z technicko-organizačních důvodů nedošlo, v Lažánkách je navržena ČOV pod obcí. 

• Protierozní opatření - budou posouzeny podmínky v území a budou navržena opatření pro snížení 
erozního rizika a posílení podílu zeleně v rámci rozsáhlých půdních celků. 

V návrhu ÚP je tato problematika řešena návrhem zatravnění některých ploch, podrobnější řešení 
vyžaduje podrobnější podklady, nutno řešit v podrobnější dokumentaci. 

Poznámka projektanta ÚP Blansko: Oproti konceptu ÚP Blansko bylo vypuštěno zatravnění nivy 
Svitavy v katastru Dolní Lhoty, byť se nejednalo o zábor ZPF, ale o změnu kultury v záplavovém 
území řeky. Pořizovatel dokumentace vytkl projektantovi, že zde ve fázi přípravy konceptu ÚP 
Blansko neprojednal rozsáhlé zábory orné půdy vyšší kvality s OŽP MěÚ Blansko, o rozsáhlé 
zábory ZPF se nejednalo. 

• Těžba - postupně probíhá rekultivace pískového lomu v Dolní Lhotě. 

Dle sdělení firmy KALCIT s.r.o. bude těžba pokračovat, ukončení těžby není v současné době 
aktuální (zásoby suroviny nejsou vytěženy). 

V konceptu ÚP bylo území těžby dopravně napojeno tak, aby doprava z lomu nebyla vedena přes 
zástavbu Dolní Lhoty. V návrhu ÚP Blansko je na základě Pokynů pro zpracování návrhu ÚP 
Blansko ponechán současný stav. 

Je požadováno otevření těžby v jižní části k.ú. Staré Blansko, v návrhu ÚP řešeno shodně s 
konceptem. 

• Požadavek na zapracování údajů o kapacitě ploch, dostupnosti infrastruktury (hrubá či poměrná 
nákladovost zainvestování) a časovém horizontu předpokládaného naplnění, případně definování 
podmiňujících faktorů a pořadí využití rozvojových ploch. 

Požadavek byl v odůvodnění konceptu ÚP splněn v rozsahu potřebném pro zvolenou koncepci 
řešení. Projektant ÚP vyhodnotil dosavadní extenzivní způsob rozvoje města do krajiny za 
neúnosný a navrhl rozvoj města ve vazbě na zástavbu jádrového území. Proto bylo podrobné 
zpracování údajů pro lokality situované v krajině nadbytečné. 

Koncepce řešení ÚP byla zvolena jednoznačně a řádně odůvodněna. Pokud pořizovatel ÚP rozšířil 
posuzovaný předmět do Pokynů pro zpracování návrhu ÚP o další části řešení z platné ÚPD 
a z dříve uplatněných pokynů (přílohy schváleného Zadání ÚP Blansko a další dohodnuté 
doplňující pokyny), odchýlil se tak - zřejmě na základě požadavku objednatele - od projektantem 
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zvolené koncepce řešení ÚP. Projektant ÚP nesouhlasí s opakovaným tvrzením Pokynů, že svoje 
řešení řádně neodůvodnil a toto tvrzení považuje za zástupný problém. Doplňující přílohy zadání 
nebyly závazným podkladem a mnohdy svou podrobností přesahovaly rámec ÚP. Projektant ÚP 
se (dle svého mínění správně) soustředil na hledání koncepce řešení ÚP města ve variantách 
s cílem vyřešit zásadní problémy města a doplňující přílohy v nadbytečném rozsahu 
nekomentoval. 

• Požadavek na vyhodnocení návrhů ve vztahu k dopadu na zemědělskou půdu v daném území, 
zpravidla s jiným možným řešením. 

Je naplněn postupem přes koncept ve variantách. Oproti platné ÚPD došlo k výraznému snížení 
záborů ZPF. 

• Požadavek na respektování ochranného pásma lesa 50m 

Projektant nenavrhuje nové záměry v bezprostřední blízkosti PUPFL, převážně přebírá lokality 
s vydaným územním rozhodnutím. V ÚP nepovažuje za vhodné řešit individuálně hranice zúžení 
pásem OP lesa, neboť tento detail může vést k potřebě řešit změny územně plánovací 
dokumentace. 

Hranice OP lesa je vyznačena v koordinačním výkrese. Předpokládá se, že v OP lesa budou 
situovány zahrady rodinných domů, které jsou součástí ploch bydlení. Hranice zúžených pásem 
dle udělení výjimek a požadavek na minimální odstup staveb od PUPFL dle výšky porostu bude 
řešen v územním řízení (v případě ploch rekreace na plochách přírodního charakteru, kde jsou 
umísťovány jen stavby přípustné v nezastavěném území, je požadován odstup objektů 20m 
a oplocení 4m od hranice lesa). 

Pro dopravní napojení lokalit jsou navrženy obslužné komunikace. Lesní cesty, zpřístupňující 
přiléhající lesní porosty, jsou respektovány. 

• Prověřit potřeby ploch pro zařízení základního školství. 

Byla definována územní rezerva pro novou mateřskou školu. Základní škola se nenavrhuje. 

Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Blansko byly splněny s následujícími odchylkami: 

A.1.2 Požadavky na opravy chyb a nepřesností 

Zastavěné území 

Na západním okraji zástavby na k.ú.Blansko, nad objekty RD v ul. Nad Strání, v DKM uvedeno 
Pod Strání, je zohledněno dlouhodobé využití ploch jako příslušenství těchto staveb formou 
návrhových ploch zeleně soukromé a vyhrazené ZS – nejedná se o zastavěné území. 

Zastavěné území na východním okraji zástavby v Obůrce bylo vymezeno bez části pozemků 
navazujících na zadní trakty zástavby a bez pozemků veřejné pozemní komunikace. 

Zastavěné území v Klepačově bylo vymezeno bez části pozemku, odděleného z pozemku p.č. 
381/22, není vydáno ÚR. 

Nad rámec pokynů bylo opraveno zastavěné území v západní a jihovýchodní části Dolní Lhoty. 

Stabilizované území: 

Na jihozápadním okraji Dolní Lhoty byly vymezeny plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZS, nikoli 
plochy specifické zeleně funkčně spjaté s plochami čistého bydlení (pozemek p.č.492/27 v k.ú. 
Dolní Lhota a pozemky východněji situované, které nejsou součástí zemědělsky využívaných 
ploch). 

V areálu Skalního mlýna nebyly pozemky zobrazeny v souladu s druhem využití v KN (p.č.548/1 
až 548/4, vše v k.ú.Těchov) jako zahrada, ale na základě Stanoviska SCHKO jako plochy přírodní 
NP. 
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A.2.1 Požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů 

• Povodí Moravy - areál skleníků při ul. Poříčí byl zahrnut do ploch funkčního typu OK s výjimkou 
ploch pro RBK o celkové šířce 40m. 

• Správa CHKO Moravský Kras – požadavky splněny, dále připojen požadavek pořizovatele: 
Problematika prvků ÚSES a lokálních přírodních prvků bude ošetřena úpravou dokumentace na 
základě dohod s OŽP MěÚ Blansko. Pořizovatel ÚPD obdrží od projektanta ÚP Blansko doklad 
o projednání ještě před dokončením a odevzdáním Návrhu ÚP Blansko. 

Projektant ÚP konstatuje, že požadavky OŽP MěÚ Blansko na zakreslení EVSK do návrhu ÚP 
Blansko byly v rozporu s platnou legislativou, po dohodě byl tento problém řešen doplněním 
zákresu návrhu VKP k registraci a to pouze v odůvodnění ÚP. Doplnění stanoviska OŽP MěÚ bylo 
věcí Pořizovatele. 

• Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - požadavek na prověření 
ploch k zalesnění. 

Bylo řešeno již v konceptu ÚP Blansko a to formou regulativů. V návrhu ÚP Blansko byly 
regulativy doplněny o vyloučení možnosti případného zalesnění na plochách chráněného ZPF. 

• MěÚ Blansko, Odbor životního prostředí - připojen požadavek pořizovatele: „Projektant dodá 
Pořizovateli ÚPD doklad o akceptaci řešení dotčeným orgánem. Projektantem bude v předstihu 
projednán (vydohodován) požadavek na stanovení podmínek pro plochu BV – Klepačov 5, Dolní 
Lhota 1 a Horní Lhota 2, RI – Blansko 17, RX – Hořice 5 a RH - Těchov 17, včetně souvisejících 
ploch. Požadavek na další plochy ve smyslu platných předpisů uplatnit nelze, neboť tyto jsou 
zastavitelné dle ÚPN SÚ Blansko“. 

Projektant ÚP nemá povinnost tento doklad zajistit, proto pořizovatel ÚP o doplňující stanovisko 
požádal (doplňující stanovisko je datováno 22.6.2011) a dne 24.6.2011 toto doplňující stanovisko 
projektantovi předal.  

V doplňujícím stanovisku je uvedeno: Z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona 
č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, požadujeme, aby byla 
dopracována mapová část zahrnující biocentra a biokoridory ÚSES v souladu s dokumentem 
„Aktualizace dokumentace sjednoceného generelu ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny 
v okrese Blansko“. 

Poznámka projektanta ÚP Blansko: Bylo splněno již v konceptu ÚP Blansko. 

Vyjádření k navrhovaným plochám z hlediska ochrany přírody: 

- Horní Lhota BV2 - nesouhlasíme s navrhovanou plochou pro bydlení z důvodu negativního 
zásahu do krajinného rázu v pohledově exponovaném území otevřeném do údolí nivy řeky 
Svitavy. 

Z výše uvedených důvodů byla plocha v návrhu ÚP Blansko převedena do územních rezerv, 

- Blansko RI17 - nesouhlasíme s navrženou plochou pro rekreační stavby z důvodu snížení 
estetické a přírodní hodnoty dané lokality při pohledu na masiv Hořic. 

Z výše uvedených důvodů byla plocha v návrhu ÚP Blansko převedena do územních rezerv, 

- Těchov RH17 (nové funkční využití proti ÚPN SÚ Blansko) včetně navazující plochy rezervy R2 - 
souhlasíme s navržením ploch do této kategorie za předpokladu, že stavby budou mít přízemní 
charakter, budou do krajiny začleněny doprovodnou stromovou a keřovou zelení, která bude 
realizována po obvodu pozemku a nepřevýší horizont lesa při pohledu z místní komunikace 
vedoucí pod hotelem Panorama. 

Požadavek byl v návrhu ÚP Blansko uplatněn v podmínkách pro výstavbu s tím, že výška zástavby 
objektů hromadné rekreace včetně ostatních podmínek pro výstavbu bude s OŽP MěÚ Blansko 
projednána dle konkrétních (dosud neznámých záměrů investorů) v rámci územního řízení. 
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Nově navrhované plochy: 

- BI na k.ú. Blansko a k.ú. Horní Lhota u Blanska - v ploše původního předmětu Změny ÚPN SÚ 
Blansko B35 - souhlasíme s navrhovaným využitím plochy. 

Do návrhu ÚP doplněno, 

- BV na k.ú. Horní Lhota u Blanska - původní předmět Změny ÚPN SÚ Blansko H5 - souhlasíme 
s navrhovaným využitím plochy. 

Do návrhu ÚP doplněno jako BI. 

- BI na k.ú. Horní Lhota u Blanska - v ploše části původních zastavitelných ploch RP Blansko - 
Luhy - souhlasíme s navrhovaným využitím plochy. 

V návrhu ÚP doplněno na části ploch územních rezerv dle konceptu ÚP Blansko. 

- BI na k.ú. Těchov - části Češkovice - v ploše části původně vymezených zastavitelných ploch 
ÚPN SÚ Blansko z 02.03.1998 ve stavu po schválení Změny T7 - souhlasíme s navrhovaným 
využitím plochy za předpokladu, že stavby budou mít přízemní charakter, budou do krajiny 
začleněny doprovodnou stromovou a keřovou zelení, která bude realizována po obvodu pozemku 
a nepřevýší horizont lesa při pohledu z místní komunikace vedoucí pod hotelem Panorama. 

Do návrhu ÚP doplněno, požadavek na omezení výšky zástavby byl v návrhu ÚP Blansko uplatněn 
v regulativech, ostatní podmínky pro výstavbu nutno uplatnit v rámci územního řízení. 

- BV na k.ú. Klepačov - v ploše původního předmětu Změny ÚPN SÚ Blansko K3 - BV1,3,5 - 
souhlasíme s navrhovaným využitím plochy za předpokladu, že stavby budou mít přízemní 
charakter a budou začleněny do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení, K8 - 
souhlasíme s navrhovaným využitím plochy pro stavby za účelem agroturistiky. 

Do návrhu ÚP doplněno, požadavek na omezení výšky zástavby byl v návrhu ÚP Blansko uplatněn 
v regulativech, ostatní podmínky pro výstavbu nutno uplatnit v rámci územního řízení. 

- BV na k.ú. Hořice u Blanska - v ploše části původního předmětu Změny ÚPN SÚ Blansko Ho1 - 
souhlasíme s navrhovaným využitím plochy. 

V návrhu ÚP upraveno řešení. 

- BV na k.ú. Dolní Lhota - v souvislosti s redukcí předmětu původní Změny ÚPN SÚ Blansko D8 - 
souhlasíme s navrhovaným využitím plochy. 

V návrhu ÚP upraveno řešení. 

- BV na k.ú. Klepačov - v ploše navazující na původní předmět Změny ÚPN SÚ Blansko K3 - 
souhlasíme s navrhovaným využitím plochy za předpokladu, že stavby budou mít přízemní 
charakter. 

V návrhu ÚP upraveno řešení. 

- RI na k.ú. Těchov - v ploše orné půdy severovýchodně od předmětu původní Změny ÚPN SÚ 
Blansko T12 - souhlasíme s navrhovaným využitím plochy za předpokladu, že stavby budou mít 
přízemní charakter a budou začleněny do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení po 
celém obvodu pozemku. 

Do návrhu ÚP doplněno, požadavek na omezení výšky zástavby byl v návrhu ÚP Blansko uplatněn 
v regulativech, ostatní podmínky pro výstavbu nutno uplatnit v rámci územního řízení. 

- RI na k.ú. Těchov T12 - C.4.2.14 - souhlasíme s navrhovaným využitím plochy za předpokladu, 
že stavba (chata s ateliérem) bude mít přízemní charakter, sedlovou střechu a po celém obvodu 
pozemku bude začleněna do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení, aby nedošlo 
k narušení harmonického měřítka a krajinného rázu na pohledově exponované lokalitě. S dalším 
rozšiřováním staveb v této lokalitě nesouhlasíme z důvodu ochrany krajinného rázu. 

Do návrhu ÚP doplněno, požadavek na omezení výšky zástavby byl v návrhu ÚP Blansko uplatněn 
v regulativech, ostatní podmínky pro výstavbu nutno uplatnit v rámci územního řízení. 
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A.2.2 Požadavky vyplývající ze stanoviska krajského úřadu 

Grafická část ÚP Blansko byla koordinována s územními plány sousedních obcí již v konceptu ÚP. 
Problém nesouladů lokálního ÚSES je popsán v tomto textu Odůvodnění ÚP - v bodě B.2.1. 
Koordinace řešení se sousedními obcemi. 

Pojmy „návrhové období“, „Aktualizace ÚPD“a „výhledová přestavba“ byly upřesněny nebo 
vypuštěny. 

A.3 Požadavky související s výběrem varianty řešení 

- Obůrka - po opravě severní hranice zastavěného území byla východní návrhová plocha DS 
s požadavkem redukce zcela vypuštěna. Tato plocha (parkoviště) je situována v OP plynovodu. 
Zástavba v zahradách ve východní části obce byla doplněna a na základě projednání 
s objednatelem dne 24.6.2011 koncepčně dopracována, 

- dopravní propojení Klepačova a Olomučan bylo z návrhu ÚP Blansko zcela vypuštěno 
vzhledem k tomu, že v Pokynech požadované řešení dle ÚPN SÚ Blansko je i v režimu územní 
rezervy nereálnou záležitostí, 

- územní rozvoj Hořic – upraveno dle Pokynů pro zpracování návrhu s rozdílem průběhu 
územní rezervy pro místní komunikaci (zaokruhování Hořic) v její jižní části. Tuto komunikaci je 
sice možno při jihozápadním okraji zastavěného území ostřeji zalomit a vést v trase návrhu pěší 
cesty na veřejném prostranství nad vodovodním řadem (I. etapa výstavby), finálně ji pak 
navrhujeme prodloužit a jižněji zaústit do stávající místní komunikace. Prodloužená trasa má 
plynulejší průběh a může odvést vyšší procento nežádoucí dopravy z centra obce. 

A.3.2 Pseudovarianty generované kontinuem aktuální ÚPD 

- dopravní obsluha území navazujícího na zástavbu sídliště Písečná 

Požadavek na řešení veřejně prospěšné stavby - kapacitní místní komunikace ve veřejném 
prostranství minimální šíře 12m (způsobem splňujícím požadavky pro výhledové řešení přeložky 
silnice III/37440) je splněn v úseku od obratiště Sušilova po plochy V Úmorčí, navržené pro 
zemědělskou výrobu. V prodloužení této trasy je zakreslena územní rezerva pro vedení místní 
komunikace ve směru na Žižlavice, v kopci v lese není trasa specifikována vzhledem ke svažitému 
terénu (vedení bude nutno prověřit studií). Územní rezervu nelze zařadit do veřejně prospěšných 
staveb. 

Poznámka projektanta ÚP Blansko: Projektant ÚP Blansko nepovažuje trasu místní komunikace 
(případně územní rezervu pro silnici III. třídy č. 37440) za reálnou. Zátěže na spojnici Blanska 
s Těchovem - Žižlavicemi jsou nízké a budoucí trasa je z velké části vedena svažitým terénem 
v lese – nedá se obestavět a je ekonomicky náročná. Reálné a vhodné je řešení dle konceptu ÚP 
Blansko – přeložení silnice III. třídy z ulice Sadové do ulice 9. května, projektantem řádně 
zdůvodněné včetně popisu technického řešení, dodaného na žádost pořizovatele v době 
projednávání konceptu ÚP. I bez přeložení (administrativní krok) dojde po realizaci přemostění 
železnice v prodloužení Fügnerovy ulice ke zvýšení významu ulice 9. května jako přímého spojení 
Blansko – Těchov. 

- propojení ul. Fügnerova – ul. Brněnská s přemostěním železnice bylo zakresleno jako 
plocha pro dopravní stavbu, vymezující prostor pro konkretizací polohy silnice v územním řízení. 
Studie, která byla na lokalitu zpracována nemá vyhovující sklonové parametry. 

- dopravní napojení Klepačova (III/37443): požadavek na vyznačení (řešení) návrhu 
odvodnění východněji situované terénní deprese a návrh odvodnění zpevněných ploch 
komunikace je nad rámec podrobností územního plánu. Jedná se o technické řešení (otevřené 
příkopy a propustky), které bude součástí projektu na směrovou a výškovou úpravu silnice. 

A.4.1 Požadavky vyplývající z podaných námitek 

– RNDr. Daniel Navrátil a RNDr. Radomila Navrátilová - plochy komunikačních propojení 
v ploše pozemků p.č. 381/3, 381/7 a 363/5, vše v k.ú. Klepačov, při jižním okraji zastavěného 
území centrální části Klepačova, nebyly vymezeny (v souladu s Pokyny). Severněji situované 
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návrhové plochy bydlení nebyly zahrnuty do nezastavitelných ploch zahrad (specifická zeleň – 
chyba v Pokynech, správně patří zeleň soukromá a vyhrazená), funkčně (majetkově) spjatých 
s RD. Byly řešeny jako plochy smíšené nezastavěného území NS. 

- Ivo Pernica - do návrhu ÚP Blansko byla zapracována aktivní část řešení Změny ÚPN SÚ 
Blansko B35 (záměr DÚR v plochách pozemků p.č.932, 918/1 a 919/1, vše PK v k.ú.Blansko) 
v režimu ploch zastavitelných. 

Poznámka projektanta ÚP Blansko: Projektant ÚP, v souladu s Pokyny, prověřil potenciál území 
podél místní komunikace v délce cca 360m, která je pro výstavbu 22 RD spolu s přivedením 
inženýrských sítí do lokality podmiňující investicí. Podél této komunikace bude možno situovat 
pouze cca 6 RD, z toho 3 přestavbou chat. Lokalita Nad Zborovcem není, vzhledem k ekonomické 
náročnosti výstavby, pro město přínosem. 

– Vratislav Zouhar - do zastavitelných ploch Návrhu ÚP Blansko byly zapracovány návrhové 
plochy Změny ÚPN SÚ Blansko K8. Na pozemcích p.č. 375/1 a 381/1 v k.ú.Klepačov nebyla 
vymezena stabilizovaná a zastavitelná plocha funkčního typu BV, ale v souladu s řešenou změnou 
jsou zde zakresleny plochy smíšené obytné venkovské SV (změna byla provedena ve prospěch 
situování ekofarmy ve volné krajině). Tyto plochy mají jiný (nižší) koeficient zastavěni než plochy 
individuálního bydlení venkovského BV. 

– Ing. Ivo Průcha - nebyly doplněny plochy rekreačního využití v mezilehlém prostoru 
zastavitelného území a zastavitelných ploch v severovýchodní části Horní Lhoty. Plochy jsou 
špatně přístupné, vzhledem k tomu zde byla navržena zeleň soukromá a vyhrazená. 

– Ing. Vladimíra Konečná - v návrhu ÚP Blansko byla zákresem veřejných prostranství na části 
pozemku p.č. 881/37 v k.ú.Těchov, část Češkovice zohledněna skutečnost, že je využíván 
vlastníky sousedících chat. Dle Pokynů měla být vymezena zastavitelná plocha individuální 
rekreace a izolační zeleň, ale další zástavba zde není žádoucí. 

– Miroslav Mančík, Ing. Ondřej Dobiášek - požadavek na zařazení pozemků p.č. 486/71 
v k.ú. Horní Lhota u Blanska a p.č. 486/69 v k.ú.Horní Lhota u Blanska do zastavitelných ploch 
nebyl zohledněn, zařazeno do územních rezerv a vázáno na zastavitelnost územní rezervy jako 
celku. 

C.2.1 Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů 

- Povodí Moravy, s.p. - doporučujeme, aby při výstavbě více jak 5 bytových jednotek byly tyto 
objekty napojeny na veřejnou kanalizaci. 

Tento požadavek není splněn v místní části Hořice vzhledem k odlehlosti lokality a ekonomické 
náročnosti vybudování kanalizace. Dle PRVK není kanalizace uvažována, likvidace odpadních vod 
bude řešena individuálně. 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy - pro využití ploch požaduje stanovit 
podmínku, že při řešení připojení jednotlivých návrhových nebo přestavbových ploch na silnice 
II. nebo III. tř. je nutno postupovat dle vyhlášky č.104/1997Sb., kterou se provádí zákon 
č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích a dle ČSN 736101, 736102 a ČSN 736110. Jednotlivé 
objekty v plochách bydlení nebudou individuálně připojovány přímo na silnice II. tř. 

Formulace v návrhu ÚP neuvádí konkrétní zákony, vyhlášky a normy vzhledem k tomu, aby při 
jejich změně nemusela být řešena změna ÚP. 

Přeložka silnice III/37937 mezi ul. Brněnská a Svitavská není uváděna jako územní rezerva, ale 
jako návrh koridoru, který byl vymezen s ohledem na okolní zástavbu kolem ulice Svitavské. Dále 
zaujímá celé OP železnice ve směru ke Starému Blansku. V území mezi objekty výroby ve Starém 
Blansku je koridor zúžen (trasa navrhované silnice zde byla upřesněna studií a bude 
respektována. Pro územní řízení bude nutná nová studie přemostění řeky a železnice. 

Přeložka silnice III/37937 nad Starým Blanskem je vůči konceptu ÚP rozsahem omezena na 
úpravu oblouku a je zakreslena návrhem plochy dopravy. Přeložka v Olešné je územní rezervou 
o šířce koridoru 75 m, vzhledem k tomu, že se nachází ve volné krajině jižně od stávající 
zástavby. Plochy pro výstavbu RD severně od územní rezervy budou zastavovány pouze podél 
místní komunikace u kapličky. 
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Převedení silnice III/37440 do ulice 9. května uvádět jako územní rezervu (výhled) – ulice 
9. května zůstává místní komunikací. 

Poznámka projektanta ÚP Blansko: Převedení silnice III/37440 do ulice 9. května formou územní 
rezervy považuje projektant ÚP za vhodné, ale nebylo akceptováno objednatelem dokumentace. 

OD JmK souhlasí s uváděním silnic III/37434 a 37920 jako návrhu MK. 

Silnice 37920 není v návrhu ÚP do MK převedena z důvodu nesouhlasu objednatele ÚP. 

OD JmK žádá prověřit možnost užšího propojení autobusového a železničního nádraží (např. 
lávkou) – v návrhu ÚP ponechán stávající most. 

Požaduje prověřit síť autobusových zastávek na území města s ohledem na rozvoj území, vymezit 
dostatečně kapacitní přístupové komunikace, plochy pro autobusové zastávky a plochy pro točny 
autobusů. Dále požaduje prověřit možnost zřízení nových zastávek, zejména zastávku v blízkosti 
železniční zastávky Blansko – město, prověřit stávající autobusové točny v místních částech 
Blanska, kde se ukáží nevyhovující, vyčlenit plochy na úpravu nebo výstavbu nebo trasy pro 
otáčení. Velmi sporné je v této věci tvrzení konceptu, že umístění zastávek v polohách pro 
optimální dostupnost území je třeba řešit samostatnou projektovou dokumentací. Obslužnost 
návrhových ploch musí být prověřena. Jak je zhodnocena dostupnost izochronami (str. 26 
odůvodnění), bez návrhu lokalizace zastávek? 

Doložit, jakým způsobem jsou územně ošetřeny navrhované změny ve veřejné dopravě : otáčení 
linek (srov. hlavní výkres a schéma na str. 26 odůvodnění - např. ul. Josefa Lady), "vytvoření 
komfortního přestupního uzlu na autobusovou dopravu městskou i regionální" (str. 25 
odůvodnění) při výhledovém přesunu nádraží Blansko apod. 

Projektant ÚP Blansko: Návrhem nových tras autobusové dopravy je většina současných 
i rozvojových ploch úspěšně pokryta a umožňuje dodržení izochron docházkové doby 10 min. pro 
linkové autobusy regionální dopravy a 7 min. pro autobusy městské dopravy, což odpovídá 
hypotetické vzdálenosti 400 m a 300 m. 

Zastávky lze umisťovat do stávajících ploch dopravy nebo veřejných prostranství. Umístění 
zastávek je možné tak, že nevyvolává potřebu změny funkčních ploch. Izochrony dostupnosti 
nejsou tedy zakresleny v grafické části dokumentace. Autobusové točny jsou vyhovující. 

Doložit, jakým způsobem řešení "respektuje záměry nadřazené dokumentace, které upřesňuje" 
(str.4 řešení) v případě koridoru ŽD7 Pardubice–Česká Třebová–Brno z platné PUR. 

Poznámka projektanta ÚP Blansko: Viz bod B.1.1 Odůvodnění. Požadavek homogenizace tratě na 
rychlost 160 km/h v území ORP Blansko nevyvolává územní dopady na železnici. V návrhu ÚP 
Blansko jsou navrhována opatření a výhledová opatřeni pro odstraněni kolizí železniční a silniční 
dopravy. 

 

Požadavek pořizovatele, obsažený v Pokynech, aby Projektant ÚP Blansko provedl ucelené 
textové komentáře k původní ÚPD (ÚPN SÚ Blansko z r. 1998) a dříve realizovaným změnám 
a dalším tématům považuje projektant ÚP za nedůvodný. Projektant řeší nový územní plán 
města, stanovuje novou koncepci řešení a hodnocení lokalit provedl z jiných, podstatnějších 
hledisek. Na základě zvolené koncepce řešení – omezení suburbanizace - vyloučil všechny změny 
ÚPN SÚ Blansko, které vedly k zastavování krajiny a nahodilé transformaci chatových lokalit na 
plochy bydlení. Nevidí důvod, proč tyto lokality znovu hodnotit včetně podmiňujících investic. 
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B.3 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

B.3.1 Urbanistické řešení 

Město Blansko leží cca 22 km severně od Brna, s nímž je výborně dopravně spojeno po železnici (leží 
na I. tranzitním železničním koridoru). 

Počty osob podle městských částí jsou následující: 

Blansko – 18058, Horní Lhota – 406, Dolní Lhota – 627, Hořice – 110, Olešná – 139, Klepačov – 575, 
Lažánky – 436, Těchov – 531, Obůrka – 199, celkem 21 081. 

B.3.1.1 Limity urbanistického řešení: 

• kulturní hodnoty území (památkově chráněné objekty a urbanistická struktura jádra města), 

• přírodní hodnoty území (zvláště chráněná území, evidované lokality s výskytem zvláště 
chráněných druhů rostlin či živočichů, lesní celky a přirozené až přírodě blízké úseky vodních 
toků), 

• ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, 

• územní systém ekologické stability v nadmístní úrovni, 

• bariery v území (silnice II. třídy, železnice, vodní toky, koridory nadmístních inženýrských sítí). 

B.3.1.2 Urbanistická koncepce řešení 

Městský organismus tvoří: 

jádrové území 

• Historické jádro města s památkově chráněnými objekty v Blansku a Starém Blansku – 
stabilizované území s vysokou potřebou ochrany hodnot, je vhodná podpora bydlení. 

• Zástavba navazující na historické jádro Blanska – ze severu a východu stabilizovaná, z jihu 
přestavbové území Adastu. 

• Zástavba v okrajových částech města – sídliště s potřebou postupné revitalizace a rodinné domy 
městského typu vytvářející přechod do krajiny. 

• Zástavba průmyslových zón – sever města, jihovýchod města - údolí Punkvy. 

• Přestavbová území (areály dožívající výroby, neorganická zástavba, kapacitních plochy řadových 
garáží). 

místní části 

• Zástavba místních částí převážně venkovského charakteru, včetně suburbánních celků. 

• Zástavba rekreačních lokalit a center hromadné rekreace. 

Navržená koncepce rozvoje města je postavena na úvaze: 

• Respektovat nadmístní dopravní koridory v území - I. železniční koridor v nivě řeky Svitavy 
s požadavkem na zvýšení jeho kapacity a trasy stávajících silnic II. třídy č. 374 a 379. Tak 
významnou barieru v území, jakou je I. železniční koridor, je nutno překonávat mimoúrovňově 
a to alespoň na dvou místech v celém městě. Je to žádoucí i z hlediska zvýšení rychlosti přepravy 
na železnici v území, kde je rychlost značně omezena. 

• Základní komunikační kostru ve městě vytvořit křížením silnic II/ 374 (Svitavská) a kolmo k ní 
vedené nové trasy silnice III. třídy č. 37937 s přemostěním železnice v prodloužení ulice 
Fügnerovy. Prostřednictvím místní komunikace v ulici 9. května bude západovýchodní propojení 
pokračovat po silnici III/37440 do Těchova. 
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• Druhé přemostění železnice řešit územní rezervou místní komunikace, vedené z ulice Poříčí 
severně od stadionu do Starého Blanska. V případě realizace této komunikace by bylo možno 
zrušit úrovňový přejezd u zastávky Blansko město. Držet územní rezervu pro sloučení železniční 
stanice Blansko se zastávkou Bansko město vybudováním nového nádraží ve vazbě na rozšířené 
centrum města. 

• Přeložka silnice III. třídy č. 37435 do Dolní Lhoty, rovněž s přemostěním železnice, navržená 
v konceptu ÚP Blansko, byla z návrhu ÚP Blansko vypuštěna. 

• Zatraktivnit město (jak pro občana, tak z hlediska turistického ruchu) doplněním občanského 
vybavení v centru města - vytvořit podmínky pro přestavbu ploch bývalého Adastu na soudobé 
atraktivní centrum občanského vybavení a služeb. Postupně revitalizovat historické jádro města 
s náměstím Republiky a rozšiřovat pěší zóny (dočasnou bariérou zůstává stávající silnice III/37440 
v ulici Smetanově a Sadové). 

• Rozvíjet především jádrové území Blanska a to severovýchodním a jihovýchodním směrem od 
stávající zástavby (klíčové pro rozvoj města jsou plochy pro výstavbu bytů v lokalitách Luhy a Na 
Pískách). 

• V okrajových místních částech se omezit pouze na výstavbu na plochách s vydaným územním 
rozhodnutím (nebo s připravenou dokumentací pro územní řízení) a na nekapacitní dostavbu 
rodinných domů. Vyloučit rozptýlenou výstavbu rodinných domů v krajině včetně přestaveb 
chatových nebo zahrádkářských lokalit (Žižlavice), neboť je z hlediska řešení dopravy 
a inženýrských sítí neekonomická. 

• Podporovat rekreační využití území v místních částech, zejména chalupaření s ohledem na 
rekreační potenciál města. Na plochách v Těchově – Češkovicích upřednostnit rozvoj hromadné 
rekreace a vytvořit zde jedno z turistických center. Vytvořit předpoklady pro revitalizaci ploch 
průmyslových areálů v ulici Gellhornově a v rámci ploch smíšených komerčních zde umožnit využití 
pro turistický ruch). 

 

Navržená koncepce rozvoje města je patrná z přiložených schémat konceptu a návrhu ÚP. Ze srovnání 
obou koncepčních schémat plyne vyšší míra suburbanizace v návrhu ÚP Blansko oproti konceptu ÚP. 

Důvodem je skutečnost, že koncept ÚP navrhoval omezit v příštích 8 letech výstavbu rodinných domů 
mimo jádrové území Blanska pouze na plochy s vydaným územním rozhodnutím a na dostavbu proluk 
v místních částech, upřednostnit tak rozvoj dvou stěžejních lokalit Luhy a Na Pískách (hlediska 
ekonomická a městotvorná). 

Návrh ÚP zohledňuje i plochy, které jsou investory v přípravě – výběr je dán Pokyny pro vypracování 
návrhu ÚP Blansko. Dochází k rozvolnění zástavby a některé lokality jsou z ekonomického hlediska 
nevhodné (Nad Zborovcem). 
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B.3.1.3 Urbanistické řešení 

B.3.1.3.1 Jádrové území 

Dle ÚP bude zachován charakter i měřítko zástavby města a nebude narušeno jeho situování v krajině. 

Blansko 

Důraz je kladen na ochranu historického jádra města, které je a bude společenským centrem území 
i turistickým cílem. V sousedství stávajícího centra je navrženo jeho doplnění a to na plochách 
přestavby Adastu. Podružná centra občanské vybavenosti budou posílena dostavbou a přestavbou 
v lokalitách pod Metrou (u Kauflandu) a u nádraží ČD (nároží Svitavská – Nádražní). 

Z hlediska stávajícího využití ploch převažuje v severovýchodní, východní a jihovýchodní části města 
zóna bydlení a zóna smíšená obytná, v severní a jihovýchodní části města zóna výroby. Ve městě 
budou rozvíjeny všechny jeho funkce. 

V souladu s dosud platným ÚP jsou pro bydlení navrhovány dva zásadní směry rozvoje města 
(severovýchod LUHY a jihovýchod NA PÍSKÁCH a V ÚMORČÍ), a to jak pro bydlení hromadné, tak pro 
bydlení individuální v rodinných domech. I když se jedná o výstavbu na „zelené louce“, plochy na 
zástavbu města bezprostředně navazují. Z urbanistického hlediska je třeba tento rozvoj podporovat, 
neboť chrání volnou krajinu před nežádoucí zástavbou. V návrhu ÚP jsou lokality z realizačního 
hlediska rozděleny na návrhovou část a část územních rezerv, což jejich význam nesnižuje. 

Z ekonomického hlediska je důležité, že v I. etapě výstavby lze v obou lokalitách realizovat až 
654 bytů (cca 476 Luhy+ 178 Na Pískách) a cca 30 RD bez podmiňujících investic: 

LUHY – napojení na kanalizaci, vodovod a středotlaký plynovod v ulici Pražské, podmiňující investicí je 
stavba nové RS plynu jako náhrada za RS VTL/STL Metra Blansko a pro územní rezervy jsou potřebné 
přeložka vodovodního přivaděče v délce cca 460m a kabelizace volného vedení VN. 

NA PÍSKÁCH – napojení na kanalizaci, vodovod a středotlaký plynovod v ulici Pod Javory, podmiňující 
investicí územní rezervy (RD V Úmorčí) je přeložka vodovodního přivaděče v délce cca 290m. 

Další výstavba bytů i RD v lokalitě Luhy a RD v lokalitě V Úmorčí je časově odsunuta nejen z důvodu 
podmiňujících investic, ale i proto, že v současné době jsou vydána územní rozhodnutí na výstavbu 
v Těchově (kolem 45 RD v I. etapě výstavby) a v Těchově -  Češkovicích (2 lokality pro celkem cca 60 
RD). Tyto lokality pokrývají potřebu pro výstavbu RD na přibližně 4 roky. Výstavba v Těchově – 
Češkovicích si ale vyžádá zkapacitnění (rozšíření) místní komunikace z Blanska do Češkovic až po 
lokalitu Picador v délce cca 2 200m, z ekonomického i z provozního hlediska (údržba, provoz městské 
dopravy) je tedy výstavba v Češkovicích nevýhodná. 

Výstavba RD v Blansku je směrována i do lokality Nad Zborovcem, kde je na základě dříve schválené 
změny ÚPN SÚ Blansko připravována dokumentace pro územní řízení pro výstavbu 22 RD. Podmiňující 
investicí je vybudování místní komunikace a inženýrských sítí k lokalitě v úseku od objektu restaurace 
Zátiší nad sídlištěm Zborovce po odbočku do lokality v délce cca 360 m. Podél této komunikace je pak 
možno realizovat pouze asi 6 RD, z toho 3 přestavbou chat (komunikace je z větší části vedena podél 
lesa). Lokalita Nad Zborovcem není, vzhledem k ekonomické náročnosti výstavby, pro město přínosem 
a je akceptovatelná pouze za předpokladu, že veškeré náklady na výstavbu včetně podmiňujících 
investic ponese investor. I tak je pronikání města do krajiny, v této lokalitě využívané zejména 
k rekreaci, nežádoucí. Masivní přestavba chat na objekty bydlení je vzhledem k terénu nereálná 
a rovněž neekonomická. Schválení změny ÚPN SÚ v lokalitě Nad Zborovcem bylo evidentní chybou. 

Bydlení je v Blansku navrhováno i v několika menších lokalitách v zástavbě města (byty Dvorská, Horní 
Palava, Sušilova, RD 9. května) a na přestavbových plochách smíšených obytných (Horní Palava, 
Sušilova), s napojením na stávající inženýrské sítě. 

Chatové lokality budou doplněny ve vazbě na stávající plochy. Z hlediska denní rekreace je velmi 
atraktivní prostor kolem řeky Svitavy, určený pro rozšíření zeleně (dotvoření územního systému 
ekologické stability) i doplnění sportovně rekreačních aktivit. 
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Rozvojové plochy pro průmyslovou výrobu jsou v zásadě převzaty z dosud platného ÚP města. Je 
navržena přestavba těch území, kde výroba dožívá (morálně zastaralé areály výroby v jihovýchodní 
části města s opuštěnými objekty výroby). ÚP města je řešen tak, aby drobné podnikatelské aktivity 
nerušící bydlení bylo možno situovat i v zástavbě místních částí. 

K postupné přestavbě a intenzifikaci jsou navrženy také esteticky nepřijatelné areály kapacitních 
řadových garáží. Celková koncepce dopravního řešení je popsána v samostatné kapitole tohoto 
Odůvodnění. 

Staré Blansko 

Důraz je opět kladen na ochranu historické části zástavby kolem památkově chráněného objektu 
kostela. Koncepcí dopravního řešení jsou vytvořeny předpoklady pro přeložení silnice III. třídy 
č. 37937 jižním směrem včetně mimoúrovňového křížení železnice, jako územní rezerva je navrženo 
zrušení současného úrovňového přejezdu pro silniční dopravu a jeho nahrazení podchodem pro pěší. 
Vzhledem k řadě limitů, plynoucích z OP nadřazených tras inženýrských sítí, je navrženo pouze 
omezené doplnění stávající zástavby novou výstavbou rodinných domů. 

Z hlediska zpřístupnění ploch a uspořádání chaotické zástavby v západní části území je potřebné 
propojení ulic Alešovy a Hořické novou místní komunikací. 

B.3.1.3.2 Venkovské osídlení 

Dolní Lhota 

Leží na silnici III. třídy č. 37435 (odbočce ze silnice  II/374), která pak pokračuje do Spešova. 

Centrem obce je ozeleněná náves s prodejnou Jednoty, v sousedství se nachází vnitroblok 
s provozovnami služeb a drobné řemeslné výroby. Škola pro I. stupeň spolu s MŠ je umístěna 
v zástavbě rodinných domů, ta tvoří většinu zastavěného území. 

Při severní hranici katastru se Spešovem jsou situovány plochy výroby (výroba krbů a dveří do 
obchodů, ochranné pomůcky, dřevovýroba, šrotovna, sklad pícnin) a nachází se zde dobývací prostor 
pro těžbu písku. Kapacitní těžba písku je provozována jižně obce mezi zástavbou a lesem, doprava do 
pískovny je vedena zástavbou obce. U vjezdu do obce naproti fotbalovému hřišti je provozováno 
zahradnictví. 

V obci jsou dvě pohostinství a Klub Mlýn – umístěny ve smíšených plochách mezi silnicí a železnicí, 
dále je zde umístěna zastávka ČD. V odlehlé poloze severně obce v lese je areál střelnice, sloužící pro 
potřeby Ministerstva vnitra. 

Rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy v návaznosti na zástavbu severní části obce, pro dopravní 
obsluhu bude sloužit komunikace v trase stávající účelové cesty. 

Z důvodu urbanistického řešení (vyloučení dopravy do pískovny ze zástavby obce, případně i pro 
využití ploch jižně Dolní Lhoty pro situování výroby a řešení poldru v nivě Svitavy) i z důvodu 
nevhodnosti úrovňového přejezdu na železničním koridoru byla v konceptu ÚP navržena částečná 
přeložka silnice III. třídy č. 37435 s nadjezdem u hranice s k.ú. Blansko. Toto řešení (bez zásahu do 
pozemků chat v jižní části k.ú.) může být sledováno i ve výhledu, dle potřeb zkapacitnění dopravy na 
železnici a zvýšení její rychlosti. V návrhu ÚP není toto řešení dle Pokynů pro zpracování návrhu ÚP 
zakresleno ani formou územní rezervy. 

Horní Lhota 

Je přístupná po silnici III/37435 z Blanska a tvoří logické pokračování zástavby města severním 
směrem. Nejstarší zástavba – náves se nachází východně od silnice, prostor se větví do několika ulic, 
které pak pokračují dále do kopce coby polní cesty k objektům chat. U neoploceného návesního 
koupaliště je známá restaurace U Kaštánka, za ní je umístěno sportoviště. V obci je provozován 
autoservis, bazar stavebnin, provozovna Bois filtry, dále sběrný dvůr a OV SSO Blansko. Výrobu 
zastupuje firma Atona, je zde umístěna hydraulická laboratoř ČKD (zasahuje sem průmyslová zóna 
Blansko – Vojánky). Budova bývalé školy byla přestavěna na byty, za ní má být postaveno několik 
řadových RD. 
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Rozvojové plochy jsou v Horní Lhotě navrženy jak pro bydlení, tak pro výrobu. Do Horní Lhoty 
zasahuje lokalita Luhy (navrhovaná výstavba bytových domů a RD včetně územní rezervy), tato 
lokalita propojí zástavbu Blanska a Horní Lhoty v jeden celek (viz popis Blansko). 

V severní části Horní Lhoty směrem k Ráječku je navržena další lokalita pro výstavbu rodinných domů, 
zejména z důvodu dobrého dopravního připojení na silnici III. třídy. V návrhu ÚP byla severní 
a západní část lokality přesunuta do územních rezerv. 

Z konceptu ÚP byly vyloučeny dopravně špatně přístupné plochy ve východní části obce, vyžadující 
rozšíření stávající komunikace v délce až 500m včetně výkupu soukromých pozemků. Na základě 
Pokynů pro zpracování návrhu ÚP je rozvoj Horní Lhoty severovýchodním směrem umožněn a to podél 
účelové cesty, která bude rozšířena a zpevněna. Pro dostavbu je sice připravována parciální 
dokumentace pro územní řízení, zástavba této části obce je ale celkově nesourodá a urbanisticky 
nepřijatelná. 

Rozvojové plochy pro výrobu jsou navrženy ve vazbě na plochy stávající (Atona, Aldo) v západní části 
katastru s napojením na silnici III. třídy. 

Plochy pro individuální rekreaci – chaty mohou být doplněny v oblasti Lohy ve východní části obce. 
Zástavba na pozemcích bez přístupu z veřejné komunikace se nepřipouští. 

Těchov 

V katastrálním území Těchov leží čtyři části sídla: Těchov, Češkovice, Obůrka, Žižlavice. 

Těchov 

Dopravně napojen na silnici III/37440 z Blanska přes chatovou lokalitu Žižlavice, pokračuje na Nové 
Dvory. Zástavba rodinných domů je situována podél této silnice a podél silnice III/37441, která 
odbočuje na Obůrku. V obci je mateřská škola, nefunkční objekt Jednoty (na základě požadavku 
vlastníka navržen pro bydlení), dále restaurace a za ní dětské hřiště. 

U nové místní komunikace na konci obce je nedokončený soubor rodinných domů, který je územním 
plánem navržen k doplnění. Další rozvojové plochy se týkají proluk a větší obytné lokality na západě 
obce, pro kterou je již vydáno územní rozhodnutí. 

Za mateřskou školou je vymezena návrhová plocha pro hřiště. 

Češkovice 

Dynamicky se rozvíjející sídlo dopravně napojené z Blanska – sídl. Palava místní komunikací, která dále 
pokračuje přes Obůrku do Těchova. Zástavbu původně tvořily rekreační objekty chat se zahradami, 
u hlavní komunikace doplněné wellnes hotelem Panorama a rekreačním zařízením Vyhlídka. Nyní je 
v části směrem k Blansku postavena čtvrť rodinných domů - Zahradní město. 

Koncept ÚP respektuje rozvojové plochy pro výstavbu RD (s již vydaným ÚR) v severní části sídla. 
Jižněji, naproti hotelu Panorama, jsou navrženy plochy pro hromadnou rekreaci. 

Další rozvojové plochy pro bydlení doplňují stávající zástavbu Zahradního města, pro obytný soubor 
27 RD Lesní město Picador (již vydáno ÚR) – je vymezena plocha ve stávající chatové lokalitě směrem 
na Obůrku. 

Na základě Pokynů pro zpracování návrhu ÚP byla na úkor navržených ploch hromadné rekreace 
zakreslena lokalita pro výstavbu cca 10 rodinných domů. Toto rozhodnutí může kvalitu navržené 
hromadné rekreace velmi ovlivnit, případně ji značně omezit (v sousedství 10 RD nebude na př. 
možné vybudovat jízdárnu, přitom z hotelu Panorama se jezdí přes celé město do jízdárny v Hořicích). 

Obůrka 

Zástavbu rodinných domů podél dvojice souběžných ulic doplňuje na jihu chatová oblast, pod ní mezi 
Obůrkou a Těchovem se nachází areál bývalého zemědělského družstva, který je využíván pro ustájení 
koní a jako jízdárna: Je navrženo rozšíření areálu východním směrem. 

Na severní straně končí obec dvěma restauračními provozy, navrhuje se doplnění parkovacích míst 
v jejich sousedství (nad plynovodem). Občanská vybavenost je dále zastoupena hřištěm u vjezdu do 
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obce na západní straně a prodejnou potravin, v centru sídla je v návrhu ÚP navržena úprava 
veřejného prostranství s kapličkou. 

Plochy pro bydlení budou doplněny v prolukách, podmínkou dostavby je zkapacitnění a úprava 
obslužných komunikací (rozšíření a doplnění výhybišti). Doprava v Obůrce by měla být dořešena 
v detailu v podrobnější dokumentaci. 

Žižlavice 

Chatová oblast mezi Těchovem a Blanskem na silnici III/37440 včetně několika objektů sloužících pro 
trvalé bydlení, zůstává stabilizována s doplněním menších návrhových ploch pro individuální rekreaci 
včetně doplnění parkoviště. 

Lažánky 

Lažánky jsou místní částí s více než 400 obyvateli v dlouhém údolí Lažáneckého žlebu. 

Příjezd je po silnici II/379 od Blanska přes Arnoštovo údolí kolem budov ČKD Blansko, silnice 
pokračuje do Jedovnic. Zástavba je situována kolem silnice, tvoří ji převážně rodinné domy se 
zahradami vesnického typu, novější zástavba má charakter příměstského bydlení. Přirozeným centrem 
obce je historická část kolem rozšířené návsi – nachází se zde objekty občanské vybavenosti 
vč. restaurace i bývalé statky. 

Plocha sportoviště – fotbalové hřiště je umístěna na východním okraji obce, za odbočkou na 
Vilémovice je izolovaný areál bývalého zemědělského střediska, který zůstává stabilizován. 

Na samém východním okraji katastru severně od cesty na Jedovnice v lokalitě Na Harbechách je na 
samotě bývalá zemědělská usedlost, nyní truhlářství spojené s bydlením majitele. 

U katastrální hranice s Těchovem mezi Punkvou a lesem se nachází výrobní areál pro chov ryb 
doplněný bydlením. 

Prakticky celé k.ú. s výjimkou Arnoštova (objekty výroby) je součástí CHKO Moravský kras. 

Rozvoj místní části spočívá v doplnění proluk ve stávající zástavbě plochami pro bydlení na obou 
svazích podél silnice. Centrální část obce je posílena plochou smíšenou v návaznosti na stávající 
občanskou vybavenost. V této části je dále navržena úprava trasy a zlepšení parametrů silnice II/379. 

Klepačov 

Klepačov leží na jihozápadní straně kopce Polom, příjezd je po silnici III/37443, odbočující před 
Blanskem z II/379. Zástavba je členěna do tří návsí, na prostřední z nich v centru obce je zvonička, 
boží muka, Dělnický dům, bývalá škola (dnes zde má sídlo firma Pyrotek). 

Obydlená část není zatěžována průmyslovou činností ani dopravou, pro kulturní a společenské aktivity 
je možno využít Dělnický dům se sálem s kapacitou 120 míst. 

Ke sportovnímu vyžití slouží lesem obklopené hřiště i hustá síť cyklostezek v okolí. Z návsi na konci 
obce s bývalou provozovnou Jednoty odbočuje cyklostezka na Polom a dále do Jedovnic, i cesta 
k fungujícímu lesnímu hřbitovu. 

Nejnovější zástavba se nachází východně této návsi. Další novostavby jsou v jižní části Klepačova. 

Na katastru Klepačova se nachází část obytné zástavby Olomučan, situovaná severně Olomučanského 
potoka. 

Územním plánem je navržena úprava silnice III/37443 v prostoru serpentin. Rozvojové plochy pro 
bydlení doplňují stávající zástavbu na severní straně při příjezdu z Blanska a na západní straně obce. 
V okrajové poloze je navržena plocha smíšená obytná venkovská - zařízení pro agroturistiku (dostavba 
farmy o penzion). Podmínkou pro realizaci veškeré navržené zástavby je rozšíření příjezdové cesty do 
daného území. 

Bývalý statek je navržen k přestavbě a využití pro občanskou vybavenost. 
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Olešná 

Sídlo leží u silnice III/37937, která propojuje Blansko s II/379 (odbočka za Sv. Kateřinou), z obce 
odbočuje kolem pily místní komunikace do Hořic. 

Katastr je ve velké míře využíván i pro individuální rekreaci, nachází se zde několik chatových lokalit 
(jedna na hranici s k.ú. Blansko, druhá jižně od zástavby sousedící s lesem, chatová lokalita Mackův 
Mlýn je na hranici s k.ú. Sv. Kateřina nad tokem Šebrovky), další rekreační objekty jsou na hranici 
s k.ú. Olomučany u toku Svitavy – všechny zůstávají stabilizovány. 

Výrobu v obci zastupují dvě pily a provozovna dřevovýroby vedle hřiště, které je umístěno v severní 
části obce. Východně od zástavby je v lese situována fotovoltaická elektrárna, s příjezdem po účelové 
komunikaci kolem pily. 

V jižní části obce je navržena územní rezerva pro směrovou úpravu silnice III. třídy (kolem návrhových 
ploch pro bydlení u kapličky, další rozšíření sídla o plochy bydlení bude možné na severovýchodním 
okraji zástavby, jedná se o doplnění volných ploch a proluk kolem stávajících komunikací. 

Hořice 

Místní část, hojně využívaná pro sport a rekreaci je dopravně přístupná po místní komunikaci z Olešné. 
Leží pod vrcholem kopce Hořice severně nad Blanskem, od nádraží v Blansku sem vede pěší turistická 
trasa lesem. Zhruba polovinu zástavby tvoří rekreační objekty (chaty), na severním okraji obce se 
nachází lyžařský areál se dvěma vleky. Pro parkování automobilů slouží 400m vzdálené parkoviště na 
začátku zástavby Hořic, vedle něj je v lese umístěno hřiště. Západně od obce se na kraji lesa nachází 
Western sport club Hořice s možností westernového ježdění na koních a ubytování ve vlastním 
penzionu, cca 100 m dál za ním je samota – rodinný dům. 

S ohledem na odlehlost a nedostatečnou technickou infrastrukturu je navrženo doplnění obytné 
zástavby v minimálním rozsahu – pro bydlení a rodinnou farmu. 

V návaznosti na územní rezervy pro bydlení v západní části obce je držena územní rezerva pro nové 
komunikační propojení přibližně od parkoviště k vodojemu. Bude tak možné odlehčit od dopravy do 
chatové oblasti centrum obce s úzkým průjezdným profilem komunikace. 

Lyžařský areál je územním plánem respektován, je navrženo i malé doplnění ploch pro specifickou 
rekreaci včetně územní rezervy pro lanovku. 
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B.3.2 Potenciál rozvoje města 

B.3.2.1 Bydlení 

Stav dle sčítání 2001: 

Vybrané údaje podle obcí a jejich částí      

         okres Blansko 

Počet obyvatel 
ve věku Domy Byty 

Okres, 
obec, 

část obce 

Obyvatel 
celkem 

z toho 
ženy 

0 - 14 
let 

60 a více 
let (vč. 
nezjišt.) 

Ekonomicky 
aktivní 
celkem 

celkem 
z toho 
trvale 

obydlené 
celkem 

z toho 
trvale 

obydlené 

Blansko 20 594 10 607 3 259 3 855 10 719 2 804 2 550 8 209 7 704 

Blansko 17 920 9 260 2 875 3 281 9 371 1 889 1 771 7 148 6 792 

Dolní Lhota 610 301 100 130 299 181 164 233 212 

Horní Lhota 399 210 42 88 209 125 110 144 127 

Hořice 93 48 18 19 51 30 25 39 33 

Klepačov 482 253 70 110 242 167 150 184 166 

Lažánky 429 207 51 108 211 180 140 186 146 

Obůrka 143 68 24 27 74 56 46 63 52 

Olešná 110 57 12 27 55 56 37 61 42 

Těchov 408 203 67 65 207 120 107 151 134 

 

Návrh ÚP Blansko je zpracován na období cca 8 let, územní rezervy na dalších cca 8 let, 
celkem 16 let 

Počet obyvatel 

Blansko 2001  20 594 obyvatel 

2009   21 057 

rozdíl    +463 (nárůst) 

Předpokládaný počet obyvatel 2018 – cca 21 500, 2026 – cca 22 000 

Cenzové domácnosti 

2001 celkem  8359 domácností na 7 704 obydlených bytů, rozdíl 655 (indikuje potřebu bytů, při 
50% chtěných soužití cca 330) 

Byty 

2001 – 2 048 rodinných domů a 474 bytových domů, 7 704 obydlených bytů celkem, 

v průměru 1,05 obyvatel/1 obytnou místnost (ukazatel indikuje potřebu bytů, mělo by dojít ke snížení 
ukazatele na max. 1 osobu), krajský průměr činí 0,97 obyvatel/1 obytnou místnost, 

v bytových domech je 1,17 obyvatel/1 obytnou místnost (ukazatel indikuje vysokou potřebu zvýšení 
obytného standardu. který je pouze 14,09 m2 obytné plochy /osobu, krajský průměr je 18,65 obytné 
plochy /osobu, 

v bytových domech žije cca 13 000 obyvatel, pak potřeba obytné plochy při dosažení krajského 
průměru je 13 000 x 4,56 = 63 840 m2, cca 1400 bytů. 
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Potřeba výstavby 

ročně se postaví cca 100 – 150 bytů celkem, 

pak potřeba na 8 let činí až 1 200 bytů, z toho předpoklad 400 RD a 800 BJ. 

Návrh ÚP Blansko řeší: 

Město Blansko bez místních částí 

• návrh - cca 83 RD, 759 BJ 

Místní části 

• návrh - cca 339 RD, 32 BJ 

Celkem 

• na období cca 8 let jsou potřeby pro výstavbu bytů v řešeném území Blanska pokryty 
návrhovými lokalitami i s omezením výstavby Luhy a Na Pískách, celkem lze 
realizovat 791 BJ (tj. cca 800 bytů). Po r. 2019 je možno byty realizovat v územní 
rezervě v lokalitě Luhy (s prověřením nutnosti překládat vodovodní přivaděč), 

• na období cca 8 let je v návrhových plochách pro bydlení v RD převis (cca 422 RD). 

Teoretický nárůst počtu obyvatel 

Počty obyvatel – místní části nárůst dle návrhových ploch o 1000. 

Blansko max. nárůst o 2273 obyvatel 

Řešené území 1000 + 2273 = 3273 obyvatel 

21 057 + 3 273 = 24 330 obyvatel (potenciál návrhových ploch, nedojde-li ke zvýšení 
obytného standardu stávajících obyvatel). 

 

Orientační údaje o kapacitách návrhových ploch viz přiložená tabulka: 



Atelier URBI, 
Brno

Číslo 
plochy

Počet RD 
(cca)

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 2,7 ob./BJ
Blansko  - stávající počet obyv. 20594 (2001), 6792 trvale obydlených bytů (2001)

Z 1 BH bydlení v BD Blansko - Luhy 28 240   476 1285

 byty vč. Horní 
Lhoty (dle RP 
Luhy)

Z 2 BI bydlení v RD - městské 17 904  30 81  pozn. 5

Z 3 BH bydlení v BD - Dvorská 4 447  25 67  pozn. 5

Z 4 BH bydlení v BD - Nad Čertovkou 8 860 66 177  pozn. 4

Z 5 BH bydlení v BD - Na Pískách 31 740  176 476  pozn. 5

Z 6 BI bydlení v RD - městské, řadové domy Luhy
Z 7 SM plochy smíšené obytné městské Sušilova 1 165 1 3

Z 8 BI bydlení v RD - městské, 9. Května 2 664  4 12 600 m2 na 1 RD
Z 9 BI bydlení v RD - městské, V Úmorčí  rezerva

Z 10 BI bydlení v RD - městské, J. Lady 3 462  3 8
 pozemky 
cca1200m2

Z 11 BI bydlení v RD - městské. U Zastávky 2 961  2 5
 pozemky 
cca1500m2

Z 12 BI bydlení v RD - městské, Alešova 1 580  1 3
 pozemky 
cca1500m2

Z 13 BI bydlení v RD - městské, Za Humnama 7 479 10 27
 pozemky cca 
750m2

Z 14 BI bydleni v RD - městské, Pod Strání 2 401 2 5
 pozemky 
cca1200m2

Z 15 RI rekreace individuální V Úmorčí

Z 16 RI rekreace individuální Hluchov 5 726

Z 17 RI rekreace individuální Hluchov 4 217

Z 18 RI rekreace individuální Otisky 5 015

Z 19 OS veř. vybavenost - tělových. a sport Luhy

Z 20 OS veř. vybavenost - tělových. a sport 7 830

Z 21 OS veř. vybavenost - tělových. a sport Sloupečník 509

Z 22 OV veř. obč. vybav. Luhy MŠ, stacionář  
Z23 OV veř. obč. vybav. Písečná

Z 24 OS veř. vybavenost - tělových. a sport Zborovce 2 939
Z 25 OK komerční obč. vybav. - Sušilova  

00 PV plochy veřejných prostranství 56 290 součet ploch

Z 26 SV plochy smíšené obytné venkovské 2 272 0   
bydlení pouze 
stav

Poznámka

PŘEHLED NÁVRHOVÝCH PLOCH, ÚP BLANSKO  - počet obyv. 21 018 (2010), 7704 trvale obydlených bytů

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití



Číslo 
plochy

Počet RD 
(cca)

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 2,7 ob./BJ

Poznámka
Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 27 SK plochy smíšené komerční  5 902

Z 28 VP výroba - lehký průmysl Blansko sever 35 989

Z 29 VP výroba - lehký průmysl Blansko sever 33 714

Z 30 VP výroba - lehký průmysl nad nádražím 10 503

Z 31 TI tech. infrastruktura rozšíření rozvodny 8 646

Z 32 DS dopravní infrastruktura silniční 4 454

Z 33 DS dopravní infrastruktura silniční 1 370
Z 34 DS dopravní infrastruktura silniční 170

Z 35 DS dopravní infrastruktura silniční 19 922
změna vymezení 
oproti Konceptu

Z 36 DS dopravní infrastruktura silniční 2 052
změna vymezení 
oproti Konceptu

Z 37 BI bydlení individuální - Nad Zborovcem 22 130 22 59

Z 38 BI bydlení individuální - městské a příměstské 1 726 1 3

Z 39 OS veř. vybavenost - tělových. a sport 2 115
Z 40 OH veř. vybavenost - rozšíření hřbitova 1 476

Z 41 VZ výroba zemědělská 9 032

Z 42 VP výroba - lehký průmysl 1 748
Z 43 DS dopravní infrastruktura silniční - parkoviště u nádraží 2 291

Z 44 DS dopravní infrastruktura silniční 1 206

Z 45 DS dopravní infrastruktura silniční 1 061

K 1 ZV zeleň na veřejně přístupných prostranstvích
K 2 ZV zeleň na veřejně přístupných prostranstvích
K 3 ZV zeleň na veřejně přístupných prostranstvích 1987
K 4 ZO zeleň ochranná a izolační 4503
K 5 NP plochy přírodní

K 6 NP plochy přírodní 4297

K 7 NP plochy přírodní 743

K 8 NP plochy přírodní 4168



Číslo 
plochy

Počet RD 
(cca)

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 2,7 ob./BJ

Poznámka
Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

K 9 NP plochy přírodní 16470
K 10 NZ.2 plochy zemědělské - trvalé travní porosty 18370
K 11 NT plochy těžby 4519
K 12 ZS zeleň soukromá 2089
K 13 ZO zeleň ochranná a izolační 1381
K 14 ZO zeleň ochranná a izolační 2872

P 1 plocha přestavby na BH 2087 15 42  pozn. 4
P 2 plocha přestavby na BI 2287 3 8  pozn. 1

P 3 plocha přestavby na BH 3594 4 12  pozn. 1
P 4 plocha přestavby na OK 1824

P 5 plocha přestavby na OK a ZP 36716 9090 k zástavbě

P 6 plocha přestavby na OK a ZV 17838
15324 k 
zástavbě

P 7 plocha přestavby na SM RP7

P 8 plocha přestavby na SM 11618

P 9 plocha přestavby na SC 69607
51247 změna 
funkce

P 10 plocha přestavby na SK 20608

P 11 plocha přestavby na SK 64970

P 12 plocha přestavby na SK 3418
P 13 plocha přestavby na DS 1984

P 14 plocha přestavby SC 21780
P 15 plocha přestavby na OH 2578

P 16 plocha přestavby na BI 4123

PG přestavba ploch garáží 20015 součet ploch

Celkem 135 594 14 958 14 869 56 290 9 339 32 526 8 646 90 986 12 832 48 567 83 759 2273

Celkem všechny návrhové plochy

pozn. 2  - u ploch smíšených obytných SM, SV je počítáno 50% ploch na podnikání, na 1BJ/150m2 pozemku, na 1 RD 1000 m2 pozemku
pozn. 3  - návrhové plochy smíšené komerční jsou určeny pro rozšíření podnikání
pozn. 4 - u ploch bydlení v bytových domech 4 NP a více na 1BJ/135m2 pozemku  (cca 200 obyv./ha)
pozn. 5 - u ploch bydlení v bytových domech 3 - 4 NP a viladomy na 1BJ/180m2 pozemku  (cca 150 obyv./ha)

424 607
pozn. 1  - u ploch bydlení v RD - městské je počítáno na 1BJ/400 - 800m2 (min. 35 obyv./ha), u bydlení v RD - venkovské na 1BJ/min. 1200m2 (23 obyv./ha)



Číslo 
plochy

Počet RD 
(cca)

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)
kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 2,7 ob./BJ

Z 1 BV bydlení individuální - venkovské - Pod lesem 12 030  25 68
změna vymezení 
oproti Konceptu

Z 2 BV bydlení individuální - venkovské  

Z 3 OK občanské vybavení - komerční - střed 1 773

Z 4 BV bydlení individuální - venkovské - u Spešova 2 224 1 3 individuálně
Z 5 DS dopravní infrastruktura - silniční

Z 6 VD
výroba a skladování - drobná a řemeslná 
výroba

Z 7 BV bydlení individuální - venkovské (proluky) 2 064 3 8 doplnění proluk
00 PV plochy veřejných prostranství 1 570 součet ploch

K 1 ZO zeleň ochranná a izolační - u hřiště 7 756
K 2 ZO zeleň ochranná a izolační
K 3 NZ.2 plochy zemědělské - trvalé travní porosty
K 4 NZ.2 plochy zemědělské - trvalé travní porosty

K 5 NP plochy přírodní - u lomu 3 381

K 6 NP plochy přírodní - Pod lesem 5 547
změna vymezení 
oproti Konceptu

K 7 NP plochy přírodní - Vojánky 8 397 součást RBC

K 8 NP plochy přírodní - u Svitavy 7 504 součást RBK
K 9 NL plochy lesní - Kopec 31 657

16 318 0 1 773 1 570 0 0 0 0 7 756 56 486 29 0 78

Poznámka

celkem
všechny návrhové plochy celkem 83 903

Dolní Lhota  - počet obyv. 610 (2001), 233 bytů (2001)

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití



Číslo 
plochy

Počet RD 
(cca)

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)
kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 2,7 ob./BJ

Poznámka

Dolní Lhota  - počet obyv. 610 (2001), 233 bytů (2001)

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 1 BH bydlení hromadné - Luhy 5677  32 85
byty uvedeny v 
Blansku - Z1

Z 2 BV bydlení individuální - venkovské - Dlouhý 10 483  9 24
1 RD / 1200 m2 + 
studie

Z 3 BV bydlení individuální - venkovské - střed 6 774 7 18 1 RD / 1000 m2

Z 4 BI
bydlení individuální - městské a příměstské - 
východ 18 197 2 5 individuálně

Z 5 BI
bydlení individuální - městské a příměstské 
Luhy

Z 6 RI rekreace individuální 4 379

Z 7 RI rekreace individuální - Lohy 14 014
Z 8 OK občanské vybavení - komerční
Z 9 OK občanské vybavení - komerční

Z 10 SV
plochy smíšené obytné venkovské - u silnice 
III/37436 3 264 3 7 1 RD / 1200 m2

Z 11 VP výroba a skladování - průmysl Vojánky 29 523

Z 12 VD
výroba a skladování - drobná a řemeslná 
výroba 10 705

Z 13 BI
bydlení individuální - městské a příměstské - 
Luhy sever 5 366 4 12 Luhy - část s DÚR

00 PV plochy veřejných prostranství 11 750 součet ploch

K 1 ZV zeleň na veřejně přístupných prostranstvích

K 2 ZV
zeleň na veřejně přístupných prostranstvích - 
u silnice II/374 266

K 3 ZO zeleň ochranná a izolační - Vojánky 12 791
K 4 ZO zeleň ochranná a izolační - Luhy 4 403

K 5 ZP zeleň přírodní 3 614
K 6 ZS zeleň soukromá - východ 9 410

46 497 18 393 0 11 750 3 264 0 0 40 228 30 484 0 25 32 152
150 616

celkem
všechny návrhové plochy celkem

Horní Lhota  - počet obyv. 399 (2001), 144 bytů (2001)



Číslo 
plochy

Počet RD 
(cca)

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)
kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 2,7 ob./BJ

Poznámka

Dolní Lhota  - počet obyv. 610 (2001), 233 bytů (2001)

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 1 BV bydlení individuální - venkovské - Obůrka 24 910 3 8
změna vymezení 
oproti Konceptu

Z 2 BV bydlení individuální - venkovské spojeno se Z 1

Z 3 BV
bydlení individuální - venkovské - Těchov u 
školky 7 767 8 21 1 RD / 1000 m2

Z 4 BV
bydlení individuální - venkovské - Těchov u 
silnice III/37440 4 225 3 8 individuálně

Z 5 BV
bydlení individuální - venkovské - Těchov 
samoobsluha 3 350 2 5 individuálně

Z 6 BV
bydlení individuální - venkovské - Těchov 
západ 44 775 56 151

individuálně + 
část.UR

Z 7 BV bydlení individuální - venkovské 1 385 1 3 individuálně

Z 8 BV
bydlení individuální - venkovské - Těchov - 
nová ulice 4 065 3 8 individuálně

Z 9 BV
bydlení individuální - venkovské - Těchov - 
nová ulice 1 332 1 3 individuálně

Z 10 BV
bydlení individuální - venkovské - Těchov - 
nová ulice 1 957 1 3 individuálně

Z 11 BI
bydlení individuální - městské a příměstské - 
Češkovice sever 35 299 33 89

dle studie k UR - 
Češkovice

Z 12 BI
bydlení individuální - městské a příměstské - 
Češkovice lesní město 21 571 27 73

dle studie k UR - 
Češkovice

Z 13 BI
bydlení individuální - městské a příměstské - 
Češkovice zahradní město 15 620 15 41

individuálně - 
Češkovice

Z 14 RI rekreace individuální
Z 15 RI rekreace individuální

Z 16 RI rekreace individuální - Žižlavice 1 711

Těchov  - počet obyv. 551 (2001), 151 bytů (2001)



Číslo 
plochy

Počet RD 
(cca)

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)
kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 2,7 ob./BJ

Poznámka

Dolní Lhota  - počet obyv. 610 (2001), 233 bytů (2001)

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 17 RI rekreace individuální - Žižlavice 5 974
Z 18 RX rekreace specifická - farma Malá obora 5 688 koňská farma

Z 19 OS
občanské vybavení - tělovýchova a sport -  u 
Panoramy 944 Češkovice

Z 20 OS
občanské vybavení - tělovýchova a sport - 
Obůrka (rozšíření hřiště) 3 325

Z 21 OS
občanské vybavení - tělovýchova a sport - 
Těchov školka 6 254

Z 22 RH rekreace hromadná - Češkovice 30 198

Z 23 BV
bydlení individuální - venkovské - Těchov Na 
příčce 4 832 3 8

Z 24 BI
bydlení individuální - městské a příměstské - 
Češkovice západ 16 825 10 27

Z 25 RI rekreace individuální - Žižlavice 5 060

Z 26 OK občanské vybavení - komerční 8 808 Češkovice
Z 27 DS dopravní infrastruktura - silniční 1 067
00 PV plochy veřejných prostranství 22 553 součet ploch

K 1 ZS
zeleň soukromá a vyhrazená - Těchov, nová 
ulice 9 008

K 2 ZO
zeleň ochranná a izolační - Češkovice lesní 
město 3 412

K 3 ZO zeleň ochranná a izolační - Češkovice 4 409
K 4 ZO zeleň ochranná a izolační - Obůrka 976

K 5 NP plochy přírodní - Žižlavice 731

K 6 NZ.2
plochy zemědělské - trvalé travní porosty - 
Žižlavice 6 854

K 7 ZO zeleň ochranná a izolační - Češkovice západ 3 841
187 913 48 631 19 331 22 553 0 1 067 0 0 17 805 7 585 166 0 448

304 885
celkem
všechny návrhové plochy celkem

Položky vytištěné sedě bez uvedení výměry jsou plochy, které nebyly přeneseny z Konceptu ÚP do Návrhu.
Ve všech návrhových plochách jsou dále podmínky pro výstavbu vymezeny limity pro využití území zakreslenými v koordinačním výkresu.



Číslo 
plochy

Počet RD 
(cca)

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)
kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 2,7 ob./BJ

Poznámka

Dolní Lhota  - počet obyv. 610 (2001), 233 bytů (2001)

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 1 BV bydlení individuální - venkovské - Marovky 10 159  7 18 1 RD / 1500 m2

Z 2 BV bydlení individuální - venkovské - u hřbitova 6 316  5 14 1 RD / 1200 m2

Z 3 BV bydlení individuální - venkovské - Na důli 21 336  4 11 1 RD / 1500 m2

Z 4 BV bydlení individuální - venkovské - Na brdě 7 038  6 16 1 RD / 1200 m2

Z 5 SV
plochy smíšené obytné venkovské - Lažánky 
střed  6 933 5 12 1 RD / 1500 m2

Z 6 DS dopravní infrastruktura - silniční 6 857

Z 7 BV
bydlení individuální - venkovské - u čerpací 
stanice 6 276 4 11

00 PV plochy veřejných prostranství 3 159 součet ploch

K 1 NP plochy přírodní - Harbechy 337 890 RBC

K 2 NP plochy přírodní 4 703 součást RBK

K 3 NP plochy přírodní - Novinky 24 836 LBC 

K 4 ZO zeleň ochranná a izolační - u čerpací stanice 1 116
51 125 0 0 3 159 6 933 6 857 0 0 1 116 367 429 31 0 83

Lažánky  - počet obyv. 429 (2001), 186 bytů (2001)

celkem
všechny návrhové plochy celkem 436 619



Číslo 
plochy

Počet RD 
(cca)

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)
kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 2,7 ob./BJ

Poznámka

Dolní Lhota  - počet obyv. 610 (2001), 233 bytů (2001)

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 1 BV
bydlení individuální - venkovské - V 
pasekách 4 340  2 5 individuálně

Z 2 BV
bydlení individuální - venkovské - V 
pasekách 2 669  3 8 individuálně

Z 3 BV
bydlení individuální - venkovské - V 
pasekách 1 220  1 3 individuálně

Z 4 BV bydlení individuální - venkovské 15 042  13 34
změna vymezení 
oproti Konceptu

Z 5 BV
bydlení individuální - venkovské - Za 
příhonem 3 120  9 24

změna vymezení 
oproti Konceptu

Z 6 BV bydlení individuální - venkovské  11 30 individuálně
Z 7 BV bydlení individuální - venkovské 10 27 individuálně

Z 8 BV bydlení individuální - venkovské - Široké 2 332 2 5 individuálně

Z 9 BV
bydlení individuální - venkovské - Za 
příhonem 7 606 4 11

Z 10 BV
bydlení individuální - venkovské - Za 
příhonem 7 581 4 11

Z 11 SV
plochy smíšené obytné venkovské - Za 
příhonem 7 596 1 3 Agroturistika

Z 12 DS dopravní infrastruktura - silniční 1 031
00 PV plochy veřejných prostranství 6 534 součet ploch
P1 plocha přestavby na OK - V pasekách 7 857

K 1 ZS zeleň soukromá a vyhrazená
K 2 ZP zeleň přírodní - Za příhonem 11 570

51 506 0 7 857 6 534 0 1 031 0 0 11 570 0 59 0 161

Klepačov - počet obyv. 482 (2001), 184 bytů (2001)

celkem
všechny návrhové plochy celkem 78 498



Číslo 
plochy

Počet RD 
(cca)

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)
kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 2,7 ob./BJ

Poznámka

Dolní Lhota  - počet obyv. 610 (2001), 233 bytů (2001)

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 1 BV bydlení individuální - venkovské - Podlačí 2 419  2 5 individuálně

Z 2 BV bydlení individuální - venkovské - Podlačí 1 987  1 3 individuálně

Z 3 BV bydlení individuální - venkovské - Podlačí 4 509 3 8 individuálně

Z 4 BV bydlení individuální - venkovské - Podlačí 2 265  2 5 individuálně

Z 5 BV bydlení individuální - venkovské - Podlačí 1 879 2 5 individuálně

Z 6 BV bydlení individuální - venkovské - u silnice 5 271 2 5 individuálně

Z 7 BV bydlení individuální - venkovské - Podlačí 1 082 1 3 individuálně

Z 8 BV
bydlení individuální - venkovské - u hasičské 
zbrojnice 1 231 1 3 individuálně

Z 9 BV
bydlení individuální - venkovské - u hasičské 
zbrojnice 3 653 2 5 individuálně

Z 10 BV bydlení individuální - venkovské - u kapličky 1 993 2 5 individuálně

Z 11 BV bydlení individuální - venkovské - u kapličky 4 435 2 5 individuálně

Z 12 BV bydlení individuální - venkovské - u kapličky 914 1 3 individuálně

Z 13 VP výroba a skladování - lehký průmysl - Kříb 3 029
00 PV plochy veřejných prostranství 4 610 součet ploch

K 1 ZS zeleň soukromá a vyhrazená - Podlačí 2 157

K 2 ZO zeleň ochranná a izolační - Kříb 9 338
změna vymezení 
oproti Konceptu

31 638 0 0 4 610 0 0 0 3 029 11 495 0 21 0 56

Olešná  - počet obyv. 110 (2001), 61 bytů (2001)

celkem
všechny návrhové plochy celkem 50 772



Číslo 
plochy

Počet RD 
(cca)

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)
kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 2,7 ob./BJ

Poznámka

Dolní Lhota  - počet obyv. 610 (2001), 233 bytů (2001)

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 1 BV bydlení individuální - venkovské  

Z 2 BV bydlení individuální - venkovské - střed 1 812  2 5 individuálně

Z 3 BV bydlení individuální - venkovské - Za humny 2 448  1 3 individuálně

Z 4 BV bydlení individuální - venkovské 1 441 2 5 individuálně

Z 5 RX rekreace specifická - u sjezdovky 2 423

Z 6 RX rekreace specifická - nad sjezdovkou 958

Z 7 SV plochy smíšené obytné venkovské - východ 5 600 2 5 individuálně
Z 8 DS dopravní infrastruktura - silniční
Z 9 BV bydlení individuální - venkovské - jih 1 050 1 3

Z10 BV bydlení individuální - venkovské - Zahrádky 2 459 1 3
00 PV plochy veřejných prostranství 2 072 součet ploch

P 1 plocha přestavby na BV 4 617
9 210 3 381 0 0 5 600 0 0 0 0 0 8 0 22

Hořice  - stávající počet obyv. 93 (2001), 39 bytů (2001)

18 191
celkem
všechny návrhové plochy celkem



Územní plán Blansko Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 20 

B.3.2.2 Rekreace a cestovní ruch 

Hlavním úkolem vyplývajícím pro řešené území (OB3 - rozvojová oblast Brno) z Politiky územního 
rozvoje (2008) je vytvoření podmínek pro rozvoj rekreačního potenciálu. 

ÚP navrhuje podpořit rekreační potenciál města následovně: 

• umožnit dostavbu lokalit individuální rekreace, tyto lokality chránit před nežádoucí zástavbou 
(rodinné domy): Blansko Staré Blansko, Horní Lhota, Těchov – Žižlavice, 

• řešit centra hromadné rekreace: lokalita v Těchově – Češkovicích, 

• vytvořit územní předpoklady pro rozvoj specifické rekreace a rekreace na plochách přírodního 
charakteru: doplnění ploch zázemí lyžařského areálu Hořice (+ územní rezerva pro lanovku), chov 
koní a jízdárna Těchov, 

• posílit pozici města jako střediska cestovního ruchu Moravského Krasu zkvalitněním služeb 
(informační centra, hotely, penziony, ubytovny v Blansku a místních částech – východisková 
centra Moravského Krasu): ulice Svitavská, součást přestavby na plochy smíšené komerční, 

• vytvořit územní předpoklady pro přestavbu dožívajících výrobních kapacit v ulici Gellhornově se 
situováním turistických cílů v těchto plochách: ulice Gellhornova, součást přestavby na plochy 
smíšené komerční, 

• rozšířit síť cyklotras dle dalších potřeb v řešeném území a vymezit trasu pro hipostezku v Hořicích 
a Dolní Lhotě, 

• realizovat „Zelenou stezku“ kolem Svitavy s vazbou na okolní plochy, stezku využívat pro pěší 
a cykloturistiku, jogging, kolečkové brusle, doplnit ji např. v prostoru mezi ulicí Svitavskou 
a železniční tratí a v tomto úseku ji ozelenit, 

• chránit přírodní hodnoty v CHKO Moravský Kras. 

Koncepce řešení rekreace a cestovního ruchu vychází z  možností daného území a jeho hodnot 
civilizačních a přírodních. Nejvyššími hodnotami města jsou z tohoto pohledu městské centrum a něj 
navazující údolí řeky Svitavy s areálem sportovišť a aquaparku na Ostrově, zejména však přírodní 
zázemí města v jeho místních částech včetně zvláště chráněných území (Moravský Kras). Z hlediska 
cestovního ruchu je významná i skutečnost, že je ve městě více cílů relaxace (koupaliště Palava, 
wellnes hotel Češkovice, agroturistika Hořice, v zimě lyžařské svahy v Hořicích). Z hlediska rekreace 
individuální je pak významný podíl chat a chalup v jednotlivých místních částech. Město s objekty 
veřejné vybavenosti je pak i cílem společenským. 

ÚP navrhuje rekreační potenciál města dále podporovat. V rámci organizované turistiky lze více využít 
centra hromadné rekreace (Češkovice). Dopravní dostupnost města je dobrá a lze doplnit síť pěších 
a cyklistických tras, v budoucnosti lze doplnit i hromadnou rekreační dopravu. ÚP navrhuje podpořit 
rekreační potenciál města i výstavbou dalších ubytovacích kapacit (penziony, hotel). 

B.3.2.2.1 Občanské vybavení, sport (mimo veřejnou vybavenost) 

Objekty občanského vybavení (zejména komerčního typu) se nacházejí převážně v historickém jádru 
města a dále v sousedství hlavních komunikačních os (silnice II. třídy, městské třídy v zástavbě). 

Plochy tělovýchovy a sportu převažují v nivě řeky Svitavy. 

Řešením územního plánu je sledována podpora rozvoje občanského vybavení ve výše uvedených 
polohách. Zejména přestavba areálu Adastu navazující na historické jádro města bude znamenat 
kvalitativní změnu. Důležitá bude úprava prostoru a parteru náměstí Republiky. 

Veřejná občanská vybavenost je popsána v samostatné kapitole - Veřejná infrastruktura. 

 Tělovýchova a sport 

Blansko – sportovní vybavení města je dobré. 



Územní plán Blansko Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 21 

Stávající areály: 

• sportovní areál se zimním stadionem, atletickým oválem, fotbalovými hřišti, tenisovými kurty, 
aquaparkem a hřištěm pro kriket, 

• Sokolovna a sportovní areál Údolní, 

• Sokolovna Staré Blansko, 

• hřiště Horní Palava – Absolonova, hřiště u hřbitova a další hřiště v Blansku a místních částech 

budou zachovány, včetně hřišť u škol (tato hřiště jsou součástí ploch veřejné občanské vybavenosti). 
Dále je součástí sportovního vyžití řada menších venkovních hřišť v rámci bytové zástavby. Pro zimní 
sporty slouží svahy v Hořicích - zde fungují dva vleky. V okolí města lze využít terén pro lyžařské 
běžecké trasy. 

V Blansku je dále navrženo rozšíření sportovního areálu na Ostrově v jeho severní části, výstavba 
hřiště v lokalitě Luhy a vybudování dětského hřiště v sídlišti Zborovce a u Sloupečníku. ÚP umožňuje 
situování menších hřišť pro děti i v rámci bytové zástavby. V rámci městské zeleně pak realizaci Fit 
okruhů, inline stezek apod.. 

Rozšíření sportovních zařízení je navrženo v místních částech: Těchov – doplnění hřiště za MŠ 
a rozšíření sportoviště v Obůrce. 

Územní rezerva je ponechána pro doplnění lyžařského areálu v Hořicích. 

 Ubytování a veřejné stravování 

Stávající plochy pro ubytování: 
Hořice – Western sport club Hořice (možnost ubytování v penzionu), 
Těchov (Češkovice) – wellnes hotel Panorama a rekreační zařízení Vyhlídka, 
Lažánky - Penzion U Ježků. 

Pohostinská zařízení jsou ve všech místních částech kromě Olešné. Hotelové objekty v Blansku. 

ÚP navrhuje výstavbu či rekonstrukci širší škály zařízení: od kvalitního hotelového (hotel vyšší 
kategorie – centrum Blanska), ubytování v penzionech, motorestech, až po přenocování ve stanu. 

V zástavbě města i jeho místních částí je možno doplnit malé ubytovací kapacity formou penzionů 
i v plochách bydlení (omezeno kapacitou). 

Provozovny veřejného stravování lze situovat zejména v plochách občanského vybavení komerčního 
(OK) i v plochách smíšených obytných (SC, SM, SV). Situace bude ovlivňována trhem. 

 Obchodní síť 

Jak vyplývá ze zadání, ÚP umožňuje kontinuálně sledovat nabídku a poptávku po obchodních 
zařízeních a službách. Pokud vzroste poptávka, lze obchodní síť rozšířit. Záměrem je posilovat 
rozumnou míru koncentrace obchodních služeb do center různé velikosti .Hierarchie obchodních center 
může spoluvytvářet rytmus městských prostorů a jejich gradaci. 

V některých částech města však došlo výstavbou supermarketů k narušení městského prostředí 
a uličních front (v ulici Svitavské a Poříčí). Jak je výše uvedeno, ÚP navrhuje přestavbu či revitalizaci 
daných prostor. Nutno prověřit podrobnější dokumentací. 

Předpokládaný vývoj plošného standardu maloobchodní sítě - Blansko a okolní spádující 
sídla (vztaženo k potenciálu cca 25 000 obyvatel): 

druh zboží  plošný ukazatel (m2) celkem (m2) 
potravinářské zboží 270 m2 až 290 m2/1000 obyvatel max. 7 250 m2 
nepotravinářské zboží 550 m2 až 600 m2/1000 obyvatel max. 15 000 m2 
c e l k e m 820 m2 až 890 m2/1000 obyvatel max. 22 250 m2 
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 Nevýrobní služby 

Územní plán města stanovuje podmínky pro situování služeb všeho druhu obecně - situace bude 
ovlivňována trhem. 

Nevýrobní a opravárenská zařízení jsou stabilizovaná. Nevýrobní služby jsou využívány řidčeji, jejich 
druhovost je záležitostí trhu. Centrem vyššího občanského vybavení je Brno. Služby základní 
a nevýrobní budou nadále směrovány do centra města a pro lepší dostupnost případně i do jeho 
okrajových částí. Drobné řemeslné provozovny a služby budou většinou vznikat formou soukromého 
podnikání v rámci obytného území, kde budou povolována zařízení, jejichž druh a rozsah nebude 
přímo či nepřímo negativně ovlivňovat životní prostředí. 

V jižní i severní části města u silnice II/374 jsou celkem 4 čerpací stanice pohonných hmot, dále je 
čerpací stanice pohonných hmot (+ LPG) situována v ulici Pražské a jedna čerpací stanice je u silnice 
II/379v Lažánkách. Doplnění ČSPH je možné ve vazbě na hlavní silniční tahy v plochách dopravy. 

Město má v severovýchodní části Blanska hřbitov o rozloze cca 3,5 ha s obřadní síní. ÚP posoudil 
plochu jako dostatečnou: 

Stávající počet obyv. (2009)  21.057 
Návrhový počet obyv. (2018)  21.500 
Výhledový počet obyv. (2026)  22.000 

Účelová jednotka   hrob 
Počet míst / 1.000 obyv.  50 

Počet míst / 21.057 obyv. (2009) 1053 
Počet míst / 21.500 obyv. (2018) 1075 

Koeficient    2,0 

1053 x 2,0 = 2.106 míst r. 2009 
1075 x 2,0 = 2.150 míst r. 2018 

Plocha pozemku / 1 úč.j.  6 m2 

2.106 x 6 = 12.636 m2 r. 2009 

2.150 x 6 = 12.900 m2 r. 2018 

Stávající plocha hřbitova 35.262 m2 je dostatečná. 

Na základě Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Blansko byl hřbitov rozšířen severním a východním 
směrem. 

B.3.2.2.2 Výroba a skladování 

 Lehký průmysl 

Plochy lehké průmyslové výroby a skladování mohou mít negativní vliv za hranicí vlastních pozemků 
a jsou obvykle vázány na kamionovou dopravu. Ve městě jsou soustředěny zejména do dvou 
prostorů: 

• Blansko sever a navazující plochy Horní Lhota, 

• Blansko jih a jihovýchod (údolí Svitavy a Punkvy), plochy jsou zavlečkovány. 

Dále jsou některé plochy průmyslové výroby ve městě a jeho místních částech rozptýleny. 

V souladu s dosud platným ÚP je navrženo rozšíření průmyslové zóny Blansko – sever a Vojánky 
a doplnění o veřejná prostranství. 

Průmyslová zóna v údolí Punkvy je zčásti navržena k přestavbě na plochy smíšené komerční. 

Pískovna v Dolní Lhotě je respektována, po ukončení těžby budou plochy rekultivovány. 
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 Drobná a řemeslná výroba 

Plochy výroby a skladování bez negativních vlivů za hranicí pozemků: 

jsou situovány v různých částech města včetně jeho místních částí. Plošně nejrozsáhlejší jsou areály 
v Blansku (Sloupečník) a v Horní Lhotě, v Horní Lhotě je navrhováno rozšíření ploch severním 
směrem. 

Dále se navrhuje intenzifikace areálů zemědělské výroby tak, aby umožnila jejich využití i pro drobnou 
výrobu nezemědělskou a výrobní služby. 

 Zemědělská výroba 

Koncept nepředpokládá rozvoj klasické produkční zemědělské výroby, nové plochy pro zemědělskou 
výrobu jsou navrženy pouze v Blansku V Úmorčí. Využití ploch bude limitováno vzhledem k sousedství 
s navrženými plochami pro bydlení. Podmínkou pro výstavbu bude, že negativní dopady zemědělské 
výroby nepřesáhnou hranice areálu - jsou tak vyloučeny na př. kapacitní chovy dobytka. 

Podporována budou spíše zařízení pro agroturistiku a ekologické zemědělství, tedy smíšená zařízení 
pro zemědělskou výrobu a bydlení, případně i rekreaci (plochy smíšené obytné venkovské např. 
v Klepačově, plochy specifické rekreace např. farma v Hořicích a farma Nová Obora v Těchově - zde 
bude rozšířen chov koní, atd.). 

Začlenění stávajících výrobních objektů zemědělského charakteru do krajiny (zejména objektů, které 
nectí historicky vzešlé měřítko zástavby) je možné zlepšit ozeleněním zástavby. 

 Lesní hospodářství 

Dle § 6 zákona 289/1995 Sb. o lesích jsou vymezeny tři kategorie lesů. Jako lesy ochranné jsou 
určeny lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (prudké svahy, sutě, strže a další nestabilní 
stanoviště), v řešeném území se nacházejí v jižní části na svazích Svitavy a na svazích Skalečníku (k.ú. 
Olešná) a další menší segmenty lesa v k.ú. Klepačov a Lažánky. Lesy zvláštního určení jsou vymezeny 
v jihovýchodní části řešeného území (k.ú. Lažánky, Těchov a Klepačov), vymezují se v I. zóně CHKO, 
pro potřebu zachování biologické rozmanitosti, pro zvýšenou funkci půdoochrannou, vodoochrannou, 
klimatickou nebo krajinotvornou. Ve střední a severní části území jednoznačně dominují lesy 
hospodářské, které se v omezeném rozsahu vyskytují i v jižních katastrech. 

Hospodaření v lesích není územím plánem zásadně ovlivněno. Realizace zamýšlených vegetačních 
úprav (tvorba ÚSES) se pravděpodobně promítne do dřevinné skladby některých lesních porostů 
zahrnutých do prvků ÚSES - změna ve prospěch geograficky původních dřevin. 

Nové plochy lesa jsou navrhovány v Dolní Lhotě (dle změny ÚPN SÚ Blansko, která měla č. D6). Nový 
ÚP Blansko umožňuje (formou regulativů) i zalesnění jiných vhodných ploch nezastavěného území 
s výjimkou chráněných ploch ZPF. 

B.3.3 Řešení veřejné infrastruktury – občanské vybavení 

B.3.3.1 Veřejná vybavenost 

Návrh rozvojových ploch pro veřejnou a ostatní občanskou vybavenost města Blanska vychází v první 
řadě ze schváleného zadání pro zpracování územního plánu města. V některých případech byly 
jednotlivé návrhy podrobněji analyzovány z hlediska potřeb obyvatel, lišících se podle věkových 
a sociálně-ekonomických kategorií uživatelů občanské vybavenosti (nejen bydlících v Blansku). 
Přihlíželo se také k poznatkům získaným průzkumy ve městech stejné kategorie center osídlení – 
s použitím analogie - a k očekávaným demografickým a sociálně-ekonomickým změnám ve výhledu, 
které budou mít odezvu v prostorové struktuře města včetně občanské vybavenosti. 



Územní plán Blansko Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 24 

 Výchozí údaje: 

Předpokládaný počet obyvatel: až 21 300 k r. 2018 

Denní obyvatelstvo:  výhledový počet (2026)       21.500 obyv. 

    dojíždějící do škol        + 272 obyv. 

    dojíždějící do zam. a vybav.     +5.839 obyv. 

    vyjíždějící       - 3.185 obyv. 

    denní obyvatelstvo  až 24.426 obyv. 

Koncepce veřejné občanské vybavenosti vychází v územním plánu města z požadavku na návrhový 
a denní počet obyvatelstva dle schváleného zadání, které v některých případech konfrontuje s obecně 
používanými urbanistickými ukazateli, doporučeními odborníků a s nejnovějšími poznatky 
o pravděpodobném budoucím společenském vývoji v České republice. 

 Návrh 

B.3.3.1.2 Vzdělání a výchova 

Mateřské školy 

Stávající mateřské školy budou respektovány (8 pracovišť): 

MŠ Blansko, Dvorská 1810/30, pro 150 dětí s jídelnou nabízí kroužek hry na flétnu, aerobiku, plavání 
a angličtiny. 

MŠ Blansko, Dvorská 1894/96, pro 150 dětí s jídelnou nabízí kroužek hry na flétnu, aerobiku, plavání 
a angličtiny. 

MŠ Blansko, Rodkovského 1587/2a, pro 182 dětí s jídelnou. 

MŠ Blansko, Rodkovského 1352/2b, pro 182 dětí s jídelnou. 

MŠ Salmova 1940/17 (viz. ZŠ). 

MŠ Salmova, Blansko-Dolní Lhota 177 (viz. ZŠ). 

MŠ Blansko, Údolní 1893/8, pro 104 dětí s jídelnou a bazénem. Nabídka dramatické výchovy, využití 
počítače ke hrám na rozvoj paměti, postřehu a logického myšlení. 

MŠ Blansko-Těchov 124, pro 26 dětí se školní jídelnou a družinou. 

Pro nárůst počtu obyvatel města je nutno zajistit výstavbu nové mateřské školy nebo kapacity zajistit 
částečnou přestavbou některé z málo využívaných základních škol. Územní plán dále navrhuje územní 
rezervu pro výstavbu MŠ v lokalitě Luhy. ÚP navrhuje řešit tento objekt univerzálně tak, aby jej bylo 
možno v případě nepříznivého populačního vývoje bez velkých problémů změnit na stacionář pro 
seniory (protože provoz těchto zařízení je velmi podobný). 

Základní školy 

Stávající základní školy budou respektovány (7 pracovišť): 

ZŠ Dvorská 1415/26 

ZŠ Erbenova 1237/13 

ZŠ TGM, Rodkovského 822/2, pro 720 žáků s družinou, výuka je rozšířena v oblasti cizích jazyků. 

ZŠ a MŠ Salmova 1940/17, pro 725 žáků s jídelnou a družinou. 

ZŠ a MŠ Salmova, Blansko-Dolní Lhota 177, pro 25 dětí. 

ZŠ speciální, Žižkova 1919/27, péče o těžce zdravotně postižené děti s kombinací vad. Výchovně 
vzdělávací činnost včetně družiny nebo internátu. 

ZUŠ Zámek 3/3, zaměření na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. 
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Kapacita stávajících ZŠ je dostačující, ba nadměrná, lze realizovat částečné nebo úplné přebudovávání 
některé ze základních škol na školu mateřskou. 

Střední a odborné školy 

Stávající střední a odborné školy budou respektovány (3 pracoviště): 

Gymnázium Blansko, Seifertova 33/13, Státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Blansko, Bezručova 1601/33. Výuka čtyřletých oborů 
ekonomika a podnikání, mechanik seřizovač, mechanik elektronik a nástavbových oborů 
elektrotechnika, provozní technika a společné stravování. Výuka tříletých oborů elektrikář - silnoproud, 
elektromechanik, nástrojař a kuchař - číšník. 

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Nad Čertovkou 2272/18, výuka čtyřletých 
oborů obchodní akademie, zdravotnický asistent, ekonomické lyceum. 

Kapacita stávajících středních a odborných škol je dostačující a není potřeba navrhovat nové budovy. 

B.3.3.1.3 Sociální služby 

Stávající domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou budou respektovány (4 pracoviště): 

SENIOR centrum Blansko, Pod Sanatorkou 2363/3, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. 

Dům s pečovatelskou službou, 9.května 1 

Dům s pečovatelskou službou, Pod Javory 32 

Dům s pečovatelskou službou, Údolní 16 

Současná kapacita: 123 bytů 

Počet žadatelů:  43 

Bydlení pro seniory bude rozšířeno na základě průzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb, který 
probíhá a bude vyhodnocen v prosinci 2010. V územním plánu je navrženo: 

- rozšíření kapacity domu s pečovatelskou službou Pod Javory 32 o 9 bytů 

- přestavba bytového domu Údolní 21, zřízení 16 bytů 

Těmito záměry budou současné potřeby uspokojeny. 

B.3.3.1.4 Zdravotní služby 

Město Blansko je zřizovatelem nemocnice Blansko, Sadová 1596/33. V Blansku působí 12 praktických 
lékařů pro dospělé a 5 praktických lékařů pro děti a dorost. Stávající vybavenost ve zdravotnictví 
(nemocnice, praktičtí a zubní lékaři, lékárny) je vyhovující, ÚP ji respektuje a nenavrhuje nové plochy 
pro zařízení zdravotních služeb. 

B.3.3.1.5 Kultura 

Budou respektována stávající kulturní zařízení a sdružení: 

Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4 

Muzeum Blansko, Zámek 1, dostavba kavárny 

Kulturní středisko města Blanska, Hybešova 1, které je zřizovatelem: 

- Komorního orchestru města Blanska 
- Galerie města Blanska s expozicemi výtvarného umění 
- Dělnického domu s velkým sálem, jevištěm a malým sálem 
- Kina Blansko 

Galerie Ve Věži, Hybešova 550 (naproti kinu) 

V Blansku působí 31 neziskových organizací – občanských sdružení. 
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Doplnění zázemí stávajících zařízení se v ÚP plošně neprojevuje. ÚP umožňuje doplnit kulturní zařízení 
dle potřeb v rámci revitalizace bývalého areálu Adast, což je podmíněno pořízením územní studie. 

B.3.3.1.6 Veřejná správa 

Budou respektována stávající zařízení veřejné správy: 

Okresní soud v Blansku, Hybešova 5 

Finanční úřad Blansko, Seifertova 2247/7 

Policie ČR, územní odbor Blansko, Bezručova 1895/31 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Poříčí 1991/22 

Krajská hygienická stanice Brno, ÚP Blansko 

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Poříčí 1569/18 

Celní úřad Blansko, Poříčí 1603/26 

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Blansko, Seifertova 6 

Okresní správa sociálního zabezpečení Blansko, Seifertova 5 

Česká pošta Blansko 1, Hybešova 584/53 

Česká pošta Blansko 3, Dvorská 1960/32 

Úřad práce v Blansku, Vodní 1992/9 

Oblastní charita Blansko, Sadová 149/2 

Oblastní charita Blansko, Komenského 2366/19 

Hnutí Humanitární pomoci, Leoše Janáčka 2184/15 

V Blansku se nacházejí pobočky významných bank a peněžních ústavů, pojišťoven, řady zájmových 
spolků a organizací. Veřejná správa funguje v Blansku ve vyhovujících prostorách s dobrou 
dostupností. V případě potřeby doplnění kapacit jsou v ÚP navrženy podmínky, které to umožňují. 

B.3.3.1.7 Ochrana obyvatelstva 

Bude respektováno stávající zařízení ochrany obyvatelstva: 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Poříčí 1991/22. 

B.3.4 Řešení veřejné infrastruktury - dopravní řešení 

B.3.4.1 Pozemní komunikace 

B.3.4.1.1 Silnice 

 Soupis silnic v řešeném území 

 II/374  Jevíčko – Boskovice – Blansko – Brno 
 II/379  Velká Bíteš – Tišnov – Blansko – Vyškov 
 III/37434 Horní Lhota – obchvat 
 III/37435 Blansko – Spešov – Rájec 
 III/37436 Ráječko - Horní Lhota – Blansko 
 III/37440 Blansko – Těchov - Sloup 
 III/37441 Těchov – Na Oboře 
 III/37443 Klepačov – spojovací 
 III/37920 Blansko – Skalní mlýn 
 III/37921 Lažánky – Vilémovice 
 III/37937 Kateřina – Olešná – Blansko 
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Poměrně velmi frekventovaná silnice II/374 deklarovaná jako silnice spojující Boskovice s Brnem přes 
Adamov je v úseku Blansko – Adamov stavebně nerealizována. Požadavek zadání na prověření 
dostavby chybějícího propojení města Blanska a města Adamova podél řeky Svitavy je třeba zkoumat 
v územně plánovací dokumentaci vyššího územního celku a případný požadavek na toto propojení by 
měl být součástí Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR). Toto propojení leží ale mimo 
území řešené Územním plánem Blansko a v tomto ÚP se tedy neprojeví. Ovlivnit může pouze frekvenci 
na silnici zvýšením její zátěže. 

 

 

 

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

Zásady územního rozvoje (ZÚR) pro Jihomoravský kraj jako územně plánovací dokumentace 
nebyly dosud vydány. 

Platnost územního plánu velkého územního celku brněnské sídelní regionální aglomerace 
(ÚPN VÚC BSRA) skončila ke dni k 01.01.2010. 

Přeložka silnice II/374, která byla v ÚPN VÚC BSRA zakotvena, již byla realizována a zobrazena je jako 
stav. 

Generel dopravy Jihomoravského kraje jako územně plánovací podklad má na řešení silniční sítě 
následující požadavky: 

Silnice II/374 : 

V úseku Blansko – Rájec-Jestřebí je navrhováno výhledové přeřazení do silnic I. třídy jako silnice I/41. 
Stavebně na ní nejsou v řešeném území navrhovány žádné podstatnější úpravy. 

Silnice II/379 : 

V úseku Svinošice – Blansko je navrhováno výhledové přeřazení do silnic I. třídy jako silnice I/41. 
Stavebně na ní nejsou v řešeném území navrhovány žádné podstatnější úpravy. 

V úseku Blansko – Vyškov silnice II/379 zůstává silnicí II. třídy. 

Toto přeřazení do silnic I. třídy je ale dle stanoviska MD ČR, odb. Silniční infrastruktury č.j.29/2010-
910-UPR/2 ze dne 15.01.2010 prozatím neodůvodněné s tím, že doposud bylo diskutováno pouze 
v rámci zpracování generelu dopravy JmK jako dlouhodobý výhled alternativního řešení silniční sítě 
kraje. Na základě pokynů pořizovatele není tato výhledová možnost do návrhu územního plánu 
promítnuta. 
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Generel krajských silnic Jihomoravského kraje jako územně plánovací podklad vymezuje úseky 
silnic, jejichž zařazení do krajské sítě není nezbytné. V řešeném území se jedná o následující silnice: 

III/37434 Horní Lhota – obchvat 

III/37435 Blansko – Spešov – Rájec 

III/37436 úsek Horní Lhota – Blansko 

III/37441  Těchov – Obůrka 

III/37443  Blansko – Klepačov 

III/37920  Blansko – Skalní mlýn 

Funkce těchto komunikací je lokální, spojují město Blansko s jeho místními částmi. Jejich funkční 
zatřídění v rámci zastavěného území dle ĆS 73 6110 je do funkční skupiny C. 

V návrhu územního plánu byla do místních komunikací přeřazena pouze silnice č. 37434, ostatní silnice 
byly ponechány v souladu s požadavky města Blanska jako silnice III. třídy. 

Zda jsou tyto komunikace silnicemi III. třídy ve správě Kraje nebo místními komunikacemi ve správě 
města nemá z hlediska územního plánování žádný dopad. 
 

 Návrh změn ve skeletu silniční sítě v řešeném území, úpravy silnic a jejich 
zatřídění a kategorizace 

Úpravy na silnicích II. třídy 

Silnice II/374 

V návrhu územního plánu se tato silnice ponechává jako silnice II. třídy bez nároků na prostorové 
úpravy. 

Silnice II/379 

V návrhu územního plánu se tato silnice ponechává jako silnice II. třídy. 

Úpravy ve vedení trasy jsou navrhovány v průtahu místní části Lažánky. Jedná se o prostorovou 
úpravu s rozšířením mostu na západní straně sídla a o směrovou úpravu v centrální a východní části 
sídla. 
 

Úpravy na stávajících silnicích III. třídy 

Silnice III/37937 

Na silnici je navržena přeložka ve Starém Blansku, která umožní vyloučení úrovňového křížení 
koridorové železniční trati. Přeložka navazuje na silnici II/374 v ulici Svitavské v ústí ulice Fügnerovy. 
Návrh vychází z řešení sledovaného v předchozí ÚPD, ale návrh trasy byl studijně modifikován tak, aby 
bylo možno dodržet normové parametry této silnice. Ve výkrese je návrhová plocha dopravy 
vymezena jako plocha zahrnující jak řešení původní, tak i modifikované. V dalším stupni PD je tak 
možno hledat optimální trasu v rámci této plochy dopravy. 

Vyřazený úsek v ulicích Rožmitálská, Komenského a Brněnská je převáděn do místních komunikací. 

S touto přeložkou, zvyšující bezpečnost i atraktivitu této silnice, souvisí návrh drobnější směrové 
úpravy na jižním okraji Starého Blanska. 

Dále je jako územní rezerva navržena přeložka této silnice v Olešné na jižním okraji zástavby (koridor 
o šířce 75m). 

Silnice III/37443 

Silnice je v úseku od napojení na silnici II/379 po začátek Klepačova v nedostatečných směrových 
obloucích (serpentinách); navržena je proto úprava směrových oblouků na větší poloměry. Plocha 
dopravy je tedy rozšířena. 
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Silnice III/37434 

Tato silnice vytváří v Horní Lhotě nadbytečnou paralelu k silnici III/37436 a je navržena k přeřazení do 
místních komunikací. 

V nezastavěném území by měly být shora uvedené silnice upravovány ve smyslu ČSN 73 6101 
"Projektování silnic a dálnic". Zatřídění silnic je v tabulkové formě uvedeno v následující kapitole. 

Silnice III/37920 

Silnice slouží pro obsluhu přilehlých průmyslových objektů a zejména jako přístupová komunikace pro 
IAD i pro cyklisty do oblasti punkevních jeskyní. Ukončena je u Skalního mlýna. Vzhledem ke 
stísněným prostorovým možnostem ji ale nelze výrazněji rozšířit a sloužit by měla v omezeném 
dopravním režimu (zóna 30 apod.). 

V extarvilánovém úseku by měla být s ohledem na intenzivní provoz cyklistické dopravy v kategorii 
S 6,5, v intravilánové části pak v typu MO2 7/6,5/30, případně 8,5/6,5/30. Úprava by měla být 
v celém tahu od silnice III/37740 až po parkoviště u Skalního mlýna. Zatřídění silnice je v tabulkové 
formě uvedeno v následující kapitole. 

Síť silnic podle návrhu územního plánu ukazuje následující schéma. 
 

 

 

 Návrh kategorií a funkčního zatřídění silnic 

Kategorie silnic mimo zastavěné území obce jsou navrženy v souladu s „Návrhovou kategorizací 
krajských silnic“ vypracovanou OD JMK v roce 2008 pro výhledový stav silniční sítě a provozu k roku 
2030 v návaznosti na Generel krajských silnic. Uvedeny jsou v tabulce na konci této kapitoly. 

Dále jsou stanoveny hlavní typy místních komunikací (MK) jako hlavní parametry dopravního prostoru 
dle ČSN 73 6110 pro průjezdní úseky krajských silnic. 
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Intravilánové úseky silnic II. a III. třídy (průtahy v souvisle zastavěné části obce) by měly odpovídat 
svým šířkovým uspořádáním silnicím v nezastavěném území (extravilánu). Zařazeny budou ve funkční 
skupina B nebo C. 

V návaznosti na silnice kategorie S 9,5/70 to bude typ: 

MS2 11/8/50, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,5 m s vodícími proužky 0,5 m 
s oboustranným chodníkem šířky 1,5 m – bez samostatných pruhů pro cyklistickou dopravu 

MS2a 13/8/50, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,5 m s vodícími proužky 0,5 m 
s oboustranným sdruženým chodníkem a pruhem pro cyklisty šířky 2,5 m 

nebo MS2a 13/10/50, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,5 m s vodícími proužky 0,5 m 
a cyklistickým pruhem v rámci vozovky s oboustranným chodníkem šířky 1,5 m 

V návaznosti na silnice kategorie S 7,5/60 to bude typ: 

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

MO2a 11,5/7,5/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,0 m s vodícími proužky 0,25 m 
s oboustranným sdruženým chodníkem a pruhem pro cyklisty šířky 2,5 m 

MO2a 11,5/9,5/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,0 m s vodícími proužky 0,25 m 
a cyklistickým pruhem v rámci vozovky s oboustranným chodníkem šířky 1,5 m 

nebo MO2p 11,5/9,5/30 s parkovacím pruhem 2,0 m 

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

akceptovat lze ve zvláště stísněných poměrech tyto šířky i bez vodících proužků, tj. v typu MO2 
7,5/5/30.  

V návaznosti na silnice kategorie S 6,5/50 to bude typ: 

MO2 9/7/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 2,75 m s vodícími proužky 0,25 m 
s oboustranným chodníkem šířky 1,5 m 

příp. typ MO2 8,5/6,5/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 2,75 m bez vodících 
proužků s oboustranným chodníkem šířky 1,5 m 

nebo z typu MO2 7,5/7/30 s jednostranným chodníkem. 

Lokální úpravy těchto komunikací včetně vytvoření odstavných či parkovacích míst je třeba řešit 
v podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulačních plánech) nebo v projektové dokumentaci 
na úrovni dopravních studií apod.. 

Průtahy silnic II. a III. třídy (funkční skupina B a C) v úsecích bez souvislejšího obestavění by si 
i nadále mohly podržet charakter silnice mimo zastavěné území (bez chodníků s krajnicemi) a měly by 
vycházet z typu MO2k 7,5/7,5/30 nebo MO2k 6,5/6,5/30, případně z typu MO1k 4/4/30 jako 
jednopruhové komunikace s výhybnami. 
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Navržené zatřídění komunikací do funkčních skupin a kategorií je uvedeno v následné tabulce. 

úsek 
v zastavěném území mimo zastavěné 

území silnice 

  funkční 
skupina 

výchozí (základní) typ kategorie 

poznámka 

II/374 celý v řešeném 
území B MS2 11/8/50 S 9,5 omezení připojení 

návrhových ploch 

II/379 úsek Lipůvka – 
Blansko B MS2 11/8/50 S 9,5 omezení připojení 

návrhových ploch 

II/379 úsek Blansko – 
Jedovnice  C MO2a 11,5/7,5/30 S 7,5   

III/37435  C MO2 9,5/7,5/30 S 7,5  

III/37436  C MO2 9/7/30 S 6,5  

III/37440  C MO2 9,5/7,5/30 S 7,5   

III/37441  C MO2 8,5/6,5/30 S 6,5  

III/37443  C MO2 8,5/6,5/30 S 6,5  

III/37920  C MO2 7/6,5/30 S 6,5  

III/37921  C MO2 9,5/7,5/30 S 7,5  

III/37937  C MO2a 11,5/7,5/30 S 7,5  

 

Lokální úpravy těchto komunikací včetně vytvoření odstavných či parkovacích míst je třeba řešit 
v podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulačních plánech a územních studiích) nebo 
v projektové dokumentaci na úrovni dopravních studií apod. 

B.3.4.1.2 Místní komunikace 

Návrh ÚP povětšině respektuje stávající místní komunikace v existující zástavbě. Některé z nich mají 
větší dopravní význam a jsou proto zařazeny ve funkční skupině C. Jde především o komunikace, po 
kterých je vedena autobusová doprava, pak komunikace, které tvoří kostru dopravní obsluhy s větší 
frekvencí vozidel. 

V síti místních komunikací jsou následující úpravy: 

- Nová místní komunikace je navrhována pro propojení horní a dolní ulice Sloupečník (posiluje se 
doprava do sídliště Zborovce. 

- Nová místní komunikace je navrhována v prodloužení ulice Sušilovy východním směrem do 
návrhových ploch. 

- Nové místní komunikace jsou navrhovány v rámci nových ploch bydlení a průmyslu. 

- K prostorové úpravě je navržena místní komunikace spojující Hořice s Olešnou. V extarvilánovém 
úseku by měla být ve funkční skupině C v typu MO2k 6,5/6,5/30, případně z typu MO1k 4/4/30 
jako jednopruhové komunikace s výhybnami (tj. komunikace s krajnicemi), v intravilánové části 
pak ve funkční skupině C v typu MO2 8,5/6,5/30. Úprava by měla být v celém tahu od silnice 
III/37937 až po restauraci pod kótou 558 m n.m. 

- Jako územní rezerva je navržena místní komunikace s mimoúrovňovým křížením železniční trati 
u sportovního areálu na ostrově pro lepší zpřístupnění Starého Blanska po vybudování nového 
přemostění silnice III/37937 v poloze odsunuté jižně od úrovňového přejezdu Rožmitálova - 
Komenského a jeho výhledovém zrušení. 
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Ve funkční skupině C jsou navrhovány páteřní komunikace v návrhových plochách bydlení a dále 
některé komunikace v rozvojových plochách, zejména průmyslových nebo smíšených. 

Do místních komunikací funkční skupiny C jsou převáděny i některé úseky vyřazených silnic III. třídy. 

Ostatní místní komunikace jsou ve funkční skupině D1. 

Podrobnější projektovou dokumentací je třeba řešit místní komunikace a dopravní plochy náměstí 
včetně řešení autobusových zastávek. 

Komunikace zařazené ve funkční skupině C jsou graficky označeny ve výkrese Dopravní řešení. 

Ostatní místní komunikace s výjimkou vyznačených pěších a cyklistických stezek jsou ve funkční 
skupině D1. 

B.3.4.1.3 Účelové komunikace 

Zemědělské a lesní cesty navazují většinou na místní komunikace a jsou v území z velké části 
stabilizovány. Zakresleny jsou ve výkrese Doprava. V dopravním řešení jsou respektovány všechny 
veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obce ve smyslu § 63 
a § 76 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Obec povede jejich přehled v obvodu své 
územní působnosti. V návaznosti na případné navrácení pozemků vlastníkům k soukromému užívání 
bude nutno v rámci komplexních pozemkových úprav stávající síť polních cest upravit a doplnit 
trasami nových cest. 

B.3.4.2 Drážní doprava 

B.3.4.2.1 Železniční dráha celostátní 

 Soupis tratí 

Řešeným územím prochází železniční trať 

260 Brno – Česká Třebová 

Tato dvojkolejná elektrifikovaná trať je součástí I. tranzitního železničního koridoru, který je součástí 
evropského železničního systému. V řešeném území na ní leží železniční stanice Blansko a zastávky 
Blansko město a Dolní Lhota. 

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

Zásady územního rozvoje (ZÚR) pro Jihomoravský kraj jako územně plánovací dokumentace 
nebyly dosud vydány. 

Generel dopravy Jihomoravského kraje jako územně plánovací podklad má na řešení železniční 
sítě v řešeném území následující požadavek: 

Přestavba optimalizovaných úseků koridorové trati Brno – Česká Třebová s nižší rychlostí na rychlost 
160 km/h (homogenizace trasy) se v návrhovém horizontu generelu neuvažuje za předpokladu 
zahájení přípravy realizace VRT v návrhovém období; pro případ, že by příprava VRT nebyla zahájena, 
doporučuje Generel homogenizaci tratě na rychlost 160 km/h již v návrhovém období. 

Územní dopady ale tento požadavek nevyvolává. 

 Navrhované úpravy 

Železniční trať č. 260 

Poloha železniční tratě č.260 je stabilizovaná a nepředpokládají se úpravy, které by zasahovaly mimo 
pozemky dráhy. 

V návrhu ÚP jsou navrhována opatření pro odstranění kolizí železniční a silniční dopravy. 

Jsou vytvořeny územní předpoklady pro výhledové odstranění úrovňového křížení se silnicí III/37937 
u zastávky Blansko město. Přejezd bude nahrazen přemostěním (nadjezdem) o cca 600 m jižněji. 
O cca 800m severněji je ponechána územní rezerva pro přemostění železniční tratě místní komunikací. 



Územní plán Blansko Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI spol. s r.o. 33 

Návrh na odstranění úrovňového křížení se silnicí III/37435 s poměrně silnou nákladní dopravou do 
pískovny v Dolní Lhotě (viz koncept ÚP Blansko) nebyl objednatelem ÚP akceptován. 

Jako územní rezerva je zakresleno přesunutí nádraží Blansko do polohy mezi stávající stanicí Blansko 
a zastávkou Blansko–město. Důvodem je zlepšení dostupnosti centra města i pro rychlíkovou dopravu 
a vytvoření komfortního přestupního uzlu na autobusovou dopravu městskou i regionální. 

B.3.4.2.2 Železniční vlečka 

Na řešeném území je železniční vlečka, která je ve vlastnictví privátního subjektu (ČKD Blansko 
Holding, a.s.). Vlečka vede údolím Punkvy a je v návrhu ÚP respektována. 

Vlastní vlečkový systém v rámci areálů není územním plánem definován. 

Jako územní rezerva bylo studováno prodloužení železniční vlečky podél Punkvy až ke Skalnímu 
mlýnu, aby trať mohla sloužit v úseku od železniční stanice Blansko po Skalní mlýn pro provoz 
kolejové městské hromadné dopravy buď v nezávislé trakci (motorové jednotky se spalovacím 
motorem) nebo v trakci závislé (elektrické jednotky). Toto řešení nebylo objednatelem ÚP 
akceptováno. 

B.3.4.2.3 Lanová dráha 

Na východním svahu v k.ú. Hořice jsou umístěny 2 lanové dráhy – lyžařské vleky pro potřeby 
lyžařského svahu. 

Jako výhled je navrhováno doplnění o lanovku z Hořic až do Starého Blanska. Lyžařský areál by tak byl 
zpřístupněn již z Blanska. 

B.3.4.3 Obsluha území hromadnou dopravou osob 

K 1. lednu 2004 zahájil I. etapu provozu Integrovaný systém veřejné hromadné dopravy (IDS) 
Jihomoravského kraje. V současné době zahrnuje i řešené území, které se nalézá v tarifní zóně 235. 

V IDS je kladen důraz na dopravu železniční, která je provozována jako doprava taktová. Doprava 
autobusová je chápána jako doprava doplňková navazující na páteřní železnici. 

B.3.4.3.1 Železniční doprava 

Železniční doprava je provozována jako doprava taktová. 

Na řešeném území leží 3 zastávky železniční dopravy. 

Železniční stanice Blansko leží na linkách IDS č. S2 a R2; zastavují v ní osobní vlaky i rychlíky. 
V návaznosti na železniční stanici Blansko je umístěn terminál autobusové dopravy, kterým projíždějí 
všechny linky autobusové dopravy. Dostupnost centra z této stanice ale není příliš dobrá. 

V návrhu ÚP je jako územní rezerva zakresleno přesunutí nádraží Blansko do polohy mezi stávající 
stanici Blansko a zastávku Blansko – město. Důvodem je zlepšení dostupnosti centra města i pro 
rychlíkovou dopravu a vytvoření komfortního přestupního uzlu na autobusovou dopravu městskou 
i regionální. 

Železniční zastávku Blansko – město obsluhují pouze spoje linek S2 IDS JMK (osobní vlaky). Slouží pro 
obsluhu Starého Blanska a centra města Blanska. Při návrhu přesunu nádraží by bylo nahrazeno 
centrální železniční stanicí Blansko. 

Železniční zastávka Dolní Lhota je obsloužena také pouze spoji linek S2 IDS JMK. Slouží pro obsluhu 
Horní a Dolní Lhoty. Při návrhu přesunu nádraží by zůstala zachována. 

B.3.4.3.2 Autobusová doprava 

Řešené území je obsluhováno integrovaným systémem autobusové dopravy, které tvoří linky 
regionální i linky lokální ve funkci městské hromadné dopravy (MHD). 

V současné době se jedná o následující linky IDS JMK: 

Regionální linky: 152, 167, 226, 231, 232, 233, 234 
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Linky MHD: 221, 222, 223, 224, 227, 230, 235 

V souvislosti se změnami v komunikační síti a v rozšíření území o nové návrhové plochy jsou 
navrhovány změny ve vedení tras autobusových linek, jak je patrno z následujícího schématu. 

 

 

 

Funkční plocha pro autobusové nádraží ve vazbě na stanici ČD Blansko je v návrhu ÚP zachována beze 
změn. Uspořádání autobusového terminálu není předmětem řešení ÚP. 

Umístění zastávek v polohách pro optimální dostupnost území i jejich stavební uspořádání včetně 
vybavení je třeba řešit samostatnou projektovou dokumentací. Zastávky lze umisťovat do stávajících 
ploch dopravy nebo veřejných prostranství. Umístění zastávek je možné tak, že nevyvolává potřebu 
změny funkčních ploch. 

Návrhem nových tras autobusové dopravy je většina současných i rozvojových ploch úspěšně pokryta 
a umožňuje dodržení izochron docházkové doby 10 min. pro linkové autobusy regionální dopravy 
a 7 min. pro autobusy městské dopravy, což odpovídá hypotetické vzdálenosti 400 m a 300 m. 

B.3.4.3.3 Doprava v klidu 

Odstavení motorových vozidel je řešeno pro stupeň automobilizace 1:2,5 podle ČSN 73 6110 
a upraveno pomocí příslušných koeficientů. Pro odstavování vozidel jsou využívány garáže v obytných 
objektech či na jejich pozemcích, řadové garáže a veřejné parkovací plochy, dále pak parkoviště 
výrobních podniků a podniků služeb. 
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Rozbor současného stavu včetně nároků na doplnění parkovacích a odstavných stání nebyl obsažen 
v textové části ÚAP. Rovněž není komplexně zpracován generel dopravy v klidu. Dodatečným 
průzkumem v rámci zpracování tohoto územního plánu byl získán orientační počet míst pro parkování 
a odstavování vozidel. Ten je ale proměnný formou parkovaní v ulicích, související s organizací 
dopravy. 

Pro detailní řešené dopravy v klidu je třeba zpracovat generel statické dopravy ve městě Blansku. 

Problémy s odstavováním vozidel jsou především v centrální části Blanska a v okrscích bytových domů. 

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

Hlavní koncepční zásadou situování ploch pro dopravu v klidu je doplnění chybějících odstavných ploch 
formou hromadných garážovacích objektů. Ty jsou navrhovány formou halových garáží (garážovacích 
a parkovacích domů) nebo formou garáží podzemních. Podzemní garáže a parkoviště jsou žádoucí 
tam, kde je třeba udržet kultivovaná veřejná prostranství. 

V centrální části města jsou objekty pro parkování nebo odstavování vozidel navrhovány 
v přestavbových územích opouštěných průmyslových areálů (nadzemní halové garáže) nebo na 
veřejných prostranstvích nebo pod současnými parkovišti (garáže podzemní). Takto je v centrální části 
Blanska navrženo cca 400 odstavných míst. 

Halové či podzemní garáže jsou navrhovány i v nově navrhovaných obytných okrscích. Zde jsou 
využívány volné plochy a z velké části také lokality řadových garáží nevalné estetické i stavební 
hodnoty.  

Jde zejména o sídliště Zborovce a Sloupečník, kde je navrhováno cca 160 nových míst v těchto 
objektech. Na sídlišti Sever se jedná o cca 400 nových míst, v sídlišti Písečná se navrhuje objekt 
o kapacitě cca 200 míst a ve staré bytové zástavbě cca 100 míst. 

Doplnění halovými garážemi je i v ostatních lokalitách koncentrovanější zástavby bytovými domy. 

Parkovací a garážovací objekt je navržen severně od centra Blanska při silnici II/374 – cca 200 míst na 
místě garážového dvora. 

Další parkovací plochy lze získat v rámci současné uliční sítě organizační úpravou provozu. Navrhováno 
je situování parkovišť s dostatečným počtem parkovacích stání na terénu, která budou doplněna 
o parkovací garáže na plochách pro komerční občanskou vybavenost a na plochách komerčních 
smíšených. 

Parkoviště u stávajících objektů občanského vybavení ve městě zajišťují v současné době parkování 
pro tato zařízení a slouží také mimo nákupní dobu pro odtavování vozidel. 

Deficit parkovacích míst pro stávající občanskou vybavenost lze řešit v rámci ploch veřejných 
prostranství. Navrhované objekty občanské vybavenosti řeší odstavování vozidel dle regulativů ÚP. 

V centru města budou veřejná prostranství nově upravena.  

Parkoviště pro zaměstnance stávajících podniků mají v současnosti většinou parkování na vlastních 
pozemcích, případný deficit bude řešen stejným způsobem, tj. na vlastních pozemcích. 

Pro uvedený stupeň automobilizace je v řešeném území nedostatek parkovacích míst pro obyvatele. 
Kromě garážovacích objektů hromadných garáží lze získat v Blansku nová parkovací místa úpravou 
veřejných prostranství. 

Ve stávajících sídlištích bytových domů jsou navrhovány tyto objekty jako podzemní s překryvem 
parkovými úpravami (ve výkrese dopravního řešení jsou označeny GP). Všechny plochy pro parkování 
a odstavování vozidel stávající i návrhové jsou zakresleny ve výkrese dopravního řešení, uvedené 
kapacity jsou směrné a je nutno je upřesnit generelem dopravy či jinou podrobnější dokumentací. 

Garážování je v navrhované zástavbě uvažováno na vlastních pozemcích, v objektech RD nebo ve 
dvorních traktech, ve vesnických sídlech také ve dvorech a hospodářských objektech statků. Některé 
větší plochy stávajících řadových garáží ve městě jsou navrženy k přestavbě na garáže halové. 
V sídlištích a také ve vnitroblocích historického jádra města budou nahrazeny garážemi podzemními. 
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B.3.4.4 Pěší doprava 

Samostatné pěší trasy jsou navrhované pro zpřístupnění nových návrhových ploch. 

Doplnění komunikací pro pěší je navrhováno mimo jiné pro přístup k nemocnici ze severní části 
Blanska přes údolí potoka Pálavy. 

Významná pěší trasa je navržena pro spojení sídliště Sloupečník se sportovním areálem na ostrově. 

Další významná pěší tras je navržena pro zpřístupnění sídliště Písečná z údolí Punkvy. 

Samostatný chodníkem je navržena v souběhu se silnicí II/374 od údolí Punkvy (přístup do Klepačova) 
k autobusovému nádraží. 

Pěší trasy jsou navrhovány také v obytných okrscích pro lepší zpřístupnění jednotlivých objektů či 
okrsků těchto lokalit. 

Pěší trasa rekreačního charakteru je navrhována podél řeky Svitavy. 

V grafické části jsou vyznačeny stávající i navržené pěší trasy. Pro pěší provoz je možno využívat 
veřejných prostranství i dopravních ploch ve smyslu regulativů tohoto ÚP. 

Pro pěší dopravu lze využívat i nově navrhovaných cyklostezek. Rovněž část navrhovaných i stávajících 
tras pro pěší lze využívat i pro cyklistickou dopravu (komunikace funkční skupiny D2). 

V rámci územní rezervy (výhledu) s přemístěním stanice ČD Blansko do polohy mezi stávající stanicí 
a zastávku Blansko město je navrhováno mimoúrovňové zpřístupnění nástupišť, sloužící zároveň jako 
významná pěší trasa spojující Blansko se Starým Blanskem. 

B.3.4.5 Cyklistická doprava 

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

Řešeným území procházejí následující značené cyklotrasy: 

5 Brno – Adamov – Blansko – Ostrov u Macochy – Sloup – Prostějov – Přerov – Ostrava 
(dálková trasa „Jantarová stezka“), 

5116 Blansko-Obůrka-Veselice-Petrovice, 

5117 Blansko-Petrovice-Žďár-Boskovice, 

5081 Blansko – Klepačov – Křtiny – Jedovnice, 

5119 studánka pod Hradem – Olomučany – Rudice – Jedovnice, 

84000 Brno, Mokrá Hora – Lelekovice – Šebrov – Černá Hora („Pivní stezka Petra Bezruče“). 

Cyklotrasa č. 5 je součástí  „Greenway Krakow – Morava – Wien“. 

V současné době jsou některé úseky cyklotras vedeny po frekventovaných silnicích II. třídy. Jedná se 
zejména o cyklotrasu č. 5. 

Návrh ÚP přebírá již připravený projekt cyklotrasy č. 5 v úseku mezi Novým Hradem a Blanskem, který 
tuto cyklotrasu řeší jako samostatnou cyklostezku v souběhu se silnicí II/379. Jako cyklotrasa mimo 
silnici II. třídy je navržen i navazující úsek v údolí Punkvy v délce cca 500 m. V pokračování 
k Arnoštovu k odbočce na Skalní mlýn je cyklotrasa vedena po silnici. Další průběh cyklotrasy vedené 
po stávající silnici III/37920 nemá prostorové možnosti na vytvoření samostatného tělesa cyklostezky. 
Je ale navrženo převedení této silnice do místních komunikací s možností vytvoření zklidňovacích 
prvků pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy. 

Dále je do návrhu ÚP převzat návrh cyklotrasy kolem řeky Svitavy od údolí Punkvy k železniční 
zastávce Blansko město. Průběh trasy je proti podkladům mírně korigován zejména v úseku ostrova se 
sportovním areálem. Nově je navržena cyklotrasa do Dolní Lhoty s napojením na cyklotrasu vedenou 
podél silnice II/374 na Rájec. 
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Navržena je ještě cyklostezka spojující cyklotrasu č. 5 s cyklotrasou č. 5081 (mimo cyklotrasu 5119 
přes kopec Klepačova) pod pracovním označením „Kolem Olomučanského potoka“. Trasa je vedena 
většinou po lesních pozemcích, náležejících MZLU, po pravém břehu Olomučanského potoka 
(v souběhu se silnicí III/37444). 

Schéma cyklotras viz následující obrázek. 

 

 

 

Pro případné doplnění systému cyklotras trasami cykloturistickými nebo lokálními dopravními není 
třeba v rámci ÚP navrhovat žádná řešení, neboť beze změny funkčního využití je lze trasovat po 
stávajících místních a účelových komunikacích, resp. přes veřejná prostranství. 

B.3.4.6 Letecká doprava 

V bezprostřední návaznosti na řešené území není situováno žádné letiště. Nejbližší letiště je v Brně 
Tuřanech, do řešeného území zasahují jeho ochranná pásma. 

V areálu nemocnice je heliport - vrtulníkové letiště LZS Blansko. 

Zařízení pro leteckou dopravu nejsou navrhována. 

B.3.4.7 Doprovodná zařízení pro silniční dopravu 

Nové ČSPH nejsou v ÚP navrhovány, Zřízeny však mohou být na dopravních plochách, jak stanovují 
regulační podmínky tohoto ÚP. 
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B.3.4.8 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo silnic 

Ochranné pásmo silnic platí mimo souvisle zastavěné území obce, vymezené z hlediska zák.č.13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Pro silnice II. a III. třídy je 15 m 
oboustranně od osy silnice (mimo zastavěné území obce). 

Pro silnice I. třídy je ochranné pásmo 50 m oboustranně od osy silnice mimo zastavěné území obce. 
Toto ochranné pásmo je uvažováno jako rezerva pro výhledové převedení částí silnic II/374 a II/379 
do sítě silnic I. tříd. 

Ochranné pásmo dráhy 

Ochranné pásmo dráhy celostátní je 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30m od 
hranic obvodu dráhy. U dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, je 100m od osy 
krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30m od hranic obvodu dráhy. I ve výhledovém stavu se 
uvažuje rychlost 160 km/hod, pro kterou platí současné ochranné pásmo 60 m od osy krajní koleje. 

Dle vyjádření SŽDC č.j.440/10-OKS ze dne 20.01.2010 je železniční trať č. 260 stabilizovaná 
a nepředpokládají se úpravy, které by zasahovaly mimo pozemky dráhy. V ochranném pásmu dráhy 
nejsou navrhovány objekty určené k bydlení, resp. mohou být umístěny za podmínky, že provozovatel 
dráhy nepřevezme závazky související s negativními vlivy dopravy, nebude hradit případná 
protihluková opatření a na případné stížnosti nebude brát zřetel. 

V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního 
úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka dráhy a vlastníků sousedních 
pozemků. Při umísťování návrhových ploch, ploch přestaveb s jiným funkčním využitím a v případech 
křížení a souběhu komunikace, inženýrských sítí či vedení s železniční dráhou, jako i při výsadbě 
zeleně v ochranném pásmu dráhy apod. je nutno respektovat vyhlášku č.177/1995Sb., stavební 
a technický řád drah, v platném znění. 

Vzhledem k negativním vlivům způsobeným provozem železniční dopravy není doporučeno situovat do 
ochranného pásma dráhy (ani její blízkosti) plochy bydlení, rekreace a sportu. V případě funkčního 
využití ploch smíšených je doporučeno situování obytné zástavby v odsazení zaručujícím nepřekročení 
hlukových limitů ze stávající i výhledové železniční dopravy s tím, že opatření k dosažení hygienických 
limitů hluku (viz Nařízení vlády č.148/2006Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, v platném znění) pro stanovené chráněné prostory (zákon č.258/2000Sb., o ochraně 
veřejného zdraví budou realizovány stavebníkem. 

Případnou novou zástavbu je doporučeno situovat mimo ochranné pásmo dráhy ve vzdálenosti 
vyhovujících parametrů hlukových emisí a vibrací vznikajících železničním provozem. Dále je uvedeno, 
že z hlediska pojmu železniční dráha je nutno rozlišovat vlastníka pozemku, vlastníka dráhy (železniční 
infrastruktury), provozovatele dráhy (železniční infrastruktury) a provozovatele drážní dopravy 
(dopravce). Konkrétní informace jsou v kompetenci Drážního úřadu. 

Ochranné pásmo železniční vlečky je 30 m od osy krajní koleje s tím, že pro dráhu vedenou po 
pozemních komunikacích a pro vlečku v uzavřeném prostoru provozovny se ochranné pásmo 
nezřizuje. 

Ochranné pásmo heliportu - Vrtulníkového letiště LZS Blansko má poloměr 600 m. 

Ochranné pásmo letecké stavby je prostorově vymezeno čtyřmi sektory ve tvaru soustředných kružnic 
se středem v ose anténního systému letecké stavby, kdy poloměry činí u prvního sektoru 25 m, 
u druhého sektoru 60 m, u třetího sektoru 200 m a u čtvrtého sektoru 600 m. 

Ochranné pásmo leteckých staveb a zařízení Ministerstva obrany ČR 

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo leteckých staveb a zařízení Ministerstva obrany ČR (viz 
výkres širších vztahů). 
Leteckou stavbou je stavba letiště a stavba v prostoru letiště a stavba sloužící k zajištění letového 
provozu mimo prostor letiště. Leteckým pozemním zařízením se rozumí technické zařízení, které je 
umístěné na zemi a slouží k zajištění leteckého provozu. 
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Ochranná pásma leteckých staveb se dělí na ochranná pásma letišť (OP se zákazem staveb, 
s výškovým omezením staveb, k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly, s omezením staveb 
vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí, hluková a ornitologická) a ochranná 
pásma leteckých pozemních zařízení (OP radionavigačních zařízení a OP světelných zařízení). 
Ochranné pásmo zřizuje Úřad pro civilní letectví opatřením obecné povahy podle správního řádu po 
projednání s úřadem územního plánování. Opatřením obecné povahy Úřad stanoví parametry 
ochranného pásma a jednotlivá opatření k ochraně leteckých staveb. Proto veškeré stavby musí být 
tímto úřadem odsouhlaseny. 

B.3.4.9 Hluk z pozemní dopravy 

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

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Jsou dány 
součtem základní hladiny hluku 50 dB (A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době 
v závislosti na způsobu (funkci) vyžití území. 

 Hluk ze silniční dopravy 

Výpočet byl proveden dle novely metodiky Pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005 a posouzen 
dle Nař. vlády č. 148/2006, přílohy č. 3. Situace byla posouzena i pro výhled r. 2035, pro odrazivý 
terén v průjezdném úseku obytnou zástavbou. 

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru 
a v chráněných venkovních prostorech staveb jsou dány přílohou č. 6 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:  

 
korekce dB 

způsob využití území hluk z dopravy 
na veřejných 
komunikacích 

hluk v okolí 
hlavních 

pozemních 
komunikací 1) 

stará hluková 
zátěž z 

pozemních 
komunikací 2) 

chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a lázní 

a chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní  
   0 +  5 + 15 

chráněné venkovní prostory ostatních staveb 

a chráněné ostatní venkovní prostory 
+ 5 + 10 + 20 

pro noční dobu je stanovena další korekce - 10 dB 
 

1)   hlavní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy dle zák. 13/1997 Sb., což odpovídá 
funkční skupině A a B dle ČSN 736110 

2)   stará hluková zátěž je definována v Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. v rámci přílohy č.1 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 
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Výchozími hodnotami pro hlukové výpočty jsou výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2005. 
Uvedeny jsou v následující tabulce. 

 

silnice č.sč.úseku úsek silnice (ulice) T O M S 

6-2450 od odbočky na Dolní Lhotu na Ráječko 692 5803 59 6 554 
6-3971 Blansko - ulice Poříčí 1 965 11 445 95 13 

505 

II/374 

6-2453 Blansko - ulice Svitavská 1 948 10 216 115 12 
279 

6-1420 Lažánky - směr Jedovnice 708 2 785 31 3 524 
6-1460 Lažánky - průtah obcí 787 4 017 53 4 857 
6-1477 Lažánky - západní část (Arnoštov) 851 4 240 53 5 144 
6-1482 Blansko - ulice Gellhornova 817 5 139 50 6 006 
6-2461 od napojení II/374 po odboč. na Klepačov 1 293 8 112 86 9491 
6-1487 od odbočky na Klepačov po odbočku na 

Olomučany 
1 217 7 605 80 8 902 

II/379 

6-1486 od odbočky na Olomučany k Šebrovu 1 138 5 937 67 7 142 
6-7506 Blansko – průtah městem 157 1 454 17 1 628 III/37440 

6-7500 Žižlavice, Těchov 139 1 162 13 1 314 
III/37921 6-5856 Lažánky - směr Vilémovice 130 1 048 62 1 240 

6-1481 Blansko - ulice Brněnská-severní část 836 3 244 35 4 115 III/37937 

6-1489 Blansko - ulice Brněnská-jižní část, Olešná 217 925 9 1 151 

Výhledové intenzity dopravy pro rok 2025 byly stanoveny z hodnot sčítáni z roku 2005 pomocí 
přepočítávacích koeficientů. 

Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T (resp. 24hodinové dlouhodobé ekvivalentní 
hladiny Ldvn a noční dlouhodobé ekvivalentní hladiny Ldvn ) je proveden podle novely metodiky pro 
výpočet hluku ze silniční dopravy (MŽP 1996). Ve výkrese zakreslené hypotetické polohy izofon 
nezohledňují bariérové účinky zástavby či jiných protihlukových zábran a jsou vztaženy k ose silnice. 
Výpočet hlukového pásma je významný pro plochy, které nejsou bariérově stíněny stávající zástavbou. 

Vzhledem k vývoji skladby vozidel v dopravním proudu a vlivem technické progrese v konstrukci 
vozidel lze předpokládat, že hlukové účinky na konci návrhového období nepřesáhnou takto vypočtené 
hodnoty, neboť úroveň vnějšího hluku vozidel bude proti předpokládaným hodnotám z doby vzniku 
této normy podstatně nižší. 

Výpočtem byly zjištěny vzdálenosti požadovaných izofon od os silnic. V následující tabulce jsou 
uvedeny pro obytné i smíšené zóny, a to pro denní i noční dopravu pro konec návrhového období (rok 
2025).
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silnice 
(označení 
dle návrhu 
ÚP)  

sčítací 

profil 
lokalizace 

denní 
doba 

60 dB 

noční 
doba 

50 dB 

denní 
doba 

55 dB 

noční 
doba 

45 dB 

6-2450 od odbočky na Dolní Lhotu na Ráječko 22 14   
6-3971 Blansko - ulice Poříčí 31 21   

II/374 

6-2453 Blansko - ulice Svitavská 31 22   
6-1420 Lažánky - směr Jedovnice 16 9   
6-1460 Lažánky - průtah obcí 18 12   
6-1477 Lažánky - západní část (Arnoštov) 20 13   
6-1482 Blansko - ulice Gellhornova 25 16   
6-2461 od napojení II/374 po odbočku na 

Klepačov 29 19   

6-1487 od odbočky na Klepačov po odbočku na 
Olomučany 28 17   

II/379 

6-1486 od odbočky na Olomučany k Šebrovu 48 31   
6-7506 Blansko – průtah městem   16 8 III/37440 

6-7500 Žižlavice, Těchov   14 6 
III/37921 6-5856 Lažánky - směr Vilémovice   13 5 

6-1481 Blansko - ulice Brněnská-severní část   40 28 III/37937 

6-1489 Blansko - ulice Brněnská-jižní část, Olešná   18 11 

Zvýrazněny jsou rozhodující hodnoty. 

 Hluk ze železniční dopravy 

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru 
a v chráněných venkovních prostorech staveb jsou dány přílohou č. 6 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.. 

Pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory jsou povoleny 
korekce +5 dB pro hluk mimo ochranné pásmo dráhy a +10 dB v ochranném pásmu dráhy, resp. +20 
dB pro starou hlukovou zátěž. 

Pro řešené území města Blanska nejsou k dispozici hlukové zátěže od železniční dopravy (na základě 
vyhlášky č. 523/2006 Sb. o hlukovém mapování budou Strategické hlukové mapy zpracovány). 

Z podkladů získaných na SÚDOP pro hlukové zátěže ve Svitávce na rekonstruovaném úseku stejné 
tratě byla určena maximální vzdálenost izochrony (pro trať položenou na terénu, tj. mimo zářezy či 
náspy) 55 dB pro denní dobu 72 m a pro izochronu 50 dB pro noční dobu 86 m od osy tratě. 

Pokud mimo ochranné pásmo dráhy hladina hluku v současném stavu i ve výhledovém období 
přesáhne limitní hodnotu 55 dB pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory, je třeba zajistit na těchto stavbách protihluková opatření. 

Návrhy těchto staveb jsou v návrhu ÚP lokalizovány převážně mimo ochranné pásmo dráhy, kde je 
dovolena hluková zátěž 55 dB, resp. 70 dB při staré hlukové zátěži z drážní dopravy. 

Povinnost provozovatele dráhy plynoucí z § 30 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, se nevztahuje na nově umisťované stavby v hlukovém či 
ochranném pásmu železnice. Každé konkrétní místo (specifická je např. poloha u nádraží ČD) je třeba 
předem vyhodnotit podrobným výpočtem s ohledem na konfiguraci terénu, bariérové účinky či odrazy 
a doložit měřením hlučnosti. Vlastník či správce trati (SŽDC) nebude v takovém případě hradit ani 
zřizovat případná protihluková opatření a na stížnosti v souvislosti s provozem železniční dopravy 
a souvisejících činností nebude brán zřetel. 
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B.3.5 Řešení veřejné infrastruktury – vodní hospodářství 

B.3.5.1 Vodní toky a plochy 

Řešené území patří převážně do povodí řeky Svitavy (4-15-02-069, -070, -071, -072, -073, -089, -090, 
-091, -092, -093, -094, -095). Jen malá západní část k.ú Hořice patří do povodí řeky Svratky (potok 
Lažánka 4-15-01-123). 

Správa vodních toků a ploch na nich je rozdělena od roku 2011 mezi: 

- Povodí Moravy s.p. (PM) 

- Lesy České republiky s.p. (LČR) 

- Městský úřad Blansko (MÚ) - některé zatrubněné úseky 

- vodní toky, které byly ve správě Zemědělské vodohospodářské správy s.p. (ZVS) jsou postupně  
předávány buď na PM nebo LČR, v její správě zůstávají nyní jen meliorační toky (meliorace). 

Hlavní dokumenty, kterými se řídí hospodaření na vodních tocích a plochách jsou: 

- zákon č. 254/2001 Sb. (o vodách) v pozdějším znění 

- směrný vodohospodářský plán ČSR (1975) s doplňky a plány Povodí Moravy 

- vyhlášená CHKO Moravský Kras 

- nařízení Jihomoravského kraje č.4/2009 (závazná část Plánu rozvoje povodí Dyje) 

- zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 

V následném seznamu jsou uvedeny jen oficielní názvy toků a nádrží dle vodohospodářské mapy. 
Ostatní drobné toky (přítoky) jsou bezejmenné, nebo mají jen místní neoficielní názvy. Kvalita vody 
v řece Svitavě je III-IV.stupně, říčky Punkvy II.stupně (po zástavbu). Ostatní toky mají II stupeň nad 
zástavbou ale IV. stupeň pod ní, neboť jsou do nich vypouštěny i nečištěné odpadní vody 
z domácností (tam, kde není jednotná kanalizace ukončena v ČOV). 

Většinou podél toků není právně zajištěn s majiteli okolních pozemků manipulační pruh (ochranné-
manipulační pásmo min. 6 m od břehu) dle zákona č.254/2001 Sb.§ 49-53 pro údržbu toků, či nádrží. 
Je nutné dodržovat zákon a nepovolovat zde žádné stavby (např. oplocení). 

Záplavové území je vyhlášené jen na řece Svitavě (zakresleno v mapách dle aktuálních podkladů) 
a dotýká se zaústění většiny potoků do řeky (vyhlášeno 16.1.2004 č.j. JMK 30644/2003 OZPZ-Hu). 

Řeka Svitava protéká údolní nivou a zastavěnou části města od severu k jihu. Správcem toku je 
Povodí Moravy a patří mezi tzv. vodohospodářsky významné toky. Původní kryto bylo upraveno 
a břehy zpevněny při stavbě železnice a silnice do Brna. Staré rameno zůstalo u městské části Dolní 
Lhota a nový ostrov vytváří ve městě Mlýnský náhon. Nové úpravy toku z roku 2010 jsou jen na Q20 
a proto může docházet k záplavám kromě údolní nivy také v zástavbě. Jezy na toku (Klamovka, 
Paulinka, Salmův) jsou také využívány energeticky (MVE). 

Koryto řeky Svitavy je zanesené zejména nad jezy a vyžaduje odtěžení nánosů a tím dojde také ke 
zvýšení kapacity toku. Dle vyjádření Povodí Moravy s.p. z 14.2 a 15.2. 2011 je nutné provést 
posouzení (studii) možného ovlivnění odtokových poměrů v zájmové lokalitě při realizaci výstavby 
skleníků ZERA Rájec a průmyslové zóny Vojánky a dodržet podmínky Povodí pro jakoukoliv zástavbu 
v této záplavové oblasti řeky (do doby úpravy na Q100). 

Říčka Punkva vzniká od soutoku Sloupského potoka a Bílé Vody  mimo řešené území a ústi do řeky 
Svitavy jižně od Blanska (levobřežní přítok). Správcem toku je Povodí Moravy, patří mezi 
vodohospodářsky významné toky. Leží na kú. Blanska a Lažánek (povodí 4-15-02-089, -090). Na tok 
se vztahují předpisy CHKO Moravský kras (do kú Blansko vtéká až nad Skalním mlýnem). Její koryto je 
převážně neupravené s výjimkou úseku podél podniků (bývalé ČKD Blansko). Není v zástavbě 
upravené na Q100 a dochází proto k vybřežení. Na toku jsou dvě nádrže (Jakubovo jezírko), které jsou 
rybářsky využívány, čemuž odpovídá i čistota toku. 

Levobřežním přítokem Punkvy je v Arnoštově potok Floriánek (4-15-02-091) v kú. Lažánky. 
Správcem toku jsou LČR a je hraničním potokem s kú. Olomoučany, Má přirozené koryto mimo 
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zástavbu a není upraven na Q100. Rozlivy nevadí, s výjimkou krátkého úseku před zaústěním 
v zástavbě. Jeho pravobřežním přítokem je Lažánecký potok (4-15-02-091), který protéká městskou 
částí Lažánky) a správcem toku je MÚ Blansko. Na úpravy toku bylo zpracováno zadání stavby 
(Aquatis 1993) neboť v zástavbě dochází k záplavám, k realizaci zatím nedošlo. 

Do kú. Dolní Lhoty zasahuje okrajově povodí Spešovského potoka (4-15-02-067). Potok je 
pravobřežním přítokem řeky Svitavy (správce Lesy ČR), zástavbu v Dolní Lhotě neovlivňuje, ale v jeho 
povodí jsou významné zdroje pitné vody pro Blansko. 

Lhotecký potok (4-15-02-071) je zaústěn do ramene řeky Svitavy, protéká městskou částí k.ú. Dolní 
Lhota a správcem jsou Lesy ČR. V zástavbě je částečně zatrubněn (součást jednotné kanalizace 
neukončené v ČOV) do které jsou ale zaústěny i nečištěné odpadní vody z domácností). V zástavbě 
není upraven na Q100 a dochází k záplavám. 

Dolnolhotecký potok (4-15-02-071) na kú. Horní a Dolní Lhoty je v zástavbě zatrubněn (součást 
jednotné kanalizace neukončené v ČOV) a z toho vyplývá i znečištění. V dolním úseku podél železnice 
je koryto neurčité a potok ústí do Mlýnského náhonu. V zástavbě není upraven na Q100 a dochází 
k místním záplavám. V povodí jsou zdroje pitné vody pro Blansko. 

Potok Hluchovák (4-15-02-071) na kú. Hořice a Blansko ústí do Mlýnského náhonu. Jeho správcem 
jsou LČR. Má převážně přirozené koryto, protéká většinou mimo zástavbu (s výjimkou krátkého úseku 
při zaústění). 

Potok Bačina (4-15-02-093) je pravostranným přítokem řeky Svitavy na k.ú. Olešné a Blanska. Jeho 
správcem jsou LČR, má přirozené koryto a protéká mimo zástavbu. Do jeho povodí jsou ale svedeny 
vody z jednotné kanalizace části Olešné neukončené v ČOV. 

Potok Šebrovka (4-15-02-096) je pravostranným přítokem řeky Svitavy a tvoří hranici k.ú. Olešná 
a Šebrova. Jeho správcem jsou LČR a v této části má přirozené koryto a je mimo zástavbu. Hořický 
potok, (4-15-02-096) je levobřežním přítokem potoka Šebrovka. Protéká ale většinou mimo řešené 
území (přirozené koryto). Správcem toku jsou LČR a prameniště je na kú. Hořice (mimo zástavbu). 
Jeho boční levobřežní přítok zasahuje do kú. Olešné. Do tohoto přítoku jsou svedeny vody z jednotné 
kanalizace části Olešné neukončené v ČOV. 

Bezejmenný potok (4-15-02-069) protéká městskou částí Horní Lhota a je levobřežním přítokem 
řeky Svitavy. V zástavbě je zatrubněn (součást jednotné kanalizace neukončené v ČOV) a tomu 
odpovídá znečistění. 

Potok Sloupečník (4-15-02-070) je levostranným přítokem řeky Svitavy na kú. Horní Lhota 
a Blanska. Jeho správcem jsou LČR a v převážné části mimo zástavbu má přirozené koryto. V zástavbě 
Blanska je zatrubněn (součást jednotné kanalizace ukončené v ČOV). V zástavbě není upraven na Q100 

a dochází k záplavám. 

V návrhu ÚP města je na potoce navržen poldr v lese nad zástavbou. 

Potok Palava (4-15-02-072) je levostranným přítokem řeky Svitavy na kú. Těchov a Blansko. Je ve 
správě LČR, a zvěší části upraven. Úpravy v zástavbě nejsou na Q100 a dochází proto i zde k záplavám. 
V Blansku je potok zatrubněn (součást jednotné kanalizace ukončené v ČOV). Městské části Těchov 
(Obůrka, Češkovice) mají splaškovou kanalizaci a proto čistota vod umožňuje na vodních nádržích 
rekreační využití. V letech 2008-9 byla dokončena optimalizace režimu krajiny a zlepšení životního 
prostředí kolem toku a nádrží (odbahnění, oprava hrází, zachycení nečistot, odtěžení sedimentů 
a úprava pláží a přístupových cest). Levobřežním přítokem Palavy je potok Žižlavice (4-15-02-072) na 
kú. Těchov a Blansko ve správě LČR. Má převážně přirozené koryto, ale není upraveno na Q100 v dolní 
části toku. V povodí Palavy jsou doplňující zdroje pitné vody pro Těchov. 

Olomučanský potok (4-15-02-094) na kú. Klepačov je levobřežním přítokem řeky Svitavy a tvoří 
hranici s kú. Olomučany. V této části má přirozené koryto a je mimo zástavbu. Jsou do něj svedeny 
vodoteče od Klepačova. Jeho správcem jsou LČR. 

Potok Lažánka (4-15-01-123) v západní části kú. Hořice (v jeho nezastavěné části) má přirozené 
koryto. Správcem jsou LČR a zástavbu neovlivňuje. 
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Větší vodní plochy jsou: 

- na potoce Palava (u Češkovic, pod Češkovicemi, pod Obůrkou a nad Těchovem, Palava I a II 
a u zámku a nad zástavbou v Blansku. Jsou většinou využity k rekreaci, 

- na Sloupečníku v zástavbě a v zahrádkách (Zborovec), 

- na Punkvě Jakubova jezera využívána rybářsky, 

- na Svitavě u Paulinky, 

- v Dolní Lhotě (v bývalých lomech), 

- v Horní Lhotě v zástavbě, 

- na Floriánku pod Lažánkami. 

V souladu se zákonem č.254/2001 Sb. v platném znění, je třeba aktualizovat plán protipovodňových 
opatření a dle investičního záměru dokončit stavební úpravy na Q100, které dosud nebyly realizovány. 
Tyto stavební úpravy zahrnout do veřejně prospěšných staveb. Kromě stavebních úprav jsou 
protipovodňovými opatřeními i organizační opatření a koordinace zemědělské činnosti (na př. 
zatravnění exponovaných ploch, vhodná volba plodin, orba po vrstevnici) včetně úprav terénu, které 
zpomalí odtoky (erozi půdy) a další opatření uvedená v nařízení JmK č. 4/2009 (závazná část Plánu 
oblasti povodí Dyje). 

Plochy pro zástavbu, které jsou územním plánem navrženy v záplavových územích (např. 
areál skleníků při ul. Poříčí, plochy výroby ve Starém Blansku a na území Vojánky v Horní 
Lhotě), jsou plochami s podmíněným využitím. Před projednáním návrhu na konkrétní 
využití (v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení) budou navržena a úspěšně 
projednána související protipovodňová opatření a bude zpracována, a správcem povodí 
akceptována, studie ovlivnění odtokových poměrů v zájmové lokalitě a v navazujícím 
území. Využití ploch je podmíněno souhlasem místně příslušného vodoprávního úřadu po 
vyhodnocení, zda stavba nebude negativně ovlivňovat průtok vody, její kvalitu nebo 
zhoršovat odtokové poměry. Předpokládá se, že v případě, kdy by mělo dojít k ovlivnění 
možnosti rozlivu, musí být nejprve realizována kompenzační opatření. 

V této kapitole jsou uvedeny jen vodohospodářské funkce vodních toků a nádrží, ostatní funkce jsou 
uvedeny v kapitole tvorby krajiny a vlivu na životní prostředí. 

B.3.5.2 Zásobování vodou 

Město Blansko, včetně městských částí (s výjimkou Lažánek), je zásobeno ze skupinového vodovodu 
Blansko, který vlastní Svazek VAK, měst a obcí a je provozován Vodárenskou akciovou společností VAK 
a.s.- divize Blansko. 

Hlavními dokumenty, kterými se řídí hospodaření s pitnou vodou jsou: 

- zákony č. 254/2001 Sb. (o vodách) a 274/2001 Sb. (vodovody a kanalizace) oba v pozdějším znění 

- plán rozvoje vodovodu a kanalizace Jihomoravského kraje z roku 2004 a doplňovaný v letech 2007-
2010 

- politika územního rozvoje JmK a směrnice Rady č. 91/29/EHS 

Hlavními zdroji této vodárenské soustavy pro Blansko jsou: 

- jímací území Spešov ( celkem 96,7 l/s), včetně vrtů na kú. Dolní Lhota (1,2 l/s) 

- jímací území Lažany (47,9 l/s) s čerpáním do přerušovací komory Hořice resp.do Blanska 

- jímací území Olomoučany (3,5 l/s) pro doplnění VDJ v Klepačově 

- jímací území Těchov-Obůrka (2,0 l/s) jako doplňující zdroj ve VDJ Těchov  

- přívodní řad DN 500 ze skupinového vodovodu Boskovice do VDJ Podlesí a Nový (zdroj jímací území 
Velké Opatovice). Pro tento SV je záložním zdrojem vodárenská nádrž Boskovice na říčce Bělé 
s úpravnou vody, která je však již delší dobu mimo provoz. 
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Samostatné zásobení má městská část Lažánky z jímacího území na svém katastru o vydatnosti cca 
2,0 l/s. 

Pro mimořádné události je možno využívat místní (většinou soukromé) studny. Kvalita vody z nich není 
zcela v normě, ale jako zdroj užitkové vody se může využívat. 

Dle PRVK Jmk se nepředpokládá nárůst obyvatel ani spotřeby. ÚP je řešen na období cca 8 let (územní 
rezervy na dalších 8 let), celkový stávající počet obyvatel (21 057) se v řešeném území zvýší do roku 
2018 jen o 443 (21 500) a do roku 2026 o dalších 500 (22 000) tj. Qp= 100 m3/den a ve zdrojích je 
tedy rezerva. V návrhu ÚP se s rozvojem počítá a teoretický nárůst je u jednotlivých městských části 
uveden. Tento teoretický nárůst o 3.273 obyvatel na 24 330 včetně vybavenosti a průmyslu (cca 
Qp=500 m3/den) však vychází jen z nabízených (možných) rozvojových ploch a bude kompenzován 
úbytkem obyvatel ve stávající zástavbě. 

Blansko-město na kotě terénu 270-380 m n. m. má průměrnou spotřebu pro cca 21.100 obyvatel 
Qp = 3300-3500 m3/den (39,5 l/s) a Qd = 4300-4600 m3/den (51,5 l/s). Zásobení je rozděleno do tří 
základních tlakových pásem a je značně složité. 

I. tlakové pásmo má řídící vodojemy Sadová II (2x650 m3-342,9/337 m n.m.) a VDJ Staré Blansko 
(1000 m3-341/337 m n. m.). Část je plněna z ČS u VDJ Bezručova 2x400 m3-282,9 m n.m.) s ohledem 
na tlakové poměry v sídlišti Zborovce. Do VDJ Staré Blansko je přivedena voda z JÚ Lažany (na 
odbočce od Hoření), do VDJ Bezručova z JÚ Spešov a do Sadové II z VDJ Spešov III a Nový (z VS 
Boskovice). Doplňující akumulací je VDJ U Hřbitova (100 m3-330,4 m n. m)., u kterého je ČS do VDJ 
Sever. 

II. takové pásmo má řídící VDJ Sadová III. (3000 m3-369/365 m n. m.), který je plněn přímo 
z přivaděče DN 500 z VS Boskovice.  

III. tlakové pásmo má několik nezávislých vodojemů. Jsou to VDJ Nový (2x1500 m3– 385/380,2 m n. 
m.), který je plněn jak z JÚ Lažany, tak z VS Boskovice. U něho je ČS (10 l/s) do VDJ Podlesí. VDJ 
Sever (2x650 m3-384,7 m n. m.) je plněn z ČS u VDJ U Hřbitova a z přivaděče DN 500 od Boskovic. 
U VDJ je ČS do VDJ Češkovice (zásobení Těchova - Obůrky). Dále je to VDJ Podlesí (2x250 m3-419,6 
m n .m.) je pro nejvýše položenou zástavbu a je plněn jak z JÚ Lažany, tak přivaděčem DN 500 z VS 
Boskovice. 

Nově navržená zástavba nad ulicí Pražskou - Luhy vyžaduje přeložku přívodního řadu DN 500 
z Boskovic až ve výhledu. Ostatní rozvojové plochy bydlení i průmyslu vyžadují jen rozšíření stávajících 
řadů. Celkový teoretický nárůst spotřeby vody může být až Qp =355 m3/den (4,1 l/s). 

Dolní Lhota na kotě terénu 280-310 m n .m. má průměrnou spotřebu pro 610 obyvatel Qp=100 
m3/den (1,2 l/s) a Qd=137 m3/den (1,6 l/s). Je zásobena ze skupinového vodovodu Blansko a to 
odbočkou z přivaděče z VDJ Spešov (2x250 m3-316,5 m n. m) do VDJ Bezručova (pro dolní pásmo). 
Výše položená zástavba je zásobena z AT stanice v obci. V kú. Dolní Lhota jsou vodní zdroje pro 
skupinový vodovod včetně PHO a ČS. Na severu sem zasahuje PHO JÚ Spešov. 

Pro nově navrženou zástavbu postačí rozšíření stávajících řadů, teoretické zvýšení spotřeba vody bude 
až o Qp=11 m3/den a nemá vliv na sytém. 

Horní Lhota na kotě terénu 290-340 m n. m. má průměrnou spotřebu pro 400 obyvatel Qp= 
27 m3/den (0,3 l/s) a Qd=40 m3/den (0,5 l/s) je zásobena ze skupinového vodovodu Blansko a to 
odbočkou z přivaděče DN 500 do VDJ Horní Lhota (150 m3-375,3 m n .m.) 

Nově navržená zástavba může variantně respektovat přivaděč DN 500 z Boskovic a postačuje rozšíření 
a zaokruhování stávajících řadů. Ojedinělé domky poblíž vodojemu budou mít své vlastní vnitřní 
posílení tlaku. Celkové teoretické zvýšení spotřeby bude až o Qp=26 m3/den. Spotřeba vody v bytové 
zástavbě v jižní části katastru (Luhy) je jako součást nového sídliště započtena v Blansku-městě. 

Těchov (Obůrka, Češkovice) na kotě terénu 490-530 m n .m. má průměrnou spotřebu pro 
550 obyvatel Qp=100 m3/den (1,2 l/s) a Qd=150 m3/den (1,7 l/s) je zásoben ze skupinového 
vodovodu Blansko a to z ČS u VDJ Sever DN 500 do VDJ Češkovice (150 m3-495 m n. m.. U tohoto 
VDJ je ČS s výtlakem přes vodovodní síť v zástavbě do VDJ Těchov (150 m3-542 m n. m.). U něho je 
AT stanice pro výše položenou zástavbu. Do tohoto systému je zapojen i doplňující zdroj z JÚ Obůrka. 
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Pro nově navrženou zástavbu postačí rozšíření stávajících řadů, teoretické zvýšení spotřeby bude až 
o Qp=50 m3/den. 

Dle PRVK JmK je plánována ČS a výtlačný řad DN 100 do VDJ Vavřinec (podél silnice), pro napojení 
obce Vavřinec a jeho místních částí na skupinový vodovod Blansko z důvodu nedostatečné kapacity 
u zdrojů a z hygienického hlediska nevyhovujících zdrojů pitné vody. 

Klepačov na kotě terénu 345-385 m n. m. má průměrnou spotřebu pro 480 obyvatel Qp=45 m3/den 
(0,5 l/s) a Qd=66 m3/den (0,8 l/s) je zásoben ze skupinového vodovodu Blansko a to čerpáním 
z jímky (15 m3) na jihu Blanska do VDJ „V Obci“ (50 m3-386,5 m n. m.). U něj je AT stanice do VDJ 
„V Lese“ (40 m3-394 m n. m.). Do tohoto VDJ je gravitační přívod z JÚ Klepačov (0,5 l/s) a propojení 
s vodovodní sítí v Olomoučanech. 

Pro nově navrženou zástavbu postačí rozšíření stávajících řadů, teoretické zvýšení spotřeby bude až 
o Qp=11 m3/den. 

Hořice na kotě terénu 480-550 m n.m. mají průměrnou spotřebu pro 90 obyvatel Qp=16 m3/den 
(0,2 l/s) a Qd=23 m3/den (0,3 l/s) je zásobena ze skupinového vodovodu Blansko a to přívodem z JÚ 
Lažany (od Milonic) přes přerušovací komoru u Hořice do Blanska. Na odbočce je VDJ Hořice (100 m3-
528 m n .m.) pro dolní pásmo. U něj je pro výše položenou zástavbu AT stanice. 

Pro nově navrženou zástavbu postačí rozšíření stávajících řadů, teoretické zvýšení spotřeby bude až 
o Qp= 2,5 m3/den. 

Olešná na kotě terénu 375-420 m n .m. má průměrnou spotřebu pro 110 obyvatel Qp=22 m3/den 
(0,25 l/s) a Qd=34 m3/den (0,4 l/s) je zásobena ze skupinového vodovodu Blansko a to přívodem 
z VDJ Hořice do VDJ Olešná (100 m3-444,1 m n .m.) pro dolní pásmo. U něj je pro výše položenou 
zástavbu AT stanice 

Pro nově navrženou zástavbu postačí rozšíření stávajících řadů, teoretické zvýšení spotřeby bude až 
o Qp= 6 m3/den. 

Lažánky na kotě terénu 370-440 m n. m. mají průměrnou spotřebu pro 430 obyvatel Qp=55m3/den 
(0,6 l/s) a Qd=83 m3/den (1,0 l/s). Městská část má samostatný zdroj pitné vody nad Arnoštovem 
(nový vrt HV 101-2,3 l/s) s ČS do VDJ I (150 m3- 463,9 m n. m.). U něj je ČS (1,6 l/s) do VDJ II (100 
m3-406 m n .m.). Starší vrt vykazoval znečistění a byl zrušen. 

Pro nově navrženou zástavbu postačí rozšíření stávajících řadů, teoretické zvýšení spotřeby bude až 
o Qp= 11 m3/den. 

Většina vodovodních přivaděčů k vodojemům vyžaduje rekonstrukci. Zejména hlavní přivaděč DN 500 
od Boskovic vykazuje velké množství poruch. Rovněž vodojemy vyžadují opravy. Kapacita zdrojů 
i vodojemů je ale dostatečná i z hlediska požárního zabezpečení a kvalita pitné vody je dobrá, ale stav 
potrubí ji zhoršuje. 

Řešeným územím od severu k jihu v údolní nivě je položen I. březovský vodovod DN 600 s ochranným 
pásmem 4,0 m od okraje potrubí. S řady ve městě není propojen. Ostatní vodovodní řady do DN 500 
a hloubky 2,5 m mají ochranné pásmo 1,5 m od okraje dle zákona č.274/2001 Sb. v pozdějším znění. 
V situacích jsou zakreslena PHO I a II JÚ Spešov a Dolní Lhota a PHO II JÚ Lažany. Ostatní zdroje 
mají jen oplocení (PHO I.) 

B.3.5.3 Odkanalizování území 

Město Blansko a většina místních částí má vybudovanou převážně jednotnou kanalizaci, která však 
není v okrajových částech ukončena v ČOV. Na ČOV je napojeno gravitačně jen město Blansko, 
Těchov a Klepačov. Z Dolní Lhoty a Horní Lhoty jsou vody přečerpávány přímo do kanalizace města. 
Síť ve městě a ČOV je provozována Vodárenskou akciovou společností VAK a.s.-divize Blansko. 

Hlavními dokumenty, kterými se řídí odvodnění území jsou: 

- zákony č. 254/2001 Sb. (o vodách) a 274/2001 Sb. (vodovody a kanalizace) oba v pozdějším znění 

- plán rozvoje vodovodu a kanalizace Jihomoravského kraje z roku 2004 a doplňovaný v letech 2007-
2010 
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- zásady územního rozvoje JmK a směrnice 91/271/EHS 

- generel odvodnění města Blanska X/2005 

Blansko-město má vybudovanou převážně jednotnou kanalizaci jejíž součástí jsou i zaklenuté úseky 
potoků (zejména Sloupečník a Palava) a s odlehčovacími komorami do řeky Svitavy. Malá část staré 
zástavby v Blansku na pravém břehu řeky nemá kanalizaci , naopak východní část města (sídliště 
Písečná) má oddílnou kanalizaci. Odpadní vody jsou svedeny gravitačně do jižní části kú. Blanska 
a přečerpávány na ČOV (která je umístěna výše). V rámci protipovodňových opatření byly realizovány 
úpravy na odlehčovacích komorách proti zpětnému vzdutí. 

Nově rekonstruovaná ČOV (2004-2006) je mechanicko-biologická čistírna klasického typu s plynovým 
a kalovým hospodářstvím. Její základní parametry jsou: Qp = 4.881,2 m3/den (56,5 l/s), Qhod = 203,4 
m3/hod  pro 29.376 EO (včetně průmyslu a vybavenosti - 147 l/os/den). Čerpací stanice dole pod ČOV 
je vybavena 4 čerpadly s celkovou kapacitou 136 l/s. Napojeno je cca 18.000 obyvatel a k největším 
znečišťovatelům patří Metra a.s.(lehký průmysl), ADAST a.s., ČKD Blansko a.s. (strojírenství)., 
SYNTHON s.r.o.(chemie). Současné zatížení je Qp = 3.500 m3/den (přetížení). 

Samostatná ČOV je v areálu bývalého ČKD v údolí Punkvy, kromě toho samostatné předčištění má jen 
firma SYNTHON na svém pozemku. 

Převážná část jednotné kanalizace ve starší zástavbě města vyžaduje rekonstrukci. Je nutné zejména 
snížit přítoky balastních vod. Nutné je rovněž posoudit generel kanalizace z roku 2005 s ohledem na 
to, že rozsah nově navržených rozvojových ploch se liší od podkladů k původnímu generelu. Jsou i na 
jiných místech a změnila se i technologie v průmyslových závodech (vliv na EO). 

Pro nově navrženou zástavbu postačí rozšířit stávající kanalizaci (pokud ta nevyžaduje rekonstrukci již 
pro stávající zástavbu), což ověří posouzení generelu a stanoví etapizaci. U srážkových vod, pokud 
nebude možné vsakování s ohledem na nepříznivé hydrogeologické poměry, je nutné zajistit jejich 
zdržení na hodnoty 10 l/s/ha (limit) a to na vlastním pozemku. Pro některé dílčí plochy bude nutné 
splaškové vody ale přečerpávat (viz situace). Výjimkou je průmyslová zóna za tratí ČD (Staré Blansko), 
kde bude nutné vybudovat novou kanalizaci, pokud možno oddílnou s napojením na stávající 
kanalizaci města a s využitím blízkosti vodoteče. Zdržení srážkových vod bude závazným limitem i pro 
přestavby zejména průmyslových areálů ve stávající zástavbě. 

Dolní Lhota má jednotnou kanalizaci jejíž součástí je i zatrubněný úsek Lhotského a Dolnolhotského 
potoka. Odpadní vody jsou přečerpávány do kanalizace města. 

Pro novou zástavbu postačí rozšířit splaškovou kanalizaci a srážkové vody mohou být svedeny přímo 
do vodotečí. 

Horní Lhota má jednotnou kanalizaci jejíž součástí je i zatrubněný úsek místního potoka. Odpadní 
vody jsou přečerpávány do kanalizace města přes čerpací stanici v Ráječku. 

Pro novou zástavbu postačí rozšířit splaškovou kanalizaci a srážkové vody mohou být svedeny přímo 
do vodotečí. Zástavba v jižní části katastru je součástí nového sídliště Luhy na kú. Blansko-město. 

Hořice nemají kanalizaci (jen žumpy na vyvážení) a povrchové odvodnění srážkových vod do 
občasných vodotečí. Pro novou zástavbu jsou navrženy žumpy na vyvážení, případně DČOV se vsakem 
na vlastním pozemku. 

Těchov (Obůrka, Češkovice) má samostatnou splaškovou kanalizaci, srážkové vody jsou většinou 
povrchově sváděny do vodotečí. Splašková kanalizace je gravitačně sváděna do několika jímek 
s čerpací stanicí pod zástavbou. Odpadní vody přečerpávány do stávající splaškové kanalizace DN 300 
u hotelu Panorama a odtud gravitačně svedeny do jednotné kanalizace města Blanska (na ČOV). 

Pro novou zástavbu bude nutné vybudovat novou splaškovou kanalizaci s přečerpávám do stávající 
gravitační kanalizace od hotelu Panorama do města (a na ČOV). Srážkové vody mohou být svedeny 
přímo do vodotečí. 

Olešná má jednotnou kanalizaci do dvou povodí (Hořický potok, Bačina). Do kanalizace, která není 
ukončena v ČOV, jsou vypouštěny nedostatečně či vůbec nečištěné odpadní vody z domácností. 

Pro novou zástavbu (ale i současnou) bude nutné vybudovat novou splaškovou kanalizaci se 
samostatnou ČOV v jihozápadní části obce (povodí Hořického potoka). Ze severní části obce bude 
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nutné splaškové vody do ní přečerpávat. Srážkové vody mohou být svedeny přímo do vodotečí 
s využitím stávající „jednotné“ kanalizace.  Ve variantě je také možnost přečerpávání splaškových vod 
na ČOV Blansko. 

Klepačov má převážně oddílnou kanalizaci. Srážkové vody jsou svedeny do dvou povodí (Punkva 
a Olomučanský potok) a splaškové vody čerpány na ČOV Blansko. Výjimkou je kolonie RD ze které je 
svedena do ČS celá jednotná kanalizace.  

Pro novou zástavbu bude nutné vybudovat novou splaškovou kanalizaci zaústěnou do stávající ČS. 
V jižní části bude nutné splaškové vody přečerpávat (ale i od stávající zástavby). Srážkové vody 
mohou být svedeny přímo do vodotečí.   

Lažánky mají jednotnou kanalizaci jejíž součástí je i zatrubněný úsek Lažáneckého potoka. Do 
kanalizace, která není ukončena v ČOV, jsou vypouštěny nedostatečně či vůbec nečištěné odpadní 
vody z domácností. Odvodnění  komunikací je většinou povrchově (silniční příkopy). 

Pro novou zástavbu (ale i současnou) bude nutné vybudovat novou splaškovou kanalizaci se 
samostatnou ČOV v západní části obce (povodí Lažáneckého potoka a Punkvy). Srážkové vody mohou 
být svedeny přímo do vodotečí s využitím stávající „jednotné“ kanalizace.  Ve variantě je také možnost 
přečerpávání splaškových vod na ČOV Blansko. 

Kanalizační řady do DN 500 a hloubky 2,5 m mají ochranné pásmo 1,5 m od okraje, větší profily 
a kanalizace ve větších hloubkách pak 2,5 m dle zákona č.274/2001 Sb. v pozdějším znění. 

B.3.6 Řešení veřejné infrastruktury - energetika 

B.3.6.1 Zásobení plynem a teplem 

V řešeném území je většina městských částí plynofikována. 

Hlavními dokumenty, kterými se řídí plynofikace a teplofikace ve městě je: 

- zákon č. 458/2000 Sb. (energetický) v  pozdějším znění  

- politika územního rozvoje JmK. 

- generel plynofikace města 

Zemní plyn je využíván většinou pro vytápění, přípravu TUV a vaření a také v průmyslu 
v technologických procesech.  

Na území města jsou dva VTL plynovody: Útěchov –Blansko - DN 200(150)/25 a Moravský kras - DN 
150/40. 

RS VTL/STL jsou : 

- Svitavská 10.000 m3/hod napojena VTL přípojkou DN 200/25 na VTL od Útěchova 

- závod Metra (společné i Blansko-město) 10.000 m3/hod napojena přípojkou DN 200/25 na VTL od 
Útěchova 

- SYNTHOM (společná i pro Staré Blansko 3.000 m3/hod napojena odbočkou na přípojku z VTL 
Útěchov k RS Svitavská 

- Dolní a Horní Lhota-Spešov-Ráječko 3.000 m3/hod napojena přípojkou DN 100 z VTL od Útěchova 

- Lažánky 1200 m3/hod napojena přípojkou DN 100 z VTL Moravský kras 

- Těchov, Obůrka 1200 m3/hod napojena přípojkou DN 100 z VTL Moravský kras 

- Češkovice 1200 m3/hod  napojena přípojkou DN 100 z VTL Moravský kras 

- Olešná 500 m3/hod  napojena přípojkou DN 80 z VTL od Útěchova 

Současné zdroje (27.100 m3/hod) a distribuční síť jak plynovodní tak teplovodní je dostatečná a pro 
rozvoj není limitující. Stávající spotřeba (14.070 m3/hod) vzroste jen o cca 2-3%, neboť ve stávající 
zástavbě dojde k postupnému snížení energetické náročnosti. Stávající objekty se zateplují, účinnost 
kotlů se zvyšuje a technologické procesy jsou efektivnější. V návrhu ÚP se s rozvojem počítá 
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a teoretický nárůst je u jednotlivých městských části uveden. Tento teoretický nárůst o 3.634 obyvatel 
včetně vybavenosti a průmyslu (cca Qp=2000 m3/den) však vychází jen z nabízených (možných) 
rozvojových ploch a bude kompenzován úbytkem obyvatel  a změnou struktury průmyslových ploch ve 
stávající zástavbě. 

Blansko-město je zásobeno plynem především z rozvodné sítě STL a NTL. Jeho průměrná spotřeba 
je pro obyvatelstvo 5200 m3/hod (12000 tis. m3/rok), maloodběr 2600 m3/hod (6000 tis m3/rok) 
a velkoodběr 8400 m3/hod (12.000 tis m3/rok). Celkem 16.200 m3/hod. 

Na STL řady DN 50-150 jsou napojeny především průmyslové závody (tlak 0,1 MPa) a větší blokové 
kotelny. 

NTL řady DN 80-150 pokrývají prakticky celou zástavbu. Tato starší síť vyžaduje postupnou 
rekonstrukci. 

Distribuční RS STL/NTL jsou: 

Borská (2000 m3/hod), Vodní (2000 m3/hod), Zborovce (3000+1200  m3/hod), Palava (1200 
m3/hod), Dolní Lhota (2x500 m3/hod), Písečná (1200 m3/hod), Okružní (1200 m3/hod), Staré 
Blansko (1200 m3/hod).  

Nová zástavba v dosahu stávajících rozvodů tepla z lokálních kotelen (v situaci zakresleny jen jako 
zdroje tepla) může se na tyto rozvody napojit, pro ostatní zástavbu budou rozšířeny především STL 
plynovody, výjimečně NTL u rozptylu. Teoretický nárůst spotřeby včetně vybavenosti a průmyslu může 
být až o 1325 m3/hod. 

Pro zástavbu Luhy je navržena nová RS Blansko – Luhy, která má nahradit ke zrušení navrženou RS 
VTL/STL v areálu Metra Blansko. O využití VTL přípojky bude samostatné jednání o konkrétním 
budoucím řešení.  

Dolní Lhota je zásobena převážně z rozvodů NTL z RS STL/NTL Dolní Lhota. Průměrná spotřeba 
v domácnostech je 310 m3/hod (590 tis.m3/rok).  

Pro novou zástavbu postačí rozšíření především STL plynovodů. Nárůst spotřeby může být až 60 
m3/hod. 

Horní Lhota je zásobena z rozvodů STL a RS VTL/STL Dolní Lhota (Spešov). Průměrná spotřeba 
v domácnostech je 250 m3/hod (520 tis.m3/rok). 

Pro novou zástavbu postačí rozšíření STL plynovodů. Nárůst spotřeby může být až 225 m3/hod 
(spotřeba a návrh rozvodů v novém sídlišti Luhy je zahrnuta do Blanska –města). 

Těchov (Obůrka, Češkovice) je zásoben z rozvodů STL a RS VTL/STL Těchov a Češkovice. Průměrná 
spotřeba v domácnostech a objektech je 270 m3/hod (560 tis. m3/rok). 

Pro novou zástavbu postačí rozšíření STL plynovodů. Nárůst spotřeby může být až 230 m3/hod. 

Klepačov je zásoben z rozvodů STL a přípojkou od RS VTL/STL ČKD. Průměrná spotřeba 
v domácnostech je 240 m3/hod (510 tis.m3/rok). 

Pro novou zástavbu postačí rozšíření STL plynovodů. Nárůst spotřeby může být až 60 m3/hod. 

Lažánky jsou zásobeny z rozvodů STL a RS VTL/STL Lažánky. Průměrná spotřeba v domácnostech je 
290 m3/hod (620 tis.m3/rok). 

 Pro novou zástavbu postačí rozšíření STL plynovodů. Nárůst spotřeby může být až 55 m3/hod. 

Olešná je zásobena z rozvodů STL a RS VTL/STL Olešná .Průměrná spotřeba v domácnostech je 70 
m3/hod (120 tis.m3/rok).  

Pro novou zástavbu postačí rozšíření STL plynovodů. Nárůst spotřeby může být až 30 m3/hod. 

Hořice jsou zásobeny z rozvodů STL s připojením na STL rozvody v Olešné. Průměrná spotřeba 
v domácnostech je 40 m3/hod (90 tis.m3/rok). 

 Pro novou zástavbu postačí rozšíření STL plynovodů. Nárůst spotřeby může být až 15 m3/hod. 
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Zdroje plynu (řady a RS) jsou dostatečné, většina rozvodů (s výjimkou starší zástavby v Blansku-
městě) je v dobrém stavu. Majitelem a provozovatelem  plynárenské sítě a objektů je Jihomoravská 
plynárenská a.s.  

Ochranné pásmo VTL řadů a RS VTL je 4 m (v lese 2 m), STL a NTL plynovodů 1,0 m dle zákona  
č.458/2000 Sb. v platném znění. 

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodů do DN 100 je 15 m, VTL do DN 250  20 m a pro větší 40 m. U RS 
VTL je toto pásmo 10 m. 

V městě není centrální zdroj tepla ani teplárenský zdroj. Je zaveden decentralizovaný systém vytápění 
jak průmyslových objektů tak zejména bytových domů. Zdrojem těchto kotelen průmyslových, 
domovních nebo blokových je zemní plyn. Celkem je na území Blanska –města 65 kotelen z toho jen 3 
s výkonem nad 5 MW. Celkový instalovaný výkon je 85 MW v bytovkách a menších objektech a 25 GJ 
v průmyslu. Výstupem je hlavně horká voda, v průmyslu i pára. Rozvody v sídlištích jsou jen krátká 
propojení mezi objekty. 

Provozovatelem 33 kotelen v bytových domech je firma VRBA a.r.o. Blansko-Sukova, u ostatních 
majitelé průmyslových objektů. Ochranné pásmo teplovodů dle zákona č. 458/2000 v platném znění je 
2,5 m od okraje potrubí. 

Většina domácností ve městě je 100% plynofikována. V městských částech je vytápění a zejména 
příprava TUV rovněž plynofikována i když v polední době se využívají zpět i tuhá paliva zejména 
v okrajových částech města (rozhoduje cena a rozsah zateplení). 

Alternativní zdroje vytápění (solární, větrná, biopaliva, štěpka, tepelná čerpadla ap.) nepřesahují 1% 
a to zejména u nové výstavby RD. Spotřeba tepla postupně klesá, neboť se i v podnicích tradiční 
způsoby vytápění a přípravy TUV, stejně jako nové technologické procesy, postupně mění (spoří se). 

B.3.6.2 Zásobování elektrickou energií 

B.3.6.2.1 Nadřazené sítě a zařízení VVN 

Síť VVN 400 kV: 

Řešeným územím neprochází vedení napěťové hladiny 400 kV. 

Tento stav zůstane v návrhovém období beze změn. 

Síť VVN 220 kV: 

V řešeném území se nenachází zařízení a vedení této napěťové hladiny. 

Tento stav zůstane v návrhovém období beze změn. 

Síť VVN 110 kV: 

Řešeným územím prochází vedení napěťové hladiny 110 kV. Jedná se o tato vedení: 

VVN 523/524 Čebín – Blansko, VVN 5526/5527 Blansko – Blansko ČD a VVN 525 Blansko – Boskovice. 

Na jihozápadním okraji Blanska je umístěna transformace 110/22kV, do které jsou zaústěna výše 
uvedená vedení 110 kV. 

S budováním nových zařízení 110 kV E.ON v návrhovém období nepočítá. 

Dle ZÚR Jihomoravského kraje byl převzat koridor pro vedení napěťové hladiny 110 kV a sice vedení 
2x110kV Blansko – Rozstání. E.ON Distribuce, a.s. s výstavbou nového vedení 110kV plánuje ve 
výhledu po roce 2020. 

V návrhovém období bude provedena rekonstrukce vedení VVN 525 na dvojité ve stávající trase, bez 
nároku na rozšíření ochranného pásma. 

Z důvodu zaústění nového potahu vedení 110 kV se počítá s rozšířením rozvodny 110kV. Plocha pro 
rozšíření je zakreslena ve výkresové části. 

Ochranné pásmo pro stávající, nová a přeložená venkovní vedení 110 kV, elektrické stanice 
a transformovny 110/22 kV je dáno zákonem č. 458/2000 Sb.. 
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B.3.6.2.2 Sítě a zařízení VN 22 kV 

V současné době jsou z rozvodny v Blansku vyvedena napájecí vedení, která zajišťují pokrytí nároků 
na příkon v řešeném území. 

Vedení jsou součástí distribuční soustavy 22 kV. Dle sdělení E.ON je stav rozvodné soustavy 22 kV 
dobrý. Vedení jsou většinou na betonových nebo ocelových příhradových podpěrách v dobrém 
mechanickém stavu. 

V Blansku je vybudováno kabelové vedení 22 kV do trafostanic, ve středu města v několika trasách. 

Výše uvedené rozvody VN spolu s transformovnou jsou dnes schopny krýt současnou potřebu. 

V návrhovém období bude, na základě požadavků výstavby na navržených plochách a řešení 
komunikace v severní části města, nutné provést přeložku stávajícího venkovního vedení. Vedení bude 
v části trasy nahrazeno kabelem. Nová trasa je vedena v souběhu s komunikací a na plochách 
navržené zástavby sleduje navrženou uliční síť. Trasy nových kabelů budou sledovat navrženou uliční 
síť nové zástavby. 

Pro napojení nové zástavby bude rozšířena kabelová síť VN a vybudovány nové trafostanice ve 
výkrese energetiky označené jako TRN. Tam, kde bude z prostorových důvodů možné napojení 
venkovním vedením, budou i trafostanice jako venkovní, jinak se předpokládá výstavba kioskových 
stanic. 

Plochy podnikání a výroby budou napojeny ze sítě VN 22 kV odběratelskými trafostanicemi. Protože 
není známo konkrétní využití ploch, ani počet konkrétních podnikatelských subjektů, je nutné 
považovat počet a umístění nových trafostanic pro zásobení těchto ploch pouze za orientační. Přesné 
umístění, provedení a řešení (trafostanice, vstupní rozvodna, venkovní, zděná) bude stanoveno pro 
každý podnikatelský subjekt v lokalitě v rámci dalšího stupně dokumentace pro územní a stavební 
řízení s ohledem na vývoj zatížení a rozvoj oblasti. 

Připojování nových odběratelů výrobní a nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou legislativou 
(zák.458/2000 Sb., vyhl. 51/2006 Sb., případně novou legislativou v platném znění). 

Ochranné pásmo pro stávající, nová a přeložená venkovní vedení 22 kV je dáno zákonem 
č. 458/2000 Sb.. 

Veškeré úpravy stávající rozvodné sítě a budování nových rozvodů jsou plně v kompetenci vlastníka 
a provozovatele – společnosti E.ON. Zde bude také projednána veškerá výstavba, která zasahuje do 
ochranných pásem el. zařízení v napěťové hladině 110 kV, 22 kV a menší, ostatní případy pak ČEPS 
a.s.. Výjimky z ustanovení zák.č. 458/2000 Sb. o ochranných pásmech a písemný souhlas s činností 
v ochranných pásmech uděluje příslušný provozovatel distribuční soustavy – E.ON. 

Koncepce řešení napojení jednotlivých ploch je patrná z výkresové části dokumentace. 

Transformovny 22/0,4 kV 

Na řešeném území města Blanska a okolí je situováno celkem 127 trafostanic, z toho 77 trafostanic 
k.ú. Blansko, v k.ú. Dolní Lhota 9, Horní Lhota 5, Hořice 1, Klepačov 7, Lažánky 7, Olešná 4, Spešov 7 
a Těchov 10. Jejich seznam s označením a názvy, které používá E.ON je uveden v následující tabulce. 
Trafostanice jsou venkovního provedení i zděné s napojením na vzdušné vedení, dále pak zděné, 
napojené kabelovým vedením. 

Převážná většina trafostanic je v dobrém technickém stavu a vyhovují požadavkům odebíraného 
výkonu. 

Ochranné pásmo pro stávající, nové a přeložené trafostanice 22/0,4 kV je dáno zákonem 
č. 458/2000 Sb.. 
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Seznam trafostanic 22/0,4 kV v řešeném území: 

    Výkon 
Ozn. Umístění název TS druh Typ Typový 

číslo TS     kVA 

320366 Blansko T26 CHELČICKÉHO, VN108 Vlastní zděná městská 800kVA 

320367 Blansko T8 ZIMNÍ STADION, VN108 Vlastní zděná městská 800kVA 

320368 Blansko T12 DVORSKÁ, VN108 Vlastní zděná městská 800kVA 

320369 Blansko T24 ONV, VN108 Vlastní zděná městská 400kVA 

320370 Blansko TS13 SALMOVA, VN108 Vlastní zděná městská 800kVA 

320371 Blansko T14 BORISOGLEBSKÁ, VN108 Vlastní zděná městská 400kVA 

320373 Blansko T39 MACOCHA, VN285 Vlastní věžová zděná 1890kVA 

320374 Blansko T2 JASANOVÁ, VN108 Vlastní zděná městská 630kVA 

320375 Blansko T32 Adast, VN108 Cizí zděná městská Nezadáno 

320376 Blansko Kamena, VN108 Cizí betonová dvousloupová Nezadáno 

320377 Blansko VHS, VN108 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320378 Blansko Osp, VN108 Cizí betonová čtyřsloupová 315kVA 

320380 Blansko Univa, VN108 Cizí zděná městská 1000kVA 

320381 Blansko T30 Metra hala, VN844 Cizí zděná městská Nezadáno 

320382 Blansko T5 OÚNZ, VN108 Cizí zděná městská 1260kVA 

320383 Blansko Paulínka, VN108 Cizí betonová čtyřsloupová 315kVA 

320384 Blansko T31 Panelárna, VN108 Cizí zděná městská 1260kVA 

320386 Blansko T38 Čd, VN108 Cizí zděná městská Nezadáno 

320387 Blansko Bustec, VN108 Cizí betonová dvousloupová 630kVA 

320388 Blansko TS-Agrostav, VN108 Cizí prov. ECR betonová dvousloupová 630kVA 

320389 Blansko Klamovka, VN126 Cizí Nezadáno Nezadáno 

320390 Blansko T3 POD JAVORY, VN108 Vlastní zděná městská 630kVA 

320391 Blansko SKLENÍKY, VN108 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320392 Blansko T19 PEKAŘSKÁ, VN108 Vlastní zděná městská 800kVA 

320393 Blansko T17 OKRUŽNÍ, VN108 Vlastní zděná městská 800kVA 

320394 Blansko TS15 MŠ, VN108 Vlastní zděná městská 400kVA 

320395 Blansko T9 POLICIE, VN108 Vlastní vestavěná v úrovni 800kVA 

320396 Blansko Čistička, VN126 Cizí prov. ECR betonová čtyřsloupová 630kVA 

320397 Blansko T22 Hotel Dukla, VN108 Cizí vestavěná v úrovni 630kVA 

320398 Blansko T43 Kanalizace, VN108 Cizí prov. ECR bloková BETONBAU Nezadáno 

320399 Blansko T10 SEVER, VN108 Vlastní zděná městská 800kVA 

320400 Blansko HORNÍ PALAVA, VN108 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320401 Blansko ZBOROVCE CIHELNA, VN108 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320402 Blansko U PNEUSERVISU, VN118 Vlastní betonová dvousloupová 400kVA 

320403 Blansko T20 U OBCHODU, VN108 Vlastní zděná městská 800kVA 

320404 Blansko T7 RESTAURACE, VN108 Vlastní zděná městská 630kVA 

320405 Blansko T21 GARÁŽE, VN108 Vlastní zděná městská 1260kVA 

320406 Blansko VL.SP.BK9, VN118 Vlastní betonová dvousloupová 400kVA 
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320407 Blansko T1 SPÍNAČKA, VN108 Vlastní zděná městská 630kVA 

320408 Blansko T25 VÝPOČETNÍ STŘEDISKO, VN108 Vlastní zděná městská 1260kVA 

320409 Blansko T35 OBCHODNÍ AKADEMIE, VN108 Vlastní zděná městská 630kVA 

320410 Blansko T36 BENZINA, VN283 Vlastní zděná městská 630kVA 

320411 Blansko SLOUPEČNÍK, VN108 Vlastní betonová dvousloupová 400kVA 

320412 Blansko T18 KAMNÁŘSKÁ, VN108 Vlastní zděná městská 1260kVA 

320413 Blansko T16 U LESA, VN108 Vlastní zděná městská 800kVA 

320414 Blansko T11 KLUB DŮCHODCŮ, VN108 Vlastní vestavěná v úrovni 400kVA 

320415 Blansko Oss, VN118 Cizí betonová dvousloupová 250kVA 

320416 Blansko OPBH, VN108 Vlastní betonová dvousloupová 630kVA 

320417 Blansko T27 INTERNÁT ČKD, VN108 Vlastní zděná městská 1260kVA 

320418 Blansko SOCHOROVA, VN108 Vlastní betonová dvousloupová 630kVA 

320419 Blansko T4 PENZION, VN108 Vlastní zděná městská 630kVA 

320420 Blansko T37 PILA, VN283 Vlastní zděná městská 630kVA 

320421 Blansko T52 SANATORKA, VN108 Vlastní bloková BETONBAU 630kVA 

320422 Blansko CIHELNA, VN118 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320423 Blansko STARÉ MĚSTO, VN118 Vlastní betonová jednosloupová 400kVA 

320424 Blansko T23 WANKLOVO NÁM., VN108 Vlastní zděná městská 800kVA 

320425 Blansko OVBD, VN108 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320426 Blansko Bačina, VN126 Vlastní betonová dvousloupová 400kVA 

320427 Blansko T40 Čd kiosek, VN108 Cizí zděná městská 400kVA 

320428 Blansko T28 BEZRUČOVA, VN108 Vlastní zděná městská 1260kVA 

320576 Blansko Progres, VN108 Cizí Nezadáno 400kVA 

320606 Blansko T34 Penny, VN283 Cizí zděná městská 400kVA 

320609 Blansko T41 Lídl, VN283 Cizí zděná městská 400kVA 

320670 Blansko T6 Domov důchodců, VN108 Cizí zděná městská 400kVA 

320672 Blansko T42 Čemebo, VN844 Cizí bloková MANNELLI 400kVA 

320678 Blansko T44 Billa, VN283 Cizí zděná městská 400kVA 

320680 Blansko Autosalon Hrazdíra, VN844 Nezadáno betonová jednosloupová 160kVA 

320683 Blansko Racom, VN127 Cizí prov. ECR betonová jednosloupová 400kVA 

700016 Blansko TS45 ATONA, VN844 Cizí zděná městská 630kVA 

700093 Blansko T46 Čad, VN285 Cizí bloková PET 400kVA 

700299 Blansko Omsz, VN108 Cizí betonová jednosloupová 400kVA 

700566 Blansko T47 ŽIŽKOVA, VN108 Vlastní bloková BETONBAU 630kVA 

700721 Blansko T48  SYNTHON, VN281 Cizí věžová zděná 1260kVA 

701111 Blansko T50 Novatisk, VN844 Společné bloková BETONBAU 630kVA 

701260 Blansko T51 Betonmix, VN844 Společné bloková BETONBAU 250kVA 

701555 Blansko FEV Štreit, VN155 Cizí betonová jednosloupová 400kVA 

701826 Blansko T53 Čelakovského, VN282 Vlastní bloková PET 250kVA 

320460 Dolní Lhota OPP, VN118 Vlastní betonová čtyřsloupová 315kVA 

320461 Dolní Lhota OBEC, VN118 Vlastní betonová dvousloupová 400kVA 

320462 Dolní Lhota Mkz, VN845 Cizí bloková BEZ 250kVA 

320463 Dolní Lhota Mkz vodárna, VN108 Cizí dřevěná 160kVA 
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320464 Dolní Lhota Lehkov, VN118 Cizí prov. ECR betonová dvousloupová 400kVA 

320465 Dolní Lhota U NÁDRAŽÍ, VN118 Vlastní betonová dvousloupová 400kVA 

320619 Dolní Lhota DRUŽSTVO, VN845 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320630 Dolní Lhota Pyrotek, VN845 Cizí betonová dvousloupová 630kVA 

700582 Dolní Lhota Steko, VN845 Cizí betonová jednosloupová 400kVA 

320379 Horní Lhota Tech. služby, VN844 Cizí betonová dvousloupová 400kVA 

320473 Horní Lhota OBEC, VN844 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320474 Horní Lhota FAMILIE, VN844 Vlastní betonová dvousloupová 400kVA 

320512 Horní Lhota T29 PRŮMYSLOVÁ ZÓNA, VN844 Vlastní bloková BETONBAU 630kVA 

700764 Horní Lhota T49 VOJÁNKY ČBE, VN844 Cizí bloková BETONBAU 2200kVA 

320475 Hořice OBEC, VN845 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320502 Klepačov OBEC, VN155 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320503 Klepačov ZAHUŠTĚNÍ, VN155 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320663 Klepačov Čkd, VN105 Cizí vestavěná v úrovni Nezadáno 

320666 Klepačov Školka, VN105 Cizí betonová dvousloupová Nezadáno 

320667 Klepačov Ředitels., VN105 Cizí příhradová Nezadáno 

 Klepačov Klepačov družstvo, VN105 Cizí příhradová Nezadáno 

 Klepačov PŘÍHON, VN155 Vlastní bloková BETONBAU 400kVA 

320528 Lažánky OBEC, VN127 Vlastní příhradová 400kVA 

320529 Lažánky HÁJENKA PUNKVA, VN108 Vlastní betonová jednosloupová 250kVA 

320531 Lažánky Družstvo, VN127 Cizí příhradová 200kVA 

320532 Lažánky HORNÍ KONEC, VN127 Vlastní betonová dvousloupová 400kVA 

320533 Lažánky ZAHUŠTĚNÍ, VN127 Vlastní betonová jednosloupová 250kVA 

320668 Lažánky P19 a, VN105 Cizí betonová dvousloupová Nezadáno 

320669 Lažánky P19 b, VN105 Cizí betonová dvousloupová Nezadáno 

320556 Olešná OBEC, VN126 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320557 Olešná MACKŮV MLÝN, VN126 Vlastní příhradová 100kVA 

320558 Olešná TV PŘEVADĚČ, VN126 Vlastní betonová jednosloupová 160kVA 

701394 Olešná Olešná FVE Sluneta, VN126 Cizí betonová dvousloupová 630kVA 

320620 Spešov KOUPALIŠTĚ, VN845 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320621 Spešov ZAHUŠTĚNÍ, VN845 Vlastní betonová dvousloupová 400kVA 

320622 Spešov Vodovodní přivaděč, VN845 Cizí prov. ECR betonová dvousloupová 400kVA 

320623 Spešov Vodárna, VN845 Cizí prov. ECR betonová dvousloupová 160kVA 

320624 Spešov OBEC, VN845 Vlastní betonová jednosloupová 160kVA 

320625 Spešov ČOV, VN844 Vlastní betonová jednosloupová 160kVA 

320626 Spešov BAHNA, VN845 Vlastní betonová dvousloupová 400kVA 

320639 Těchov ZAHRADNÍ MĚSTO, VN108 Vlastní betonová dvousloupová 630kVA 

320640 Těchov OBEC, VN108 Vlastní betonová dvousloupová 400kVA 

320641 Těchov SKALNÍ MLÝN, VN108 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320642 Těchov ŠKOLKA, VN108 Vlastní betonová dvousloupová 400kVA 

320643 Těchov KYZLINK, VN108 Vlastní betonová dvousloupová 250kVA 

320644 Těchov TĚCHOV - OBŮRKA, VN108 Vlastní betonová jednosloupová 250kVA 

320645 Těchov ČEŠKOVICE, VN108 Vlastní betonová dvousloupová 630kVA 
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320646 Těchov ŽIŽLAVICE, VN108 Vlastní betonová jednosloupová 250kVA 

320664 Těchov Ocelárna, VN105 Cizí vestavěná v úrovni Nezadáno 

320665 Těchov Slévárna, VN104 Cizí vestavěná v úrovni Nezadáno 

V tomto seznamu jsou uvedeny distribuční i odběratelské trafostanice, které zajišťují napájení 
průmyslových podniků. 

B.3.6.2.3 Sítě a zařízení NN 3 × 400/230 V 

Rozvody nízkého napětí 3x400/230V jsou ve středu města kabelizované, výjimečně v okrajových 
částech jako venkovní na betonových sloupech vodiči AlFe a AES, částečně jako nadzemní na 
betonových stožárech, místně také na dřevěných patkovaných sloupech a zemními kabely. Předmětné 
rozvody slouží pouze pro potřebu stáv. odběru el. energie a jsou částečně dimenzovány na drobný 
nárůst zatížení v rámci rozvoje bytové výstavby. Stávající odběry náleží převážně do kategorie A a B, 
(vytápění převážně plynem). 

B.3.6.2.4 Veřejné osvětlení 

V Blansku a okolních obcích je vybudována síť veřejného osvětlení několika různými způsoby. Z části 
je VO provedeno raménkovými svítidly s výbojkovými zdroji, osazenými na stožárech sítě NN nebo 
fasádách domů, případně střešnících, po kterých je vedena současně distribuční síť NN. Většinou jsou 
zabudovány sadové stožáry na kabelovém rozvodu, osazeném výbojkovými svítidly. Kolem komunikací 
jsou zabudovány silniční ocelové stožáry s výložníky a výbojkovými svítidly, rozvod je kabelový. 

Pro nové lokality soustředěné výstavby bude veřejné osvětlení prováděno v návaznosti na 
navrhovanou distribuční síť NN - v částech, kde bude prováděna kabelová rozvodná síť NN bude 
použito samostatných osvětlovacích stožárů, v případě venkovní sítě bude využito těchto podpěr i pro 
osazení svítidel veřejného osvětlení. Ovládání naváže na stávající stav. 

Svítidla budou volena tak, aby jejich světelně – technické vlastnosti odpovídaly požadavkům na 
snižování a eliminaci tzv. světelného znečištění, to znamená použití takových typů, jejichž světelný tok 
je všechen vyzářen směrem dolů a nedochází k rozptylu světla na krytech a jeho vyzařování směrem 
nahoru. 

B.3.6.2.5 Bilance elektrického příkonu pro návrh ÚP: 

Základním údajem pro návrh distribučního systému je stanovení soudobého maximálního zatížení. 
Distribuční systém je pak dimenzován tak, aby byl schopen přenést požadovaný výkon v době 
předpokládaného maxima odběru při dodržení všech aspektů hospodárnosti a bezpečnosti, 
spolehlivosti a kvality napětí, to vše při minimálních počátečních investicích a provozních nákladech. 

Podíl bytového fondu: 

Z energetického hlediska se uvažuje s dvojcestným zásobováním obytných domů a průmyslové sféry 
tj. elektřinou a plynem (topení, vaření, příprava TUV). Dle ČSN 34 10 60 jde tedy o stupeň elektrizace 
"A", kde se el. energie používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče. Vzhledem ke zvyšujícímu se 
životnímu standardu je nutno mezi takovéto spotřebiče řadit i některé spotřebiče sloužící pro přípravu 
pokrmů (fritézy, grily, mikrovlnné trouby aj.), které jsou energeticky náročnější. 

Je uvažováno s výhledovou hodnotou zatížení na 1 b.j. v BD 1,5 a v RD 2,1 kW, což je hodnota pro 
realizační období po roce 2020. 

Na nárůst odběru el. energie bude mít podstatný vliv tato navrhovaná výstavba: 

Dle návrhu se v řešeném území předpokládá výstavba 422 b.j. v rodinných domech a 759 b.j. 
v bytových domech, celkem 1 181 b.j. Potřebný příkon pro novou výstavbu bude cca 2024 kW, na 
úrovni distribučních trafostanic. 

Podíl občanské vybavenosti a drobného podnikání: 

Pro potřeby drobného podnikání je uvažováno s měrnou hodnotou zatížení 10 W/m2 plochy a tedy 
s nárůstem cca 3260 kW, na návrhových plochách. 
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Podíl výrobní sféry: 

Pro potřeby výroby je počítáno s měrným zatížením 20 W/m2 plochy a tedy je uvažováno s nárůstem 
cca 2684 kW, na nově navržených plochách. 

Celková výhledová hodnota potřebného současného příkonu: 

Bydlení 14240 kW + 2024 kW = 16264 kW 

Nevýrobní sféra, služby a drobná výroba 6670 kW + 3260 kW = 9930 kW 

Výrobní sféra  9830 kW + 2684 kW = 12514 kW 

Pro určení celkového soudobého zatížení všech odběratelských skupin je třeba počítat se vzájemnou 
soudobostí maxim. Předpokládáme, že maxima je dosahováno v síti VN ve večerní špičce, pak u sféry 
bydlení uvažujeme koeficient soudobosti 1,0, u občanské vybavenosti 0,6 a u výrobní sféry 0,2. 

Celkové soudobé zatížení řešeného území je stanoveno na 24725 kW. 

Z toho na úrovni distribučních trafostanic je třeba zajistit 22222 kW 

Tento příkon bude zajištěn následujícím počtem trafostanic: 

t = 22222/(400*0,95*0,8) = 73, 09 ⇒ 73 trafostanic v dimenzi 400 kVA. 

Stávající počet distribučních trafostanic – 78. 

Z uvedeného plyne, že stávající počet trafostanic by byl schopen krýt potřebu příkonu i pro návrh. 
Přesto je navržena výstavba nových trafostanic označení TRN a to z důvodu velkých vzdáleností 
navržených ploch zástavby od stávajících zdrojů a také z důvodu, že v některých případech není 
možné zvýšit instalovaný výkon na stávajících konstrukcích trafostanic. 

B.3.6.3 Spoje 

B.3.6.3.1 Dálkové kabely 

Řešeným územím procházejí dálkové optické kabely. Ve výkrese jsou tyto trasy optických kabelů 
zakresleny dle podkladů Telefonica O2. 

V návrhovém období se nepočítá s budováním nové trasy a rovněž nedojde k zásadnímu dotčení 
tohoto zařízení navrhovanou zástavbou. 
Trasy dálkových kabelů jsou dle zákona č. 151/2000 Sb. v platném znění chráněny ochranným 
pásmem, jehož šířka je 1,5 m na obě strany od kabelu. 

B.3.6.3.2 Rozvody MTS 

S další výstavbou zařízení v návrhovém období Telefónica O2 nepočítá. 

Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby. Plánuje se 
pouze pokládka telekomunikačních kabelů, která zajistí dostatečnou telefonizaci. Plánovaná zástavba 
bude napojena na telefonní síť po provedení rozšíření sítě v navržených lokalitách. 

Trasy kabelů ÚP neřeší, budou upřesněny v dalších stupních dokumentace. 

V rámci rekonstrukce telekomunikační sítě v Blansku byla provedena rovněž náhrada původních 
telefonních ústředen nedostatečné kapacity za nové digitální telefonní ústředny. Kapacita nových 
digitálních ústředen plně vyhovuje požadavkům na telefonní přípojky včetně rezervy v kapacitě. 

B.3.6.3.3 Radioreléové trasy 

Přes správní území města Blansko prochází radioreléové spoje v různých směrech. Tyto byly převzaty 
z ÚAP předaných městem Blansko. 

Dle stanoviska Českých radiokomunikací je požadavek na jejich ochranu. Rovněž je třeba projednat 
plánování staveb značné výšky jako např. větrné elektrárny, situované v blízkostech do 150 m od 
průběhu RR paprsku.Takové případy musí být předem posouzeny (odsouhlaseny společností České 
radiokomunikace, a.s.). 
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Zřizování nových radioreléových spojů se předpokládá, na základě konkrétních požadavků investorů 
v území. 

B.3.7 Soulad s požadavky na ochranu civilizačních a přírodních hodnot 
území 

B.3.7.1 Ochrana civilizačních hodnot území 

Blansko: 

Jádrovým územím je město Blansko, jehož historická zástavba je situována po obou březích řeky 
Svitavy (Staré Blansko západně od řeky, později vzniklé nové sídlo východně od řeky). Koncepce 
řešení územního plánu Blansko zajišťuje ochranu historické zástavby a navrhuje revitalizaci části 
historického jádra. 

Hodnoty území jsou vázány nejen na historickou zástavbu, ale i na rozsáhlé výrobní plochy z doby 
průmyslové revoluce v 19. století. Územní plán navrhuje, aby hodnoty území, vázané na průmyslovou 
výrobu, nacházející se v jižní části Blanska v údolí Svitavy a v údolí říčky Punkvy byly využity také pro 
cestovní ruch (huť Klamovka, významná technická památka, dokumentující rozvoj hutního průmyslu 
na Blanensku v polovině 19. století, areál strojíren ČKD v ulici Gellhornově). 

S rozvojem průmyslu v 19. století nastal rozvoj výstavby města jako celku a novodobé urbanistické 
formování města původní strukturu zástavby zcela změnilo. Koncepce řešení územního plánu Blansko 
zajišťuje ochranu urbanistických hodnot daného území, které dále rozvíjí. 

Místní části: 

Koncepce řešení územního plánu chrání venkovské celky i rekreační lokality před nežádoucí kapacitní 
dostavbou rodinnými domy. 

Hodnoty území jsou dále vázány na krajinu – zvláště chráněná území – chráněnou krajinnou oblast 
Moravský kras (k.ú. Lažánky, Těchov a Blansko) a národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy (k.ú. 
Lažánky a Těchov); NPR vymezením v řešeném území odpovídá i lokalitě chráněné dle Ramsarské 
úmluvy – podzemní Punkva. Významné jsou soustavou Natura 2000 chráněné Evropsky významné 
lokality Moravský kras (k.ú. Lažánky, Těchov, Blansko a Klepačov), Údolí Svitavy (k.ú. Olešná) 
a Blansko-kostel (k.ú. Blansko). 

Koncepce řešení územního plánu plně zajišťuje ochranu kulturních i přírodních hodnot území. 

Návrh územního plánu plně respektuje nedotknutelnost obou vyhlášených zvláště chráněných území 
a jejich ochranných pásem, evropsky významné lokality (NATURA 2000), významné krajinné prvky, 
vyhlášené památné stromy (Jedovnická alej, k.ú. Lažánky), navržené prvky územního systému 
ekologické stability. 

Řeku Svitavu pojímá návrh ÚP jako „zelenou páteř“ města, kterou posiluje, chápe ji jako hlavní osu 
ÚSES  v zastavěném území města Blanska i jako hlavní osu pěší a cyklistické dopravy, na niž je vázána 
i možnost každodenní rekreace obyvatel. 

Ve správním území města Blanska jsou evidovány státem chráněné nemovité kulturní památky 
(chráněné ve smyslu zákona o státní památkové péči), t.j. památka zanesená v ÚSKP (Ústřední 
seznam kulturních památek): 

37826/7-344  - zámek 
          7-346  - park u zámku 
          7-345  - kašna v předzámčí 
11580/7-8729  - radnice nám. Svobody č.o.3, č.p.32 
41874/7-348  - kostel církve československé 
30011/7-354  - boží muka sv. Marka 
26362/7-352  - plastiky dvou psů na území ČKD 
19744/7-350  - plastika „Alegorie válečnictví“ na území ČKD 
45605/7-351  - plastika Vulkána na území ČKD: transfer: v areálu huti Klamovka 
14871/7-358  - huť Klamovka (čp.56, budova železárny, věž) 
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46671/7-347  - kostel sv. Martina s ohradní zdí ve Starém Blansku, p.č.30 
          7-356  - kamenný kříž u kostela 
42139/7-349  - fara, p.č.131 Staré Blansko 
84977/7-357  - kříž poblíž fary Staré Blansko 
14225/7-353  - kašna u kostela Staré Blansko 
26544/7-451  - kříž na návsi v Horní Lhotě 
26549/7-450  - boží muka u silnice do Blanska v Horní Lhotě 
26546/7-465  - boží muka na návsi v Klepačově 
       103 857   - Ježkův most a dělnický dům Blansko č.p.226 

B.3.7.2 Zvláště chráněná území 

V řešeném území se nacházejí dvě zvláště chráněná území; velkoplošným je Chráněná krajinná oblast 
(CHKO) Moravský kras (k.ú.Blansko, k.ú. Lažánky a k.ú. Těchov), maloplošným zvláště chráněným 
územím je národní přírodní rezervace (NPR) Vývěry Punkvy  (k.ú. Blansko, k.ú. Lažánky a k.ú. 
Těchov). 

CHKO Moravský kras byla vyhlášena 4.7.1956 (vyhláškou MŠK č.j. 18.001/55), vnitřně je členěna na 
3 zóny - k upřesnění intenzity a způsobu ochrany, přičemž v 1. zóně je ochrana nejpřísnější. 

NPR Vývěry Punkvy má vyhlášeno ochranné pásmo, které zabírá především turistickým ruchem 
a antropickou činností celkově nejzatíženější centrální linii (Skalní mlýn, příjezdovou komunikaci, další 
navazující prostory) a prostor mezi severní hranicí NPR a Těchovem. 

Návrhem územního plánu jsou obě zvláště chráněná území respektována. 

B.3.7.3 Natura 2000 

V řešeném území se nachází tři evropsky významné lokality - Moravský kras (CZ0624130, ochrana 
krasových jevů a přírodě blízkých lesních biotopů), Údolí Svitavy (CZ0624132, kaňonovité údolí 
s dominancí lesních biotopů) a nejmenší lokalita Blansko – kostel (CZ0623701, letní kolonie netopýra 
velkého). Ptačí oblasti se s řešeném území nenacházejí. 

Návrhem územního plánu jsou všechny lokality plně respektovány. 

B.3.7.4 Památné stromy 

V řešeném území se nachází několik památných stromů - zasahuje sem jedovnická alej (101103, 
Stromořadí Lažánky-Jedovnice), návrhem územního plánu nejsou tyto stromy negativně dotčeny. 

B.3.7.5 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním 
významem 

Nejsou. 

B.3.7.6 Významné krajinné prvky 

V území jsou zastoupeny zákonem č. 114/1992 Sb. taxativně vyjmenované významné krajinné prvky 
bez přesnějšího vymezení – lesy, údolní nivy, rybníky, vodní toky. Registrované významné krajinné 
prvky v současnosti v území evidovány nejsou, na žádost OŽP Blansko však byly v území vymezeny 4 
lokality, uváděné jako návrh VKP k registraci: 

 VKP Hluchov (k.ú. Blansko, výměra 7,2 ha) 

VKP Klepačovský příhon (k.ú. Klepačov, výměra 4,8 ha) 

VKP Na Slunku (k.ú. Těchov, výměra 3,9 ha) 

 VKP Údolíčko nad Těchovem (k.ú. Těchov, výměra 0,9 ha) 

Návrh územního plánu existenci významných krajinných prvků respektuje. 
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B.3.7.7 Ochrana krajinného rázu 

V území není zastoupený žádný přírodní park. 

Ochrana krajinného rázu je zajištěna na části území vyhlášením CHKO Moravský kras, kde jsou 
podmínky ochrany zpracovány v práci „Vyhodnocení krajinného rázu v CHKO Moravský kras“ (LÖW & 
spol., 2002). 
Ve zbývající části řešeného území je ochrana krajinného rázu zajištěna čistě §12 zákona 114/1992 Sb. 
O ochraně přírody a krajiny. Koncept byl řešen s ohledem na zachování významných krajinných prvků, 
zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině. 

B.3.7.8 Územní systém ekologické stability 

B.3.7.8.1 Podkladové dokumentace 

Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) jsou: 

• Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje (Ageris, 2003); 

• Řešení ÚSES v předchozím územním plánu ÚPNSÚ Blansko (1998) a stávající územní plány 
sousedních obcí (návaznosti ÚSES); 

• Vrstvy sledovaných jevů ochrany přírody a krajiny z územně analytických podkladů (ÚAP) ORP 
Blansko; 

• Aktualizace dokumentace sjednoceného generelu ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny v okrese 
Blansko (Ageris, LÖW & spol., 2000); 

B.3.7.8.2 Přístup k řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES 

Řešení nadregionálního a regionálního ÚSES je koncepčně převzato z Generelu regionálního 
a nadregionálního ÚSES Jihomoravského kraje (Ageris, 2003, zpracováno v měřítku 1:25 000). 
Vymezení těchto skladebných částí bylo zpřesněno dle měřítka územního plánu. 

Z nadregionální úrovně ÚSES zasahuje do území (v jeho jihovýchodní části) nadregionální biocentrum 
85 Suchý a Pustý žleb (k.ú. Lažánky, Těchov a Blansko). Z něho pak vychází jen krátký nadregionální 
biokoridor 130 (mezofilní bučinná osa), který propojuje NRBC Suchý a Pustý žleb s NRBC Josefovské 
údolí. V jižní části řešené území (k.ú. Olešná) protíná i krátká část NRBK 129 (mezofilní hájová osa), 
který spojuje NRBC 30 podmokerské lesy a NRBC 31 Josefovské údolí. 

Regionální úroveň ÚSES je zastoupena třemi větvemi regionálního významu. Severo-jižním směrem 
územím prochází regionální biokoridor Svitava (hydrofilní), který propojuje RBC 11 Vojánky na severu 
(k.ú. Horní a Dolní Lhota, Blansko) a RBC 57 Jelení skok na jihu (k.ú.Olešná). Z biocentra Jelení skok 
vychází severozápadním směrem i mezofilní RBK 1478, který ho propojuje s RBC 54 Hořický hřbet 
(k.ú. Hořice). Druhá mezofilní osa se dotýká řešeného území v nejvýchodnějším cípu (k.ú. Lažánky), 
leží tu RBC 86 Harbechy a malá část RBK 204. Všechny regionální větve jsou posíleny lokální úrovní - 
vloženými lokálními biocentry nebo paralelním vedením lokálních biokoridorů. 

B.3.7.8.3 Koncepce řešení místní úrovně ÚSES 

Důležitými faktory koncepce řešení místního ÚSES jsou především: 

• návaznost na řešení vyšších úrovní ÚSES (nadregionální a regionální); 

• uplatnění principu spojitosti; 

• řešení návazností na hranicích se správními územími sousedních obcí; 

• zohlednění metodikou doporučených parametrů stanovených pro jednotlivé typy skladebných částí 
ÚSES; 

• přednostní využívání kostry ekologické stability - situování skladebných částí ÚSES do stávajících 
ekologicky cennějších partií území; 

• zohlednění současného stavu a jiných územně plánovacích záměrů na využití území. 
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V řešeném území jsou zastoupeny dva základní typy větví místního ÚSES, sestávající z navazujících, 
typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních biocenter a biokoridorů (LBC a LBK): 

• hydrofilní větve ÚSES – větve ÚSES, jejichž skladebné části jsou situovány přednostně do vlhkých 
až mokrých poloh vázaných na vodní toky 

nejvýraznějšími hydrofilními větvemi jsou větve vázané na Punkvu a potok Sloupečník (ten je 
rozvětven dalšími koridory sledující jeho přítoky), na samém okraji řešeného území pak potok 
Olomučanský,  

• mezofilní větve ÚSES – větve ÚSES, jejichž skladebné části jsou situovány přednostně do 
nepodmáčených svahových a hřbetních poloh s normálním hydrickým režimem 

jedinou výraznou samostatnou mezofilní větví je větev vedoucí z RBC Jelení skok po svazích 
lesem nebo lesním okrajem dále na sever (LBC Chajda, LBC U vodovodu, LBC U dobu, LBC 
V Sedliskách), další mezofilní prvky lokálního ÚSES zasahují do řešeného území jen částečně 
nebo doplňují a podporují funkčnost prvků vyšší hierarchické úrovně. 

Řešení místní úrovně ÚSES je převážně provázáno s platnými či navrženými řešeními ÚSES v ÚPD 
navazujících obcí. Podstatnější výjimky tvoří: 

• k.ú. Ráječko – upraveno situování lokálního biocentra Na Lipové ve východní části (vymezení 
v platném ÚP Ráječko nemá oporu ani v ÚP Vavřinec), jako neopodstatněné se jeví i přebrání části 
LBK vedeného po bezejmenném toku v Dolní Lhotě (veden je zastavěným územím, dvakrát 
překonává železniční trať, nezohledňuje RBC Vojánky) 

• k.ú. Veselice – chybí návaznost hydrofilního lokálního biokoridoru vedeného po bezejmenném 
přítoku Sloupečníku - nutno doplnit; 

• k.ú. Rudice – drobná úprava trasování LBK u LBC Novinky (návrh zohledňuje současné využití 
pozemků) – upravit trasu 

• k.ú. Olomučany – zpřesnit návaznosti, ve stávající ÚPD je ÚSES málo přesný, často vedený po 
zpevněných plochách – vhodné upravit a navázat na řešení ÚSES Blansko 

• Šebrov-Kateřina – při aktualizaci ÚPD převést RBK při jihovýchodní hranici na LBK 

Téměř všechny uvedené problémy v návaznostech jsou způsobeny starší dobou zpracování ÚPD 
sousedních obcí anebo příliš schématickým pojetím řešení ÚSES. Je žádoucí, aby byly návaznosti 
řešení v sousedních územích akceptovány v případě vydávání nové ÚPD nebo změn ÚPD stávající. 
 

B.4 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, JAK 

BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 
Závěry Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území viz samostatný dokument. Nebyly vyhodnoceny žádné 
závažné dopady na udržitelný rozvoj území. 

Závěry Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA – ke konceptu ÚP Blansko ): 

Z hlediska komplexního zhodnocení konceptu Územního plánu Blansko a vzhledem k současnému 
a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím 
skutečnostem, lze konstatovat, že koncept Územního plánu Blansko bude akceptovatelný za 
následujících podmínek a předpokladů: 

Návrh opatření - plochy pro bydlení hromadné (Blansko 1-4, Horní Lhota 1)  

 Doporučená opatření: 

- v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a zachovala vsak povrchové vody do půdy.  
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Návrh opatření - plochy pro bydlení individuální venkovské (Dolní Lhota 1 a 2, Horní Lhota 2 a 3, 
Těchov 1-10, Lažánky 1–4 , Klepačov 1-8, Olešná 1-12, Hořice 1-4) 

 Doporučená opatření: 

- před realizací záměrů územního plánu Blansko – Dolní Lhota 1, 2, Horní Lhota 2, Klepačov 1, 2, 5 
nechat zpracovat posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, aby byl vyloučen negativní vliv na 
hodnotu krajinného rázu v místě záměru a jeho okolí,  

- před realizací záměrů na plochách Lažánky 2, které jsou navrženy v sousedství II. zóny ochrany 
CHKO zpracovat biologické hodnocení, aby byl vyloučen negativní vliv na  přírodu a krajinu ve II. 
zóně ochrany CHKO, 

- před realizací záměru na ploše Lažánky 4 zpracovat biologický průzkum a zástavbu situovat co 
nejdále od hranice EVL  

- v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a zachovala vsak povrchové vody do půdy.  

Návrh opatření - plochy pro bydlení individuální městské a příměstské (Blansko 5-12, Horní Lhota 4-6, 
Těchov 11 a 12) 

 Doporučená opatření: 

- před realizací záměrů územního plánu Blansko Těchov 11 nechat zpracovat posouzení vlivu 
záměru na krajinný ráz, aby byl vyloučen negativní vliv na hodnotu krajinného rázu v místě 
záměru a jeho okolí,  

- v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a zachovala vsak povrchové vody do půdy,  

Návrh opatření - plochy smíšené obytné vesnické (Blansko 25, Horní Lhota 9, Lažánky 5, Hořice 7, 
Dolní Lhota 4) 
 Doporučená opatření: 

- v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a zachovala vsak povrchové vody do půdy,  

- provést posouzení a případně návrh opatření z hlediska blízkosti vyhlášeného záplavového území. 

Návrh opatření - plochy smíšené komerční  (Blansko 26) 

 Doporučená opatření: 

- v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a zachovala vsak povrchové vody do půdy.  

Návrh opatření - plochy pro rekreaci individuální (Blansko 13-18, Horní Lhota 7 a 8, Těchov 13-16) 

 Doporučená opatření: 

- před realizací záměrů územního plánu Blansko – Blansko 17, Horní Lhota 8 nechat zpracovat 
posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, aby byl vyloučen negativní vliv na hodnotu krajinného 
rázu v místě záměru a jeho okolí,  

- v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a zachovala vsak povrchové vody do půdy.  

Návrh opatření - plochy pro rekreaci hromadnou (Těchov 17) 

 Doporučená opatření: 

- před realizací záměr územního plánu Blansko – Těchov 17 nechat zpracovat posouzení vlivu 
záměru na krajinný ráz, aby byl vyloučen negativní vliv na hodnotu krajinného rázu v místě 
záměru a jeho okolí,  

- v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a zachovala vsak povrchové vody do půdy.  
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Návrh opatření - plochy pro rekreaci specifickou (Hořice 5 a 6) 
 Doporučená opatření: 

- před realizací záměrů územního plánu Blansko – Hořice 5 nechat zpracovat posouzení vlivu 
záměru na krajinný ráz, aby byl vyloučen negativní vliv na hodnotu krajinného rázu v místě 
záměru a jeho okolí,  

- v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a zachovala vsak povrchové vody do půdy.  

Návrh opatření - plochy pro občanské vybavení - tělovýchova a sport (Blansko 19-21, Těchov 18-20) 
 Doporučená opatření: 

- v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a zachovala vsak povrchové vody do půdy,  

- provést  posouzení a návrh opatření z hlediska střetu se stávajícím  melioračním zařízením 
(odvodnění drenáží). 

Návrh opatření - plochy pro občanské vybavení (Blansko 22 a 23)   

 Doporučená opatření: 

- v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a zachovala vsak povrchové vody do půdy,  

Návrh opatření - plochy pro občanské vybavení – komerční zařízení (Blansko 24, Dolní Lhota 3)   

 Doporučená opatření: 

- v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a zachovala vsak povrchové vody do půdy.  

Návrh opatření - plochy pro dopravní infrastrukturu (Blansko 27, 28, Dolní Lhota 5, Lažánky 6, Hořice 
8)  

 Doporučená opatření: 

- posoudit  při stavbě možné ovlivnění odtokových poměrů. 

Návrh opatření - plochy pro výrobu a skladování (Blansko 30-32, Horní Lhota 10) 

 Doporučená opatření: 

- v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a zachovala vsak povrchové vody do půdy,  

- provést  posouzení a návrh opatření z hlediska střetu se stávajícím  melioračním zařízením 
(odvodnění drenáží). 

Návrh opatření - plochy pro výrobu a skladování – drobná řemesla (Dolní Lhota 6, Horní Lhota 11) 

Doporučená opatření: 

- před realizací záměru územního plánu Blansko – Dolní Lhota 6 zpracovat posouzení vlivu záměru 
na krajinný ráz a studii začlenění staveb do krajiny, aby byl vyloučen negativní vliv na hodnotu 
krajinného rázu v místě záměru a jeho okolí,  

- upravit plochu tak, aby byl zábor ZPF minimalizován, případně přesunout do rezerv 

- v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a zachovala vsak povrchové vody do půdy.  

Návrh opatření - plochy zeleně na veřejných prostranstvích (Blansko 33-38, Dolní Lhota 7, Horní Lhota 
12 a 13, Lažánky 7 

 Doporučená opatření: 

- provést  posouzení a návrh opatření z hlediska střetu se stávajícím  melioračním zařízením 
(odvodnění drenáží). 
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Návrh opatření - plochy zeleně ochranné a izolační (Blansko 39 a 40, Dolní Lhota 8 a 9, Horní Lhota 14 
a 15, Těchov 21, Olešná 13)  

 Doporučená opatření: 

- provést  posouzení a návrh opatření z hlediska střetu se stávajícím  melioračním zařízením 
(odvodnění drenáží). 

Návrh opatření - plochy zeleně přírodního charakteru (Blansko 41, Horní Lhota 16)  

 Doporučená opatření: 

- navrhovaná opatření realizovat podle schválené projektové dokumentace, sadební materiál by měl 
být autochtonní a odpovídat stanovištním podmínkám.  

Návrh opatření - plochy přírodní (Blansko 42 – 46, Dolní Lhota 10 – 12, Lažánky 8 a 9)   

 Doporučená opatření: 

- navrhovaná opatření realizovat podle schválené projektové dokumentace, sadební materiál by měl 
být autochtonní a odpovídat stanovištním podmínkám,  

- provést  posouzení a návrh opatření z hlediska střetu se stávajícím  melioračním zařízením 
(odvodnění drenáží). 

Návrh opatření  - plochy přestavby P11  

 Doporučená opatření: 

-  u plochy přestavby P11 v rámci konkretizace funkční náplně (záměru), bude nutno v další fázi 
územního řízení požádat o vydání stanoviska dle §45i Krajský úřad Jihomoravského kraje v souladu 
s §45h a §45i ZOPK.  

Výsledky naturového posouzení - návrh konkrétních zlepšujících opatření vlivů koncepce na 
lokality soustavy NATURA 2000 byl zapracován do doporučních opatření. 

 

Zapracování do návrhu ÚP Blansko 

K doporučeným opatřením, vyplývajícím z hodnocení SEA, bylo přistupováno diferencovaně dle Pokynů 
Pořizovatele. Některé návrhové plochy nebyly přeneseny z Konceptu ÚP Blansko do Návrhu ÚP (např. 
plochy v k.ú. Dolní Lhota související s přeložkou silnice III/37435 a poldrem – Z5, Z6, K2, K3). 
V dalších případech plochy přeneseny byly, ale některá doporučená navrhovaná opatření nebyla 
vyžadována s odkazem na platnou ÚPD a vydaná územní rozhodnutí (např. Klepačov Z5, Dolní Lhota 
Z1). V případě ploch, které byly vymezeny navíc oproti Konceptu ÚP Blansko (a nebyly tudíž 
dokumentací SEA hodnoceny, např. plocha Z37 v Blansku nebo Z24 v Těchově), byly podmínky využití 
území řešeny obdobně, jako u srovnatelných ploch v Konceptu ÚP Blansko vymezených, a na základě 
konzultace s Pořizovatelem ÚP a OŽP MěÚ Blansko (viz Doplňující stanovisko ke konceptu ÚP Blansko 
ze dne 22.6.2011, vydané OŽP MěÚ Blansko). 

Doporučená opatření specifická pro jednotlivé plochy jsou uvedena v tabulce „Přehled návrhových 
ploch“ v kapitole A.3.2. 
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B.5 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

B.5.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
ZPF 

B.5.1.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský půdní 
fond (ZPF) je provedeno ve smyslu: 

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

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

• Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů. 

B.5.1.2 Struktura půdního fondu v území 

Z hlediska využití území jsou dotčená katastrální území členěna takto: 

Struktura půdního fondu v ha: 

Struktura půdního fondu v %: 

 celková 
výměra 

k.ú. 

ZPF 
celkem 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

zahrada sad lesní 
poz. 

vodní 
plocha 

zastav. 
plocha 

ostat. 
plocha 

Blansko 761 282 136 51 87 8 56 18 94 311 
Dolní 
Lhota 

470 123 100 8 12 2 267 4 8 69 

Horní 
Lhota 

471 79 55 12 12 1 367 0 5 19 

Hořice 675 48 36 6 6 1 618 0 1 7 
Klepačov 237 60 32 14 14 0 155 2 6 15 
Lažánky 613 265 191 55 15 3 274 2 8 64 
Olešná 386 91 62 16 13 0 260 5 3 27 
Těchov 884 220 161 23 33 3 603 9 10 42 
celkem 4 497 1 168 774 183 192 18 2 601 39 134 556 

 celková 
výměra 

k.ú. 

ZPF 
celkem 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

zahrada sad lesní 
poz. 

vodní 
plocha 

zastav. 
plocha 

ostat. 
plocha 

Blansko 100 37,1 17,9 6,6 11,5 1,1 7,4 2,3 12,3 40,9 
Dolní 
Lhota 

100 26,1 21,4 1,7 2,6 0,5 56,9 0,8 1,6 14,7 

Horní 
Lhota 

100 16,8 11,6 2,5 2,5 0,2 77,9 0,0 1,2 4,1 

Hořice 100 7,1 5,3 0,9 0,8 0,1 91,6 0,0 0,2 1,1 
Klepačov 100 25,3 13,6 5,8 5,8 0,0 65,3 0,7 2,3 6,4 
Lažánky 100 43,2 31,2 9,0 2,5 0,6 44,7 0,3 1,3 10,4 
Olešná 100 23,5 16,0 4,1 3,3 0,1 67,3 1,4 0,8 7,0 
Těchov 100 24,9 18,2 2,6 3,8 0,3 68,3 1,0 1,1 4,8 
celkem  26,0 17,2 4,1 4,3 0,4 57,8 0,9 3,0 12,4 
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Z uvedeného přehledu vyplývá, že jako zemědělský půdní fond (ZPF) je využita zhruba jedna čtvrtina 
řešeného území, dominantní jsou lesní pozemky (téměř 60% celkové výměry), zastavěné plochy 
a plochy ostatní (tedy velká část aktuálně zastavěného území a navazující infrastruktury) tvoří cca 
15%. 

Zastoupení jednotlivých druhů pozemků se mezi katastry liší, jako hraniční příklady lze uvést Hořice, 
kde téměř 92% plochy zabírá les, Blansko, kde více než polovinu tvoří zastavěné a ostatní plochy, 
nebo Lažánky s nejvyšším podílem zemědělské půdy (43%, což je u katastru ležícího v CHKO relativně 
vysoké číslo). 

Zemědělská půda je z více než 65% vedena jako orná půda, shodně po 16% jsou zastoupeny trvalé 
travní porosty a zahrady, sady zabírají jen 2%, vinice ani chmelnice nejsou zastoupeny vůbec. 
Terénním průzkumem byly ale zjištěn výrazný nesoulad mezi kulturou vedenou v katastru 
a skutečným stavem, ve skutečnosti jsou mnohem silněji zastoupeny trvalé travní porosty, zorněno je 
naopak menší procento plochy.  

B.5.1.3 Agronomická kvalita půd 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně ekologických jednotek vyjadřuje: 

1. místo - Klimatický region. 

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

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice. 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I. – 
V.) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j. 
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb. Podle klimatického 
regionu a hlavní půdní jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů při záboru zemědělské 
půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 

 Klimatické regiony 

Údolí Svitavy (nejnižší polohy i navazující svahy) leží v klimatickém regionu T3 (kód BPEJ začíná číslicí 
3) – region mírně teplý, suchý; do vyšších poloh v okrajových částech řešeného území zasahuje 
o něco chladnější region MT2 (mírně teplý, mírně vlhký; kód BPEJ začíná číslicí 5). 
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 Hlavní půdní jednotky 

V řešeném území jsou zastoupeny tyto hlavní půdní jednotky: 

hlavní 
půdní 

jednotky 
(HPJ) 

půdní 
představitel půdní druh 

půdotvorný 
substrát poznámka lokalizace v řešeném území 

8 
černozemní 
půdy smyté středně těžké 

spraše, 
sprašové 
pokryvy, 
svahoviny na svazích 

k.ú. Dolní Lhota a 
Blansko,mírně až středně 
svažité terény často na hranici 
zemědělských a lesních půd 

12 hnědozemě 

středně těžké 
s těžkým 
podložím  

míšené 
svahoviny často vlhčí 

půdy vyšších bonit nejvíce v 
k.ú. Lažánky a Těchov, střední 
kvality omezeně i v k.ú. Dolní 
Lhota a Blansko 

18 rendziny lehčí až těžké vápenec skeletovité 

typické půdy vznikající na 
vápenci, spojeny jsou tudíž 
s krasovým územím - k.ú. 
Lažánky 

25 
hnědé půdy, HP 
kyselé středně těžké 

opuky, 
pískovec 

slabě až 
středně 
skeletové 

střední polohy k.ú. Dolní Lhota, 
v menším rozsahu i v k.ú. 
Lažánky 

29 
hnědé půdy, HP 
kyselé středně těžké 

kyselé 
metamorfované 
horniny   

plošně nerozšířenější typ 
zabírající svahy i plošiny v k.ú. 
Blansko, Horní Lhota, Olešná, 
Klepačov, méně v k.ú.Lažánky 

32 
hnědé půdy, 
rendziny 

lehké s 
grusem 

žuly, sienit, 
svor sušší 

velmi častý typ vázaný 
především na vyšší polohy - 
klim.region MT2, k.ú.Olešná, 
Hořice, Klepačov, Těchov, 
Horní Lhota, omezeně Blansko 

37 

hnědé půdy, HP 
kyselé, HP 
podzolové, 
rendziny 

lehké, lehčí 
až středně 
těžké 

všechny pevné 
horniny 

mělké půdy 
silně 
skeletnaté 

opět především v MT2, k.ú. 
Hořice, Olešná, Horní Lhota, 
méně pak k.ú. Blansko a 
Těchov 

38 

hnědé půdy, HP 
kyselé, HP 
podzolové, 
rendziny 

lehké, lehčí 
až středně 
těžké 

všechny pevné 
horniny 

mělké půdy 
silně 
skeletnaté 

rendziny v k.ú. Lažánky (kras), 
hnědé půdy v k.ú. Dolní Lhota 

40 

hnědé půdy 
včetně 
oglejených 
subtypů 

lehké, lehčí 
až středně 
těžké různé substráty 

extrémně 
svažité polohy 
(12º) 

prudce svažité terény, 
rozptýleno po celém řešeném 
území vyjma k.ú. Těchov, kde 
nejprudší sklony chybí 

41 

hnědé půdy 
včetně 
oglejených 
subtypů     sklon 4-6º výskyt omezen na k.ú. Lažánky 

45 
hnědozem 
oglejená středně těžké 

svahoviny s 
celickou 
příměsí 

dočasně 
zamokřené výskyt omezen na k.ú. Lažánky 
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50 

hnědá půda 
oglejená, 
glejová půda středně těžké 

žula, rula, svor, 
filit, opuka, aj.   

ojedinělý výskyt v k.ú. Těchov 
a Dolní Lhota 

56 

nivní půdy, NP 
karbonátové, 
NP 
akumulované 

lehčí, středně 
těžká     

zabírá prakticky celou nivu 
Svitavy, k.ú. Blansko a Dolní 
Lhota 

58 
nivní půdy 
glejové středně těžká   zamokřené 

okrajové části nivy Svitavy 
(k.ú. Dolní a Horní Lhota, 
Olešná), úzká niva Punkvy 
(k.ú. Lažánky a Těchov) 

64 

glejové půdy, 
oglejené půdy 
zbažinělé 

středně těžká 
až velmi 
těžká 

smíšené 
svahoviny, 
nivní uloženiny, 
jíly, slíny 

odvodněná 
orná půda omezený výskyt v Lažánkách 

78 
půdy hlubokých 
strží (přes 3m) 

středně těžká 
až velmi 
těžká různé substráty 

skeletovité, 
silná eroze 

především na svazích východní 
expozice nad Blanskem, 
vázány na výrazné terénní rýhy 
- strže 

 

 Třídy ochrany zemědělských půd  

I. třída: Bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu 
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability 
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. V řešeném území jde o vzácný 
typ vyskytující se však ve velkých blocích v nivě Svitavy (k.ú. Blansko a Dolní Lhota) a na 
plošinách ve východní části katastru Lažánky. 

II. třída: Zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce 
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 
podmíněně zastavitelné. Navazují na půdy I. třídy ochrany, zastoupeny jsou dále na 
plošších částech katastrů Dolní Lhota, Lažánky a Těchov. 

III. třída: Půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
v územním plánování využít event. pro výstavbu. Relativně málo zastoupená. 

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

V. třída: Půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití.  

 IV. a V. třída jsou plošně nejvíce zastoupené, zabírají svažité terény různých expozic ve 
všech katastrálních územích. Z tohoto důvodu Blansko a jeho okolí nelze považovat za 
zemědělskou krajinu, průměrná produkční schopnost půd je malá, obdělávání je 
komplikováno členitým a často velmi svažitým terénem, půdy jsou často skeletovité 
a ohrožené erozí. 

 Investice do půdy 

Část zemědělské půdy řešeného území je odvodněna. Odvodnění bylo v minulosti budováno 
v úrodnějších částech řešeného území, tedy severně od samotného města Blanska v nivě Svitavy (k.ú. 
Blansko, Horní a Dolní Lhota), méně pak na přístupnějších částech katastrů Těchov a Lažánky. 
V ostatních katastrech žádné investice tohoto typu realizovány nebyly.  

Celkem je ve správním území města Blanska evidováno 60,2 ha odvodněných ploch, což činí jen 5,2% 
z  výměry zemědělské půdy, pouhých 1,3% z celkové výměry řešeného území. 46,1 ha (tedy více než 
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76%) meliorovaných pozemků je situováno v nivě Svitavy severně od města, 7,6 ha (necelých 13%) 
v k.ú. Těchov, zbývajících 6,5 ha (11%) v k.ú. Lažánky. 

Vzhledem k jejich nerovnoměrnému rozmístění a hlavně situování v přímé návaznosti na město nebylo 
možno se těmto plochám v návrhu zcela vyhnout. Ovlivněna byla logicky především lokalita 
v návaznosti na severní část Blanska a Dolní Lhotu. Před zahájením výstavby na odvodněných 
pozemcích je nutné prověřit funkčnost zařízení, aby při jeho narušení nedošlo k podmáčení širšího 
okolí stavby. 

B.5.1.4 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Zemědělská výroba není pro řešené území vzhledem k přírodním podmínkám nosnou ekonomickou 
aktivitou. Vhodnější podmínky jsou tu pro živočišnou než pro rostlinnou výrobu, reálný stav je však 
určován trhem. 

Hospodaří tu několik subjektů: 

• ZERA Rájec a.s. – k.ú. Dolní Lhota, Horní Lhota, Blansko 

• Agris Jedovnice – k.ú. Lažánky 

• Jiří Bezděk – k.ú. Lažánky 

• Zemspol, a.s. Sloup – k.ú. Těchov 

• AGRODRUŽSTVO Brťov – Lipůvka – k.ú. Hořice, Olešná 

B.5.1.5 Opatření k zajištění ekologické stability 

Hlavním opatřením k zajištění ekologické stability je návrh územního systému ekologické stability 
s plošným vymezením jednotlivých skladebných částí (biocenter a biokoridorů) všech příslušných 
úrovní (nadregionální, regionální a místní). 

Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability 
podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dle § 59 odst. 3 téhož 
zákona nevztahují některá ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu. 

B.5.1.6 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Koncept územního plán navrhuje v Blansku lokality záboru zemědělské půdy pro: 

• bydlení 
• občanské vybavení 
• plochy smíšené 
• výrobu 
• rekreaci 
• dopravní a technickou infrastrukturu 
• veřejná prostranství 
• plochy systému sídelní zeleně 
• plochy přírodní 
• těžbu 

Ve snaze o co nejmenší narušení zemědělského využívání nezastavěných ploch, byly situovány lokality 
záboru ZPF v maximální možné míře v bezprostřední návaznosti na současně zastavěné území.  

Blansko: 

Plochy záboru ZPF pro rozvoj jádrového území jsou řešeny v úzké vazbě na urbanistickou koncepci 
řešení ÚP. Největší zábory jsou navrhovány v severovýchodní (Luhy) a jihovýchodní části Blanska (Na 
Pískách, V Úmorčí) a to pro zajištění rozvojových ploch pro bydlení. Tyto zábory jsou v souladu 
s dosud platným územním plánem a jsou zvažovány dlouhodobě. Dotýkají se zemědělských pozemků 
IV. a V. třídy ochrany. 

Další větší rozvojové plochy, kterých se zábor ZPF týká, jsou v severní části města navrhovány pro 
doplnění průmyslové zóny (Vojánky). Tyto zábory jsou rovněž v souladu s dosud platným územním 
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plánem a jsou zvažovány dlouhodobě (na uvedených pozemcích se v současné době již nehospodaří). 
Zde dochází k dotčení chráněných půd. 

V nivě Svitavy, kde se kvalitní ZPF ponejvíce nachází jsou rozsáhlejší lokality záboru vymezeny jen  pro  
ÚSES, veřejnou zeleň a sportovně rekreační využití. 

Ve Starém Blansku je zábor ZPF pro bydlení a rekreaci navržen rovněž na plochách IV. a V. třídy 
ochrany, v kopcovitém terénu. Plochy pro rozvoj průmyslové výroby v jižní části Blanska nad nádražím 
Blansko jsou situovány na zemědělské půdě IV. třídy ochrany.  

Místní části: 

Plochy záboru ve venkovském osídlení vycházejí jednak z konkrétních požadavků vlastníků pozemků 
na výstavbu, dále také z potřeby rozvoje území – především jeho rekreačního a ekologického 
potenciálu. Vždy jsou řešeny tak, aby navazovaly na stávající zastavěné plochy místních částí, 
zástavba ve volné krajině navrhována nebyla.  

Většina řešeného území se nachází na půdách nižší třídy ochrany, převažuje IV. a V. třída. Výjimku 
tvoří niva Svitavy a některé části k.ú. Lažánky a Těchov. 

Dolní Lhota: navrženy jsou jednak drobné plochy pro bydlení a občanskou vybavenost, dále plochy 
lesní, navazující na stávající lesní komplexy a plochy přírodní, navržené většinou pro ÚSES. Některé 
z těchto ploch leží v nivě, zabírají proto půdy I. a II. třídy ochrany. 

Horní Lhota: do tohoto území zasahuje hlavní směr rozvoje samotného Blanska, část ploch výroby 
(Vojánky) a ploch pro bydlení hromadné i individuální – městského a příměstského typu (lokalita Luhy) 
přesahuje z Blanska právě na katastr Hodní Lhoty. Samotná Horní Lhota pak pokračuje v rozvoji 
bydlení, výroby a rekreace individuální. Převážná část návrhových ploch je umístěna na půdách IV. 
a V. třídy ochrany. 

Hořice: rozvoj zde je minimální, doplněno je de facto jen několik proluk. Pro rozvoj zimní rekreace jsou 
navrženy plochy pro rekreaci specifickou, která je v tomto případě spojena právě se sjezdovým 
lyžováním. Půdy vyšších tříd ochrany (I. a II. třídy) se v katastru nenacházejí. 

Klepačov: díky dobré dostupnosti Blanska jsou zde požadavky především na rozvoj bydlení 
venkovského typu, rozvojové plochy jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu jihozápadním 
směrem. Půdy vyšších tříd ochrany (I. a II. třídy) se v katastru nevyskytují. 

Lažánky: v zastavěné části jsou navrženy dostavby proluk – především pro bydlení. Ve východní části 
obce je na půdě I. a IV. třídy ochrany navržena výrazná plocha přírodní pro regionální biocentrum 
Harbechy - vázáno na povrchové krasové jevy – závrty, které jsou v současnosti nedostatečně 
chráněny. Další dvě plochy přírodní jsou navrženy též jako součást ÚSES, nejsou však vymezeny na 
chráněných půdách. 

Olešná: zde je rozvíjeno především bydlení individuální – venkovského typu v návaznosti na stávající 
zástavbu. Pro zlepšení obrazu sídla je navržen pás izolační zeleně kolem pohledově exponované pily 
nad obcí. Půdy vyšších tříd ochrany (I. a II. třídy) se v katastru nevyskytují. 

Těchov: v Těchově a Obůrce jsou navrženy rozvojové plochy pro bydlení –  při západním okraji 
Těchova a v prolukách. Navrženo je i posílení občanské vybavenosti (OS) a rekreačního využití – 
rekreace individuální i specifické – jízdárny (Obůrka). Atypickou lokalitou jsou Češkovice, kde jsou již 
vydaná  územní rozhodnutí pro rozsáhlé plochy bydlení, územní plán je proto respektuje. Na půdách 
vyšších tříd ochrany nejsou návrhové plochy umístěny. 
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Celkem pro řešené území: 

navržené rozvojové 
stavební plochy 

z toho zábor ZPF z toho zábor ZPF 
v I. a II. třídě ochrany 

z toho zábor ZPF 
ve III. – V. třídě 

ochrany 
ha % ha % ha % ha % 

84,9 100 76,8 90,5 6,6 8,6 70,2 91,4 

 
navržené rozvojové 

plochy pro nestavební 
funkce 

z toho zábor ZPF z toho zábor ZPF 
v I. a II. třídě ochrany 

z toho zábor ZPF 
ve III. – V. třídě 

ochrany 
ha % ha % ha % ha % 

68,6 100 59,6 86,9 34,3 57,6 25,3 42,4 

 

k.ú. Blansko: 

navržené rozvojové 
stavební plochy 

z toho zábor ZPF z toho zábor ZPF 
v I. a II. třídě ochrany 

z toho zábor ZPF 
ve III. – V. třídě 

ochrany 
ha % ha % ha % ha % 

31,2 100 24,8 79,5 4,2 16,9 20,6 83,1 

 
navržené rozvojové 

plochy pro nestavební 
funkce 

z toho zábor ZPF z toho zábor ZPF 
v I. a II. třídě ochrany 

z toho zábor ZPF 
ve III. – V. třídě 

ochrany 
ha % ha % ha % ha % 

11,2 100 7,5 67,0 2,5 30,7 5,0 60,7 

 

ostatní k.ú.: 

navržené rozvojové 
stavební plochy 

z toho zábor ZPF z toho zábor ZPF 
v I. a II. třídě ochrany 

z toho zábor ZPF 
ve III. – V. třídě 

ochrany 
ha % ha % ha % ha % 

53,7 100 52,0 96,8 2,4 4,6 49,6 95,4 

 
navržené rozvojové 

plochy pro nestavební 
funkce 

z toho zábor ZPF z toho zábor ZPF 
v I. a II. třídě ochrany 

z toho zábor ZPF 
ve III. – V. třídě 

ochrany 
ha % ha % ha % ha % 

57,4 100 52,1 90,8 31,8 61,0 20,3 39,0 
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Přehled dotčených BPEJ 
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B.5.1.7 Popis lokalit předpokládaného záboru ZPF 

Jednotlivé lokality záboru ZPF jsou charakterizovány v tabulce záboru ZPF v navržených 
plochách změn, graficky zobrazeny jsou ve výkrese č.9. Tabulka viz dále: 



Zábor ZPF v navržených plochách zm ěn
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1 Blansko BH bydlení hromadné 2,82
orná, 
TTP

33224
32944
33715

V.
IV.
V. 2,82 2,82 2,82 Luhy

2 Blansko BI bydlení individuální - městské a příměstské 1,79 orná
33224
32944

V.
V. 1,79 1,79 1,79 Luhy

3 Blansko BH bydlení hromadné 0,89 orná
33244
34078

V.
V. 0,77 0,77 0,77 Písečná

4 Blansko BH bydlení hromadné 3,17 orná

33244
33224
34078

V.
V.
V. 2,74 2,74 2,74 Písečná

5 Blansko BI bydlení individuální - městské a příměstské

6 Blansko BI bydlení individuální - městské a příměstské 0,57 zahrada
34078
32911

V.
IV. 0,56 0,56 0,56

7 Blansko BI bydlení individuální - městské a příměstské
8 Blansko BI bydlení individuální - městské a příměstské 0,35 TTP 34078 V. 0,35 0,35 0,35 Staré Blansko
9 Blansko BI bydlení individuální - městské a příměstské 0,3 orná 32951 IV. 0,30 0,30 0,30 Staré Blansko
10 Blansko BI bydlení individuální - městské a příměstské 0,16 TTP 32951 IV. 0,16 0,16 0,16 Staré Blansko

11 Blansko BI bydlení individuální - městské a příměstské 0,75

orná, 
zahrada, 
sad, 
TTP

34078
32951

V.
IV. 0,69 0,69 0,31 0,38 Staré Blansko

12 Blansko BI bydlení individuální - městské a příměstské 0,24
orná, 
zahrada

34078
32951

V.
IV. 0,24 0,24 0,24 Staré Blansko

13 Blansko RI rekreace individuální
14 Blansko RI rekreace individuální
15 Blansko RI rekreace individuální 0,57 TTP 33151 V. 0,57 0,57 0,57

16 Blansko RI rekreace individuální 0,42 orná
34078
52951

V.
IV. 0,42 0,42 0,42
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17 Blansko RI rekreace individuální 0,87
18 Blansko RI rekreace individuální 0,5 orná 32914 IV. 0,50 0,50 0,50
19 Blansko OS občanské vybevení - tělovýchova a sport
20 Blansko OS občanské vybevení - tělovýchova a sport 0,78 orná 35600 I. 0,78 0,78 0,78 0,56

21 Blansko OS občanské vybevení - tělovýchova a sport 0,21
zahrada, 
sad

34078
37889
32951

V.
V.
IV. 0,21 0,21 0,05 0,16 Staré Blansko

22 Blansko OV občanské vybavení
23 Blansko OV občanské vybavení
24 Blansko OK občanské vybavení - komerční 3,21 orná 35600 I. 1,92 1,92 1,92

25 Blansko SV plochy smíšené obytné venkovské 0,23
TTP, 
zahrada 30850 III. 0,18 0,18 0,18 Staré Blansko

26 Blansko SK plochy smíšené komerční 0,93 zahrada
34078
36811

V.
V. 0,13 0,13 0,13

27 Blansko DS dopravní infrastruktura - silniční 0,21
orná, 
TTP

30850
33111

III.
IV. 0,13 0,13 0,11 0,02 Staré Blansko

28 Blansko DS dopravní infrastruktura - silniční 0,61
zahrada, 
TTP 35600 I. 0,45 0,45 0,45

29 Blansko TI technická infrastruktura - zařízení na sítích 0,86 orná 31110 II. 0,86 0,86 0,86 Staré Blansko

30 Blansko VP výroba a skladování - průmysl 2,23 orná

35600
32911
37889

I.
IV.
V. 2,13 1,10 1,03 2,13 1,15

31 Blansko VP výroba a skladování - průmysl 3,37

orná, 
zahrada, 
sad

35600
32911

I.
IV. 1,00 0,03 0,97 0,93 0,07

32 Blansko VP výroba a skladování - průmysl 1,05
TTP, 
orná 30850 III. 1,05 1,05 1,05 Staré Blansko

33 Blansko ZV zeleň na veřejných prostranstvích
34 Blansko ZV zeleň na veřejných prostranstvích 0,2 orná 32944 V. 0,20 0,20 0,20 Luhy
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35 Blansko ZV zeleň na veřejných prostranstvích
36 Blansko ZV zeleň na veřejných prostranstvích 0,57 sad 32951 IV. 0,57 0,57 0,57 Staré Blansko
37 Blansko ZV zeleň na veřejných prostranstvích
38 Blansko ZV zeleň na veřejných prostranstvích 0,11 orná 35600 I. 0,11 0,11 0,11

39 Blansko ZO zeleň ochranná a izolační 0,72 TTP

33224
37889
32944

V.
V.
IV. 0,72 0,72 0,27 0,45 Luhy

40 Blansko ZO zeleň ochranná a izolační 0,04 orná 37889 V. 0,04 0,04 0,04 0,04
41 Blansko ZP zeleň přírodního charakteru 0,57 orná 35600 I. 0,23 0,23 0,23 LBC a LBK
42 Blansko NP plochy přírodní

43 Blansko NP plochy přírodní 0,43 orná
33244
33224

V.
V. 0,41 0,41 0,41 Písečná

44 Blansko NP plochy přírodní 0,07 orná

33244
34078
33224

V.
V.
V. 0,07 0,07 0,07 Písečná

45 Blansko NP plochy přírodní 0,42 TTP 34078 V. 0,42 0,42 0,42

46 Blansko NP plochy přírodní 1,65
orná, 
TTP 35600 I. 1,53 1,53 1,53 0,85 RBK, LBC

47 Blansko NT plochy těžby 0,71 orná 33111 IV. 0,20 0,20 0,20 Staré Blansko
48 Blansko BI bydlení individuální - městské a příměstské 2,21 orná 32911 III. 2,21 2,21 2,21 Zborovce
49 Blansko BI bydlení individuální - městské a příměstské 0,64 zahrada 52954 V. 0,63 0,63 0,63

50 Blansko VZ výroba zemědělská 0,90 orná
53244
54078

V.
V. 0,90 0,90 0,90 Písečná

51 Blansko VP výroba a skladování - průmysl 0,23 TTP 32914 IV. 0,23 0,23 0,23
52 Blansko DS dopravní infrastruktura - silniční 0,12 orná 33244 V. 0,12 0,12 0,12 Písečná

53 Blansko ZO zeleň ochranná a izolační 0,29
orná. 
TTP 31110 II. 0,29 0,29 0,29

54 Blansko NP plochy přírodní 0,05
orná, 
TTP 32911 III. 0,05 0,05 0,04 0,01 Zborovce
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Blansko PV plochy veřejných prostranství 5,41

orná, 
TTP, 
zahrada, 
sad

33715
33224
32911
32944
35600
32951
34078
37889
30850
33244

V.
V.
IV.
IV.
I.

IV.
V.
V.
IV.
V. 2,71 0,36 2,35 0,49 2,22

42,4 32,39 6,80 25,59 10,13 22,26

48 Blansko NZ.2 plochy zemědělské - trvalé travní porosty 1,84 orná 35600 I. 1,64 1,64 1,10
není záborem, 
změna kultury

celkem
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1 Dolní Lhota BV bydlení individální - venkovské 1,20
orná, 
zahrada

32554
30850
34078

V.
III.
V. 1,16 1,16 1,16

2 Dolní Lhota BV bydlení individální - venkovské
3 Dolní Lhota OK občanské vybavení - komerční 0,18 zahrada 35800 II. 0,18 0,18 0,18
4 Dolní Lhota BV bydlení individální - venkovské 0,22 orná 35800 II. 0,22 0,22 0,22
5 Dolní Lhota DS dopravní infrastruktura silniční

6 Dolní Lhota VD výroba a skladování - drobná a řemeslná
7 Dolní Lhota ZV zeleň na veřejných prostranstvích 0,27 orná 35800 II. 0,27 0,27 0,27 0,12
8 Dolní Lhota ZO zeleň ochranná a izolační 0,77 orná 35800 II. 0,77 0,77 0,77 0,61
9 Dolní Lhota ZO zeleň ochranná a izolační

10 Dolní Lhota NP plochy přírodní 0,55 orná

32554
30850
34078

V.
III.
V. 0,40 0,40 0,40

11 Dolní Lhota NP plochy přírodní 0,84 orná 35600 I. 0,84 0,84 0,84 0,47 RBC
12 Dolní Lhota NP plochy přírodní 0,75 orná 35600 I. 0,75 0,75 0,75 0,60 RBK

15 Dolní Lhota BV bydlení individální - venkovské 0,21
orná, 
zahrada

30850
30840
32554

III.
IV.
V. 0,19 0,19 0,19 dostavba proluk

16 Dolní Lhota NL plochy lesní 3,17

orná, 
TTP, 
zahrada

32554
33855
34099

V.
V.
V. 3,13 3,13 3,13

požadavky 
vlastníků + 
změna D6

Dolní Lhota PV plochy veřejných prostranství 0,16 orná

32554
30850
34078

V.
III.
V. 0,16 0,16 0,16

8,32 8,07 3,03 5,04 0,45 7,62 1,80

13 Dolní Lhota NZ.2 plochy zemědělské - trvalé travní porosty
není záborem, 
změna kultury

14 Dolní Lhota NZ.2 plochy zemědělské - trvalé travní porosty
není záborem, 
změna kultury

zábor celkem
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Dotčená vým ěra ZPF [ha]

1 Horní Lhota BH bydlení hromadné 0,57
TTP, 
orná

33715
32911

V.
III. 0,57 0,57 0,57

2 Horní Lhota BV bydlení individální - venkovské 1,05 orná
32911
33224

III.
V. 1,05 1,05 1,05

3 Horní Lhota BV bydlení individální - venkovské 0,68 orná 33244 V. 0,66 0,66 0,66

4 Horní Lhota BI
bydlení individuální - městské a 
příměstské 1,67

orná, 
TTP

33224
33715

V.
V. 1,67 1,67 1,67

změna vymezení 
oproti Konceptu

5 Horní Lhota BI
bydlení individuální - městské a 
příměstské 0,15 TTP 33224 V. 0,15 0,15 0,15

6 Horní Lhota BI
bydlení individuální - městské a 
příměstské

7 Horní Lhota RI rekreace individuální 0,44 orná
33244
34099

V.
V. 0,44 0,44 0,44

8 Horní Lhota RI rekreace individuální 1,40
orná, 
zahrada

32911
33715

IV.
V. 1,40 1,40 1,40

9 Horní Lhota SV plochy smíšené obytné venkovské 0,33
TTP, 
zahrada 35800 II. 0,28 0,28 0,24 0,04

10 Horní Lhota VP výroba a skladování - průmysl 2,95 orná

35600
35800
32951
37889
33224

I.
II.
IV.
V.
V. 2,83 0,79 2,04 2,83 1,14

11 Horní Lhota VD výroba a skladování - drobná a řemeslná 1,07

orná, 
TTP, 
zahrada 33244 V. 1,07 1,07 0,92 0,15

12 Horní Lhota ZV zeleň na veřejných prostranstvích
13 Horní Lhota ZV zeleň na veřejných prostranstvích 0,03 orná 35600 I. 0,03 0,03 0,03

14 Horní Lhota ZO zeleň ochranná a izolační 1,37 orná

32951
33224
37889

IV.
V.
V. 0,65 0,65 0,09 0,56

15 Horní Lhota ZO zeleň ochranná a izolační 0,44 TTP
33715
32911

V.
IV. 0,40 0,40 0,40

16 Horní Lhota ZP zeleň přírodního charakteru 0,82 orná 33244 V. 0,50 0,50 0,14 0,36
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Dotčená vým ěra ZPF [ha]

17 Horní Lhota BI
bydlení individuální - městské a 
příměstské 0,54

TTP, 
zahrada, 
orná 32911 III. 0,53 0,53 0,17 0,36

Horní Lhota PV plochy veřejných prostranství 1,17

orná, 
TTP, 
zahrada

33224
33244
32911
33715

V.
V.
IV.
V. 0,97 0,97 0,46 0,51

14,68 13,20 1,10 12,10 4,67 8,53 1,14

18 Horní Lhota ZS zeleň soukromá a vyhrazená 0,94
orná, 
TTP 33224 V. 0,94 0,94

není záborem, 
změna kultury

zábor celkem
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Dotčená vým ěra ZPF [ha]

1 Těchov BV bydlení individální - venkovské 2,49
orná, 
zahrada

51210
53211
56811

II.
IV.
V. 2,49 0,52 1,97 1,77 0,72

Obůrka - změna 
vymezení oproti 
Konceptu

2 Těchov BV bydlení individální - venkovské spojeno s 1BV
3 Těchov BV bydlení individální - venkovské 0,78 orná 53214 V. 0,78 0,78 0,78

4 Těchov BV bydlení individální - venkovské 0,42 orná
55001
53214

III.
V. 0,42 0,42 0,42

5 Těchov BV bydlení individální - venkovské 0,34
orná, 
zahrada 53214 V. 0,32 0,32 0,32

6 Těchov BV bydlení individální - venkovské 4,05
orná, 
zahrada

55001
53214

III.
V. 4,05 4,05 4,05

7 Těchov BV bydlení individální - venkovské 0,14 zahrada
55001
53214

III.
V. 0,14 0,14 0,14

8 Těchov BV bydlení individální - venkovské 0,41 orná 53214 V. 0,41 0,41 0,41
9 Těchov BV bydlení individální - venkovské 0,13 orná 53214 V. 0,13 0,13 0,13
10 Těchov BV bydlení individální - venkovské 0,20 orná 53214 V. 0,20 0,20 0,20

11 Těchov BI
bydlení individuální - městské a 
příměstské 3,53 orná

53214
53211

V.
IV. 3,53 3,53 3,53 Češkovice

12 Těchov BI
bydlení individuální - městské a 
příměstské 2,16 orná 53211 IV. 2,16 2,16 2,16 Češkovice

13 Těchov RI rekreace individuální
14 Těchov RI rekreace individuální
15 Těchov RI rekreace individuální 0,17 orná 53211 IV. 0,17 0,17 0,17 Žižlavice
16 Těchov RI rekreace individuální 0,60 orná 53211 IV. 0,60 0,60 0,60 Žižlavice

17 Těchov RH rekreace hromadná 3,02 orná
53214
53211

V.
IV. 3,02 3,02 3,02 0,65 Češkovice

18 Těchov OS občanské vybavení - tělovýchova a sport 0,09 zahrada 53214 V. 0,07 0,07 0,07 Češkovice

19 Těchov OS občanské vybavení - tělovýchova a sport 0,33 TTP 53211 IV. 0,25 0,25 0,25 Obůrka

20 Těchov OS občanské vybavení - tělovýchova a sport 0,63 orná 53214 V. 0,63 0,63 0,63
21 Těchov ZO zeleň ochranná a izolační 0,34 orná 53211 IV. 0,34 0,34 0,34 Češkovice

23 Těchov BV bydlení individální - venkovské 0,48
orná, 
TTP

53204
53211
53214

IV.
IV.
V. 0,48 0,48 0,48
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Dotčená vým ěra ZPF [ha]

24 Těchov BI
bydlení individuální - městské a 
příměstské 1,68

orná, 
TTP

53214
53211

V.
IV. 1,68 1,68 1,68 Češkovice

25 Těchov RI rekreace individuální 0,51 orná 53211 IV. 0,51 0,51 0,51 Žižlavice
26 Těchov OK občanské vybavení - komerční 0,88 orná 53211 IV. 0,88 0,88 0,88 0,05 Češkovice

27 Těchov DS dopravní infrastruktura silniční 0,11
zahrada, 
orná 53211 IV. 0,11 0,11 0,11 Obůrka

28 Těchov ZO zeleň ochranná a izolační 0,44 orná
53214
53211

V.
IV. 0,44 0,44 0,44 Češkovice

29 Těchov ZO zeleň ochranná a izolační 0,10
orná, 
zahrada 53211 IV. 0,10 0,10 0,10 Obůrka

30 Těchov NP plochy přírodní 0,07 orná 53211 IV. 0,07 0,07 0,07 Žižlavice

31 Těchov ZO zeleň ochranná a izolační 0,38
orná, 
TTP 53211 IV. 0,38 0,38 0,38 Češkovice

Těchov PV plochy veřejných prostranství 2,26
orná, 
zahrada

55001
53214
53211
56811
51210
53204

III.
V.
IV.
V.
II.
IV. 1,65 0,05 1,60 0,49 1,16 0,18

26,74 26,01 0,57 25,44 2,72 23,29 0,88

22 Těchov ZS zeleň soukromá a vyhrazená 0,90 orná 53214 V. 0,90 0,90
není záborem, 
změna kultury

31 Těchov NZ.2 plochy zemědělské - trvalé travní porosty 0,69 orná
53201
53211

III.
IV. 0,69 0,69

není záborem, 
změna kultury

Pozn.:

*) Druh pozemku dle katastru.

Do záboru nejsou zahrnuty změny kultur.
Položky vytištěné sedě bez uvedení výměry jsou plochy, které nebyly přeneseny z Konceptu ÚP do Návrhu.

zábor celkem
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Dotčená vým ěra ZPF [ha]

1 Lažánky BV bydlení individální - venkovské 1,02 orná 51814 IV. 1,02 1,02 1,02

2 Lažánky BV bydlení individální - venkovské 0,63 orná

56411
54089
54189

III.
V.
V. 0,63 0,63 0,63

3 Lažánky BV bydlení individální - venkovské 2,13
zahrada, 
sad, orná

54199
51814

V.
IV. 2,13 2,13 2,13

4 Lažánky BV bydlení individální - venkovské 0,70
zahrada, 
TTP 54199 V. 0,70 0,70 0,70

5 Lažánky SV plochy smíšené obytné venkovské 0,69
orná, 
zahrada

54199
51210

V.
II. 0,56 0,36 0,20 0,56

6 Lažánky DS dopravní infrastruktura silniční 0,69 zahrada 54199 V. 0,16 0,16 0,16

7 Lažánky ZV zeleň na veřejných prostranstvích 0,11 orná
54199
51210

V.
II. 0,11 0,09 0,02 0,11

8 Lažánky NP plochy přírodní 33,80
orná, 
TTP

51200
53816
51814

I.
V.
IV. 33,80 29,02 4,78 33,80

USES (RBC, 
RBK, LBK); 
lokalita Harbechy

9 Lažánky NP plochy přírodní 0,47 orná
54511
53816

III.
V. 0,47 0,47 0,47 0,47 RBK

10 Lažánky NP plochy přírodní 2,48
orná, 
TTP

54511
51814

III.
IV. 2,40 2,40 2,40 LBC

11 Lažánky ZO zeleň ochranná a izolační 0,11 orná
56411
51814

III.
IV. 0,11 0,11 0,11

12 Lažánky BV bydlení individální - venkovské 0,63 orná
56411
51814

III.
IV. 0,63 0,63 0,63

Lažánky PV plochy veřejných prostranství 0,32
orná, 
zahrada

54189
54199
56411

V.
V.
III. 0,19 0,19 0,02 0,17

43,78 42,91 29,47 13,44 1,55 41,36zábor celkem
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Dotčená vým ěra ZPF [ha]

1 Klepačov BV bydlení individální - venkovské 0,44 TTP
34078
32954

V.
V. 0,44 0,44 0,44

2 Klepačov BV bydlení individální - venkovské 0,27 TTP
32911
34078

III.
V. 0,27 0,27 0,27

3 Klepačov BV bydlení individální - venkovské 0,12 TTP 32954 V. 0,12 0,12 0,12

4 Klepačov BV bydlení individální - venkovské 1,50 orná

32911
32914
32954

III.
IV.
V. 1,50 1,50 1,50

5 Klepačov BV bydlení individální - venkovské 0,31 orná
32954
32914

IV.
V. 0,31 0,31 0,31

6 Klepačov BV bydlení individální - venkovské
7 Klepačov BV bydlení individální - venkovské
8 Klepačov BV bydlení individální - venkovské 0,23 orná 33231 IV. 0,23 0,23 0,23

10 Klepačov BV bydlení individální - venkovské 0,76 orná

32914
32954
34078

IV.
V.
V. 0,76 0,76 0,76

11 Klepačov BV bydlení individální - venkovské 0,76 orná 32911 III. 0,76 0,76 0,76

12 Klepačov SV plochy smíšené obytné venkovské 0,76 orná
32954
34078

V.
V. 0,76 0,76 0,76

13 Klepačov DS dopravní infrastruktura silniční 0,10 TTP 34078 V. 0,03 0,03 0,03

14 Klepačov ZP zeleň přírodního charakteru 1,16 orná

32914
32954
34078

IV.
V.
V. 1,16 1,16 1,16

Klepačov PV plochy veřejných prostranství 0,65 orná

34078
32914
32954
33231

V.
V.
V.
IV. 0,56 0,56 0,19 0,37

7,06 6,90 0,00 6,90 0,31 6,59
9 Klepačov ZS zeleň soukromá a vyhrazená

zábor celkem
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Dotčená vým ěra ZPF [ha]

1 Olešná BV bydlení individální - venkovské 0,24 orná 53254 V. 0,18 0,18 0,18

2 Olešná BV bydlení individální - venkovské 0,22 orná
53254
53214

V.
V. 0,22 0,22 0,22

3 Olešná BV bydlení individální - venkovské 0,45 orná
53214
53254

V.
V. 0,45 0,45 0,45

4 Olešná BV bydlení individální - venkovské 0,23 orná
53214
53254

V.
V. 0,23 0,23 0,23

5 Olešná BV bydlení individální - venkovské 0,19 zahrada 53254 V. 0,09 0,09 0,09
6 Olešná BV bydlení individální - venkovské 0,53 TTP 52954 V. 0,53 0,53 0,53

7 Olešná BV bydlení individální - venkovské 0,11 orná
53214
53254

V.
V. 0,11 0,11 0,11

8 Olešná BV bydlení individální - venkovské 0,12 zahrada 52914 III. 0,12 0,12 0,12
9 Olešná BV bydlení individální - venkovské 0,37 orná 52914 III. 0,37 0,37 0,37
10 Olešná BV bydlení individální - venkovské 0,20 orná 53214 V. 0,20 0,20 0,20
11 Olešná BV bydlení individální - venkovské 0,44 orná 53214 V. 0,44 0,44 0,44

12 Olešná BV bydlení individální - venkovské 0,09 zahrada
52954
53214

V.
V. 0,09 0,09 0,09

13 Olešná ZO zeleň ochranná a izolační 0,93
orná, 
TTP

53746
53715
53755
54078

V.
V.
V.
V. 0,83 0,83 0,83

změna vymezení 
oproti Konceptu

14 Olešná VP výroba a skladování - lehký průmysl 0,30 orná 53746 V. 0,05 0,05 0,05 rozšíření pily

Olešná PV plochy veřejných prostranství 0,46 orná
53254
53214

V.
V. 0,43 0,43 0,12 0,31

4,88 4,34 0,00 4,34 0,92 3,42

14 Olešná ZS zeleň soukromá a vyhrazená 0,20 orná
53214
53254

V.
V. 0,20 0,20

není záborem, 
změna kultury

zábor celkem
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Dotčená vým ěra ZPF [ha]

1 Hořice BV bydlení individální - venkovské
2 Hořice BV bydlení individální - venkovské 0,18 zahrada 53715 V. 0,18 0,18 0,18
3 Hořice BV bydlení individální - venkovské 0,24 orná 53715 V. 0,24 0,24 0,14 0,10
4 Hořice BV bydlení individální - venkovské 0,14 orná 53715 V. 0,14 0,14 0,14

5 Hořice RX rekreace specifická 0,24 orná
54078
53715

V.
V. 0,24 0,24 0,24

6 Hořice RX rekreace specifická 0,10 orná 53715 V. 0,10 0,10 0,10

7 Hořice SV plochy smíšené obytné venkovské 0,56
orná, 
TTP

54078
53715

V.
V. 0,56 0,56 0,56

8 Hořice DS dopravní infrastruktura silniční

9 Hořice BV bydlení individální - venkovské 0,57

orná, 
TTP, 
zahrada 53715 V. 0,42 0,42 0,42

10 Hořice BV bydlení individální - venkovské 0,25 orná 53715 V. 0,25 0,25 0,25

Hořice PV plochy veřejných prostranství 0,21 orná, sad
53715
54078

V.
V. 0,21 0,21 0,05 0,16

2,49 2,34 0,00 2,34 0,93 1,41zábor celkem
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Dotčená vým ěra ZPF [ha]

Blansko 42,43 32,39 6,80 25,59 10,13 22,26
Dolní Lhota 8,32 8,07 3,03 5,04 0,45 7,62
Horní Lhota 14,68 13,20 1,10 12,10 4,67 8,53
Těchov 26,74 26,01 0,57 25,44 2,72 23,29
Lažánky 43,78 42,91 29,47 13,44 1,55 41,36
Klepačov 7,06 6,90 0,00 6,90 0,31 6,59
Olešná 4,88 4,34 0,00 4,34 0,92 3,42
Hořice 2,49 2,34 0,00 2,34 0,93 1,41
CELKEM 150,38 136,16 40,97 95,19 21,68 114,48

Celkový zábor v řešeném území
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B.5.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
PUPFL 

B.5.2.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) vychází 
z následujících předpisů: 

• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve smyslu pozdějších předpisů; 

• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení 
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa; 

• Směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 
č. 31/2000 ze dne 15. 2.2000. 

Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být přednostně použity 
pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby použití pozemků co nejméně 
narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí a dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení 
lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů. 

B.5.2.2 Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 

Výměra lesů v řešeném území činí 2 601 ha. Největší plošné zastoupení lesů je v k. ú. Hořice (618 ha, 
necelých 92% výměry katastru), nejnižší v k.ú. Blansko (56 ha, 7,4% výměry katastru). 

Celková lesnatost území je v republikovém měřítku nadprůměrná – činí necelých 58 % (republikový 
průměr je necelých 34%). Nad průměrem řešeného území jsou krom Hořic i k.ú. Horní Lhota, Těchov, 
Olešná a Klepačov; Dolní Lhota je lesnatostí průměrná; méně než 58% lesa mají kromě hluboce 
podprůměrného Blanska překvapivě i Lažánky, které jsou součástí CHKO.  

Rozložení lesů v řešeném území je relativně rovnoměrné, hlavní nelesnatou částí je samotné Blansko 
a údolí Svitavy severně města (zde se údolí rozšiřuje, jižně od Blanska naopak navazují příkré lesnaté 
svahy). Ostatní obce jsou více či méně uzavřeny v lesních komplexech zabírajících zejména nejvyšší 
a nejsvažitější polohy, na samotnou zástavbu však (až na výjimky) navazují plochy zemědělské. 

Většina lesů patří do kategorie lesů hospodářských (dominují zejména ve střední a severní části 
území), lesy ochranné se nacházejí svazích Svitavy a Skalečníku, další menší segmenty lesa v k.ú. 
Klepačov a Lažánky. Lesy zvláštního určení jsou vymezeny v jihovýchodní části řešeného území (k.ú. 
Lažánky, Těchov a Klepačov) jako lesy chráněné krajinné oblasti a navazujících cenných území. 

B.5.2.3 Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Návrh územního plánu nepředpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

B.5.2.4 Navrhovaná opatření 

Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se pravděpodobně promítne do změny 
dřevinné skladby některých lesních porostů zahrnutých do prvků ÚSES ve prospěch geograficky 
původních dřevin.  

Nové plochy lesa jsou navrhovány pouze v k.ú. Dolní Lhota (vychází ze Změny D6 a požadavků 
vlastníků). Zalesňování je dále umožněno na zemědělských plochách s nižší ochranou ZPF (třída III.-
V., viz. kap. A.6.3 Návrh podmínek využití pro nezastavěné plochy). 
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B.6 NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 
dle požadavků Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Blansko. 

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

- zákon č. 239/2000Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (se 
změnami a doplňky zák. č. 320/2002 Sb.( s účinností k 1. 1. 2003) 

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

Obsah: 

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

a. ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 
b. zón havarijního plánování 
c. ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 
d. evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 
e. skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 
f. vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území 

obce, 
g. zajištění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých 

účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 
h. ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 
i. nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

Návrh: 

ad a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Zájmové území je potenciálně ohroženo povodní, jsou vyhlášena záplavová území. Město je chráněno 
stávajícím (nedostatečným) systémem regulace hydrologických poměrů a ochrany před vybřežením 
vod, procházejících zájmovým územím. Územní plán města vytváří územní předpoklady pro řešení 
protipovodňové ochrany. 

Zájmové území je ohroženo průlomovou vlnou vodních děl Křetínka v Letovicích a Bělá v Boskovicích. 

ad b) zóny havarijního plánování 

Návrhem ÚP Blansko nebudou měněny stávající zásady civilní ochrany. 

Územím města neprochází silnice I. třídy, kde jsou zóny havarijního plánování vymezeny v šíři 200m. 

Zóna havarijního plánování podél železnic je vymezena ve vzdálenosti 400m. 

Zóna havarijního plánování je dále vymezena u zimního stadionu (čpavek) 200m od objektu. 

Dále jsou u silnic II. třídy - v severní části města Blanska (Poříčí, Na Řadech, Pražská ul.), ve střední 
části města Blanska (Svitavská), v jižní části města Blanska (blok Svitavská- Nádražní) a v Lažánkách 
situovány čerpací stanice pohonných hmot, v ÚP beze změny. Z toho LPG je pouze na Pražské. Zóny 
havarijního plánování kolem ČSPH jsou vymezeny bez stanovení vzdálenosti v m. 

ad c) návrh ukrytí obyvatelstva 

Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Vyhláška č. 380/2002 Sb. 
stanoví způsob a rozsah kolektivní ochrany. 

Návrh ÚP respektuje objekty civilní ochrany umístěné v Blansku. 
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V zástavbě města Blansko se vyskytuje 8 stálých úkrytů CO: 

• ČKD Strojírny a.s. Gellhornova, 

• Liška Group s.r.o. Hybešova, 

• Komerční banka a.s. nám. Republiky 

• SVJ bytů SADA Sadová, 

• Město Blansko Sadová, 

• Blata – výroba motorových vozidel Pražská, 

• JMP Zborovecká, 

• Město Blansko, nám. Republiky. 

Z důvodů pozastavení výstavby stálých úkrytů bude hlavní těžiště ukrytí obyvatelstva, zejména 
v místních částech Blanska v improvizovaných úkrytech. 

Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného 
záření, pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní 
hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu 
v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. IÚ se navrhují v souladu s plánem 
ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpečení ukrytí obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout stálé 
ukrytí. 

IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu (sklepy i v patře) 
individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně vyhovujících prostorech, ve 
vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. Tyto prostory budou upravovány před 
účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů fyzickými 
a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců. 

Protiradiační úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ), využitelným za 
třech krizových stavů: 

1. nouzového stavu 

2. stavu ohrožení státu 

3. válečného stavu 

Samosprávou obce není na Městském úřadě v Blansku evidován žádný stávající PRÚ-BS. Lze 
doporučit, aby nově budované podsklepené objekty byly v zájmu majitelů domů řešeny tak, aby 
vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované úkryty. Požadovaná kapacita je přibližně 1 m2 na 
osobu. 

Ukrytí žáků mateřských, základních a středních, případně odborných škol se předpokládá ve vlastním 
objektu. Také léčebná zařízení je třeba vybavit vlastními úkryty (nemocnice úkryt má). 

Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 minut. 

ad d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Případnou evakuaci obyvatel musí operativně řešit orgány krizového řízení města až v případě 
vypuknutí mimořádné události. HZS jihomoravského kraje má k dispozici jeden evakuační autobus. 
Evakuaci obyvatelstva mohou případně zajišťovat autobusy velkých podniků. 

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

Pro krátkodobé ubytování obyvatel obcí postižených havárií jsou zvažovány možnosti v okolních obcích 
obce s rozšířenou působností (Blansko). Pro nouzové ubytování osob se navrhují následující objekty 
a plochy: 

• havárií nezasažené obytné domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci MÚ), 
• prostory všech druhů škol, tělocvičny, prostory kulturně společenských a stravovacích zařízení, 
• hotely, objekty hromadné rekreace. 
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ad e) skladování materiálu civilní ochrany a materiální pomoci 

V následujícím období se výše uvedená problematika řeší dle vyhl. č. 380/2002 Sb. § 17. Sklady 
prostředků CO v obcích v současné době nebudou zajišťovány. Materiál CO byl celoplošně stažen, 
prověřena jeho funkčnost, nepoužitelný materiál likvidován, a prostředky CO přerozděleny. 

Pro skladování materiálu humanitární pomoci může být částečně využita budova městského úřadu, 
případně vhodné prostory ve výrobních zónách včetně středisek zemědělské výroby. 

ad f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území obce 
a zastavitelné plochy 

Mimo zastavěné území nejsou plochy pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek k dispozici. 
K tomuto účelu jsou vhodné některé zpevněné plochy na okraji města: plochy odpadového 
hospodářství v severní části Blanska a plocha střelnice v Dolní Lhotě, případně prostory po těžbě 
(Dolní Lhota). 

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

K plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatel, varování, evakuace, ukrytí, nouzového ubytování 
obyvatelstva a organizování humanitární pomoci budou využity Jednotky požární ochrany (JPO). 
Předpokládá se spolupráce s občanskými sdruženími (sbor dobrovolných hasičů). 

Přípravu určených pracovníků pro řešení úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech 
organizuje městský úřad a hasičský záchranný sbor kraje. Při vzniku mimořádné události, jejíž rozsah 
je nad rámec možností města, budou opatření zabezpečována z krajské úrovně. 

K provádění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací s možností dekontaminace osob, zvířat, 
techniky a materiálu bude možno využít areálů sportovišť ve městě. 

ad h) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

Nebezpečné látky se vyskytují v areálech firem SYNTHON ve Starém Blansku (ul. Brněnská) a ČKD 
Strojírny – acetylen (Gellhornova). V průmyslových areálech je tato problematika řešena samostatně 
mimo územní plán. 

ad i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Zdrojem vody pro hašení požárů ve městě je obecní vodovod s hydranty, požární nádrže, popř. vodní 
toky řek (Svitava, Punkva). 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou je možné dovozem cisternami, na př. z Brna. 

Lokální problémy v zásobování elektrickou energií mohou být případně řešeny zapůjčením 
dieselagregátu firmy E.on. HZS ani JPO obcí nemohou a ani nemají takové kapacity a možnosti, aby 
tyto výpadky v zásobování el. energií řešily. 


