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A. ŘEŠENÍ ZMĚNY ÚP 

A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
První věta se na konci doplňuje o text „a změny B2019-Z3 k datu 30.5.2020“. Ve druhé větě se 
vypouští sousloví „právního stavu“. Rozloha zastavěného území se mění z 799,98 ha na 807,31 ha 
a výměra nezastavěného území se mění z 3697 ha na 3690 ha. 

A.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

A.2.1 Východiska 

Nadpis A.2.1.1 se upravuje následovně: 

Politika územního rozvoje ČR ve znění po aktualizacích 

A.2.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

V podkapitole Koncepce řešení inženýrských sítí: se upravuje druhá odrážka, nově zní 

• „Odkanalizování - na městskou ČOV Blansko jsou napojeny i místní části Dolní a Horní Lhota, 
Klepačov a Těchov. V místní části Lažánky je navržena malá čistírna odpadních vod, odlehlá 
a řídce osídlená zástavba (Hořice) zůstává odkázána na likvidaci kalů v jímkách. Je navrženo 
odkanalizování Olešné na ČOV Blansko“. 

A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

A.3.1 Návrh urbanistické koncepce řešení 

Text beze změny. 

A.3.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

A.3.2.1 Zóna bydlení 

Rozvojové plochy pro bydlení v bytových domech: 

za řádek Z50 - bydlení hromadné s převahou bytových domů – lom Zborovec se doplňuje řádek: 

„Z53 bydlení hromadné s převahou bytových domů – Pražská“ 

za řádek P3 - přestavba skladů - Horní Palava se doplňují řádky: 

„P24 plocha přestavby – Pražská – za Metrou 

P25 plocha přestavby – Pražská – za Metrou 

P28 plocha přestavby – Purkyňova“ 

Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu 

za řádek Z38 - bydlení individ. s převahou RD městského typu – Sloupečník se doplňuje řádek: 

„Z47 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Pod sanatorkou“ 

za řádek Z49 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Zborovcem se doplňují 
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řádky: 

„Z51 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Brněnská – u rozvodny 

Z54 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Staré Blansko“ 

vypouští se řádek: 

„P17 bydlení individ. s převahou RD městského typu – přestavba chat Nad Zborovcem“ 

doplňuje se poslední řádek: 

„P23 bydlení individ. s převahou RD městského typu – přestavba ploch výroby – Luhy“. 

Lokality v místních částech: 

Horní Lhota: 

doplňuje se poslední řádek: 

„Z15 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Familiemi“ 

Těchov: 

vypouští se první řádek: 

„Z11 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Vyhlídka“ 

Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech venkovského typu: 

za řádek Z7 proluky v Dolní Lhotě se doplňuje řádek: 

„Z8 lokalita v Dolní Lhotě“ 

za řádek Z30 lokalita v Těchově se doplňují řádky: 

„Z32 – Z33 lokalita v Těchově 

Z35 – Z37 lokalita v Těchově“ 

za řádek Z1 – Z12 lokality v Olešné se doplňuje řádek: 

„Z14 lokalita v Olešné“ 

za řádek Z10 lokalita v Hořicích se doplňuje řádek: 

„Z11 lokalita v Hořicích“ 

A.3.2.3 Občanské vybavení, sport (mimo veřejnou vybavenost 

A.3.2.3.1 Zařízení tělovýchovná a sportovní 

Místní části:  

za řádek Z18 Těchov – rozšíření jezdecké farmy se doplňuje řádek: 

„P1 Dolní Lhota – přestavba areálu ZD na střelnici (paintball, airsoft)“ 

A.3.2.3.3 Obchodní síť 

Mění se text posledního odstavce: 

Plochy přestavby v místních částech na „Zastavitelné plochy v místních částech“: 

P1  Klepačov – bývalá farma, přestavba na komerční občanskou vybavenost na“: 

„Z15 Klepačov - výstavba penzionu - komerční občanské vybavenosti“. 
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A.3.2.4 Výroba a skladování 

A.3.2.4.1 Výroba a skladování – lehký průmysl 

ve třetí odrážce se ruší text v závorce „(včetně ploch návrhových Z30)“. 

Tabulka Přehled navrhovaných zastavitelných ploch a ploch přestavby se upravuje následovně: 

 



kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx

Z 1 BH
bydlení hromadné s převahou bytových 
domů 28 240  

Podmíněno vybudováním komunikace a inženýrských sítí. V co největší míře navrhnout 
opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak 
povrchové vody do půdy.
Plocha je podmíněně využitelná - nejpozději v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných 
prostorů mimo území zatížené hlukem.

Z 2 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 17 904  

Podmíněno rozšířením komunikace a realizací sítí (RS VTL a STL). V co největší míře 
navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a 
zachovala vsak povrchové vody do půdy.
Plocha je podmíněně využitelná - nejpozději v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných 
prostorů mimo území zatížené hlukem.

Z 3 BH
bydlení hromadné s převahou bytových 
domů 4 447  

Prověřit hlukovou zátěž z komunikace (Dvorská). V území situovat podzemní garáže. V 
co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových 
poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 4 BH
bydlení hromadné s převahou bytových 
domů 8 860

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 5 BH
bydlení hromadné s převahou bytových 
domů 31 740  

Řešit prodloužení ulice Sušilovy v šířce veřejného prostranství nejméně 12m. Je 
požadována Územní studie.

Z 7 SM plochy smíšené obytné městské 1 165 Podmíněno zajištěním rozhledových polí křižovatek.

Z 8 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 3 414  

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 10 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 4 078  

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 11 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 2 961  

Podmíněno rozšířením ulice Alešovy na minimální šířku veřejného prostranství 8 m. V 
co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových 
poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 12 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 1 580  

Využití je podmíněno částečným situováním objektu v OP plynovodu  a VN, nebo využít 
jako zahradu sousedního RD. V co největší míře navrhnout opatření, která by 
eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do 
půdy.

Z 14 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 1 022 Podmíněno úpravou veřejného prostranství Pod Strání.

Z 16 RI rekreace individuální 5 726
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 17 RI rekreace individuální 4 217
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 18 RI rekreace individuální 5 015
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

00 PV plochy veřejných prostranství 38 658

Z 26 SV plochy smíšené obytné venkovské 2 272

Plocha sousedí se silnicí III.třídy. Připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými 
normami. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Číslo 
plochy

podmínky využití

Příloha č.2: Přehled ploch zm ěn a ploch p řestavby

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Blansko  - počet obyv. 21 018 (2010), 7704 trvale obydlených bytů
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kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx

Číslo 
plochy

podmínky využití
Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 28 VP výroba a skladování – průmysl 22 321

Plocha sousedí se silnicí II.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými 
normami (jednotlivé objekty nebudou individuálně připojovány přímo na silnici II. třídy). 
Bude projednáno se správcem silnice. V co největší míře navrhnout opatření, která by 
eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do 
půdy. Prověřit střet s melioračními zařízeními.

Z 30 SV plochy smíšené obytné venkovské 10 503

Připojení plochy na silnici III. třídy je omezeno příslušnými normami. Podmíněno 
vybudováním příjezdové komunikace a sítí. V co největší míře navrhnout opatření, která 
by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody 
do půdy. Nejpozději v územním řízení bude prokázáno řešení eliminace negativních 
vlivů, zejména ze železniční dopravy, ale i ze sousedící výroby, na chráněné prostory.

Z 31 TI
technická infrastruktura - zařízení na 
sítích 8 646 rozšíření rozvodny

Z 33 DS dopravní infrastruktura silniční 1 683
Stavba podmíněna rozšířením komunikace a realizací sítí. Posoudit při stavbě možné 
ovlivnění odtokových poměrů.

Z 34 DS dopravní infrastruktura silniční 170 Posoudit při stavbě možné ovlivnění odtokových poměrů.

Z 36 DS dopravní infrastruktura silniční 2 628 Posoudit při stavbě možné ovlivnění odtokových poměrů.

Z 37a    
Z 37b   
Z 37c BI

bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 10 006

Podmínkou výstavby je realizace podmiňujících investic (komunikace a inženýrských 
sítí v úseku od restaurace Zátiší k lokalitě). Posoudit ekonomickou a provozní únosnost 
rozvoje.

Z 38 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 1 726

Podmínkou výstavby je řešení příjezdové komunikace v souladu s vyhláškou č. 
501/2006 Sb.

Z 40 OH hřbitovy 1 476 Řešit současně úpravu veřejných prostanství v sousedství hřbitova. 

Z 41 VZ
výroba a skladování - zemědělská 
výroba 6 229

Stavba podmíněna dodržením minimální šířky veřejných prostranství 12m.
Negativní dopad (hluk, zápach) na sousední plochy RI musí být eliminován.

Z 42 VP výroba a skladování – průmysl 1 748
Nezastavovat plochu územní rezervy pro komunikační propojení Blanska a Starého 
Blanska s mostem přes železnici.

Z 44 DS dopravní infrastruktura silniční 1 206
Výstavba hromadných garáží je podmíněna rozšířením komunikace. Dodržet minimální 
šířku veřejných prostranství 12m.

Z 45 DS dopravní infrastruktura silniční 1 061
Plocha sousedí se silnicí III.třídy. Připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými 
normami. Bude projednáno se správcem silnice.

Z 47 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 1 303

Z 48 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 833

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. Objekty v OP lesa min. 
ve vzdáleností 25m.

Z 49 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 1 630

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. Objekty v OP lesa min. 
ve vzdáleností 25m. Zajistit podmínky pro hašení požárů.

Z 50 BH
bydlení hromadné s převahou bytových 
domů 5 303

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. Objekty v OP lesa min. 
ve vzdáleností 25m. Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad 
záměru s požadavky, stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem 
příp. vibracemi.
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kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx

Číslo 
plochy

podmínky využití
Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 51 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 10 454

Podmínkou výstavby je realizace podmiňujících investic (komunikace a inženýrských 
sítí k lokalitě). Nejpozději v rámci územního řízení bude prokázána eliminace 
negativních vlivů z blízkých ploch výroby a železniční dopravy na chráněné prostory.

Z 52 DS dopravní infrastruktura silniční 3 333

Z 53 BH
bydlení hromadné s převahou bytových 
domů 5 169

Intenzifikace využití zastavěného území. Podmínkou výstavby je realizace podmiňujících 
investic (komunikace a inženýrských sítí k lokalitě). Nejpozději v rámci územního řízení 
bude prokázána eliminace negativních vlivů z blízkých ploch výroby na chráněné 
prostory.

Z 54 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 786

Intenzifikace využití ploch v přímé návaznosti na zastavěné území v lokalitě, kde jsou 
vybudovány technické sítě a přístup na obslužnou komunikaci je zajištěn pomocí 
stávajícího sjezdu. Nejpozději v rámci územního řízení bude prokázána eliminace 
negativních vlivů z blízkých ploch výroby na chráněné prostory.

K 3 ZV zeleň veřejná 1 987

K 4 ZO zeleň ochranná a izolační 2 157

K 6 NP plochy přírodní 4 297

Dodržet minimální šířku veřejných prostranství 12m. Navrhovaná opatření realizovat 
podle schválené projektové dokumentace, sadební materiál by měl být autochtonní a 
odpovídat stanovištním podmínkám.

K 7 NP plochy přírodní 743
Navrhovaná opatření realizovat podle schválené projektové dokumentace, sadební 
materiál by měl být autochtonní a odpovídat stanovištním podmínkám.

K 8 NP plochy přírodní 2 258
Navrhovaná opatření realizovat podle schválené projektové dokumentace, sadební 
materiál by měl být autochtonní a odpovídat stanovištním podmínkám.

K 9 NP plochy přírodní 16 470

Prověřit střet s melioračními zařízeními.
Navrhovaná opatření realizovat podle schválené projektové dokumentace, sadební 
materiál by měl být autochtonní a odpovídat stanovištním podmínkám.

K 10 NZ.2
plochy zemědělské - trvalé travní 
porosty 18 370

K 11 NT plochy těžby nerostných surovin 6 996
K 12 ZS zeleň soukromá a vyhrazená 2 089
K 13 ZO zeleň ochranná a izolační 1 381
K 14 ZO zeleň ochranná a izolační 2 872
K 15 ZS zeleň soukromá a vyhrazená 324

K 16 ZS zeleň soukromá a vyhrazená 614
Trvalý travní porost lze převést na soukromou zahradu, případně oplotit. Umístění staveb 
pro rekreaci není ve volné krajině (a v ochranném pásmu lesa) žádoucí.

P 1 plocha přestavby na BH 2 087
P 2 plocha přestavby na BI 2 287

P 3 plocha přestavby na BH 3 594
Respektovat měřítko zástavby a ploch rekreace v sousedství, zástavba na okraji města 
bude vytvářet přechod do krajiny. 

P 4 plocha přestavby na OK 1 824
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Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

P 5 plocha přestavby na OK a ZP 36 716

Plocha sousedí se silnicí II.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými 
normami (jednotlivé objekty nebudou individuálně připojovány přímo na silnici II. třídy). 
Řešení bude projednáno se správcem silnice. Využití plochy je podmíněno tím, že v 
rámci územního řízení bude vydán souhlas vodoprávního úřadu, ke kterému bude 
vyžadována studie možného ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě. Souhlas lze 
udělit v případě, že stavby nebudou negativně ovlivňovat průtoky vody, zhoršovat 
odtokové poměry, případně budou tyto negativní vlivy kompenzovány realizací 
protipovodňových opatření.

P 6 plocha přestavby na OK a ZV 17 838

Plocha sousedí se silnicí II.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými 
normami (jednotlivé objekty nebudou individuálně připojovány přímo na silnici II. třídy). 
Bude projednáno se správcem silnice.

P 8 plocha přestavby na SM 11 618

Přestavba bude řešena na základě dokumentace, která prověří výšku zástavby a 
koeficient zastavění ploch. Bude respektováno, že se lokalita nachází v sousedství 
ploch pro rekreaci a pohledově bude od ploch rekreace oddělena, např. zelení. 

P 9 plocha přestavby na SC 69 607
Lokalitu je nutno řešit územní studií. Podmínky pro přestavbu budou specifikovány touto 
studií.

P 10 plocha přestavby na SK 20 608

Přestavba je navržena za účelem posílení centra občanské vybavenosti a služeb, s 
cílem zajistit její městský charakter a kompaktnost. Plocha sousedí se silnicí II.třídy, 
připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami (jednotlivé objekty nebudou 
individuálně připojovány přímo na silnici II. třídy).

P 11 plocha přestavby na SK 64 970

Plocha sousedí se silnicí II.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými 
normami (jednotlivé objekty nebudou individuálně připojovány přímo na silnici II. třídy). 
Bude projednáno se správcem silnice. V další fázi územního řízení bude nutné požádat 
o vydání stanoviska dle §45i Krajský úřad Jihomoravského kraje v souladu s §45h a §45i 
zákona č. 114/1992 Sb.

P 12 plocha přestavby na SK 3 418

Plocha sousedí se silnicí II.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými 
normami (jednotlivé objekty nebudou individuálně připojovány přímo na silnici II. třídy). 
Bude projednáno se správcem silnice.

P 13 plocha přestavby na DS 1 984 Bude řešeno úpravou studie přemostění železnice.

P 14 plocha přestavby SC 21 780
Bude řešeno územní studií, která mj. prověří možnost uzavření nám. Republiky v 
východní strany.

P 15 plocha přestavby na OH 2 578

P 16 plocha přestavby na BI 4 123
Přestavba chat na RD je podmíněna rozšířením komunikace a realizací inženýrských 
sítí.

P 18 plocha přestavby na BI 5 374

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. Objekty v OP lesa min. 
ve vzdáleností 25m.

P 19 plocha přestavby na BI 1 931

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. Objekty v OP lesa min. 
ve vzdáleností 25m.

PG přestavba ploch garáží 20 015
Náhradou esteticky nepřijatelných staveb bude sledováno zkapacitnění ploch pro 
odstavování vozidel.

P 20 plocha přestavby na DS 23 653

P 21 plocha přestavby na SM 5 434 prověřit podrobnější dokumentací možnost bydlení
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P 23 plocha přestavby na BI a ZO 10 217 5 684

Intenzifikace využití zastavěného území. Podmínkou výstavby je realizace podmiňujících 
investic (komunikace a inženýrských sítí k lokalitě). Nejpozději v rámci územního řízení 
bude prokázána eliminace negativních vlivů z blízkých ploch výroby na chráněné 
prostory. II. etapa výstavby (I. etapa veřejná infrastruktura dle RP Luhy).

P 24 plocha přestavby na BH 8 441
Intenzifikace využití zastavěného území. Nejpozději v rámci územního řízení bude 
prokázána eliminace negativních vlivů z blízkých ploch výroby na chráněné prostory.

P 25 plocha přestavby na BH 2 122
Intenzifikace využití zastavěného území. Nejpozději v rámci územního řízení bude 
prokázána eliminace negativních vlivů z blízkých ploch výroby na chráněné prostory.

P 26 plocha přestavby na PV 765 Intenzifikace využití zastavěného území.

P 27 plocha přestavby na PV 1 076 Intenzifikace využití zastavěného území. 

P 28 plocha přestavby na BH 901
Intenzifikace využití zastavěného území v lokalitě, kde jsou vybudovány technické sítě a 
obslužné komunikace.

P 29 plocha přestavby na DS 685 Respektovat návrh bezbariérového propojení pro pěší a cyklisty
Celkem (bez ploch p řestaveb) 141 456 14 958 1 476 38 658 13 940 10 081 8 646 30 298 11 424 49 134
Celkem plochy p řestaveb 41 077 0 58 956 1 841 197 435 46 337 0 0 5 684 0

Celkem všechny plochy (bez ploch 
přestaveb)

320 071
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Číslo 
plochy

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx

Z 1 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 12 030  

Plocha sousedí se silnicí III.třídy, je podmíněně využitelná - nejpozděj i  v ÚŘ bude prokázáno situování 
chráněných prostorů mimo území zatížené hlukem. Podmíněno vybudováním obslužné komunikace a 
inženýrských sítí.

Z 3 OK občanské vybavení komerčního typu 1 773
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 4 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 194

Plocha sousedí se silnicí III.třídy (připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami). Bude projednáno 
se správcem silnice. 
Plocha je podmíněně využitelná - nejpozděj i  v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných prostorů mimo území 
zatížené hlukem. 

Z 7 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 2 064

Výstavba na parcele p.č . 492/50 je podmíněna respektováním účelové cesty na pozemky jižně parcely a 
vyřešením problematiky extravilánových vod. 

00 PV plochy veřejných prostranství 1 570

Z 8 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 4 503

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy. Výstavba je podmíněna vynětím dotčených parcel z vymezení dobývacího 
prostoru.

Z 9 VD
výroba a skladování - drobná a 
řemeslná výroba 1 185

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

P 1 OS tělovýchovná a sportovní zařízení 13 994 Sportovní zařízení  bez plošných nároků na veřejnou vybavenost mimo plochu (parkování, inženýrské sítě).
K 1 ZO zeleň ochranná a izolační 7 756 Prověři t střet s melioračními zařízeními.
K 5 NP plochy přírodní 3 381 Sadební materiál by měl  být autochtonní - odpovídat stanovištním podmínkám.

K 6 NP plochy přírodní 5 547
Navrhovaná opatření realizovat podle schválené projektové dokumentace, sadební materiál by měl  být 
autochtonní - odpovídat stanovištním podmínkám.

K 7 NP plochy přírodní 8 397

Prověři t střet s melioračními zařízeními.
Navrhovaná opatření realizovat podle schválené projektové dokumentace, sadební materiál by měl  být 
autochtonní - odpovídat stanovištním podmínkám.

K 8 NP plochy přírodní 7 504

Prověři t střet s melioračními zařízeními.
Navrhovaná opatření realizovat podle schválené projektové dokumentace, sadební materiál by měl  být 
autochtonní - odpovídat stanovištním podmínkám.

K 9 NL plochy lesní 31 657
19 791 0 15 767 1 570 0 0 0 1 185 7 756 56 486

podmínky využití

Přehled ploch zm ěn a ploch p řestavby

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

102 555

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

celkem
v šechny plochy celkem
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Číslo 
plochy

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx

podmínky využití
Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 1 BH
bydlení hromadné s převahou bytových 
domů 5 677  

Podmíněno vybudováním komunikace a inženýrských sítí. V co největší míře navrhnout opatření, která by 
eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 2a
Z 2b BV

bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 5 113  

Podmíněno vybudováním komunikace a inženýrských sítí. V co největší míře navrhnout opatření, která by 
eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.
Před realizací záměru prověři t způsob odkanalizování - řešit případně výtlak spalškové kanalizace do zástavby 
východně lokality.

Z 3 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 6 774

Podmíněno vybudováním komunikace a inženýrských sítí. V co největší míře navrhnout opatření, která by 
eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 4 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 18 325

Podmíněno řešením celkové dopravní situace v Horní Lhotě (rozšíření stávajících komunikací, veřejných 
prostranství, výhybiště, dopravní značení). V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy. Zástavba je na kopci, omezit její výšku a 
řešit posílení tlaku vody. Podél cesty k vodojemu řešit vysokou zeleň vzhledem k pohledové exponovanosti 
lokality.

Z 6 RI rekreace individuální 1 255
Řešit přístup k parcelám. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 7 RI rekreace individuální 14 014
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 10 SV plochy smíšené obytné venkovské 3 264

Plocha sousedí se silnicí III.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. Bude projednáno 
se správcem silnice. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových 
poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 11 VP výroba a skladování – průmysl 27 848

Plochy sousedí se silnicí II.a III.třídy (připojení ploch na silnice je omezeno příslušnými normami). Jednotlivé 
objekty nebudou individuálně přímo na silnice připojovány - připojení bude projednáno se správcem silnic.  V co 
největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak 
povrchové vody do půdy. V rámci přípravy dokumentace pro územní řízení bude zpracována (správcem povodí 
akceptována) studie ovlivnění odtokových poměrů v níže položených částech ploch a v navazujícím území.
Prověři t střet s melioračními zařízeními.

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

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 13 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 5 366

Podmínkou pro zástavbu je respektování a vybudování navrženého komunikačního napojení lokality RP Luhy vč . 
inženýrských sítí.

Z14 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 8 801

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy. Objekty v OP lesa min. ve vzdáleností 25m. Zajistit podmínky pro hašení požárů.

Z15 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 755

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

00 PV plochy veřejných prostranství 11 750
K 2 ZV zeleň veřejná 266

K 3 ZO zeleň ochranná a izolační 11 908
K 4 ZO zeleň ochranná a izolační 4 403
K 5 ZP zeleň přírodního charakteru 3 614 Sadební materiál by měl  být autochtonní a odpovídat stanovištním podmínkám.

K 6 ZS zeleň soukromá a vyhrazená 7 387
50 811 15 269 0 11 750 3 264 0 0 38 553 27 578 0

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

147 225v šechny plochy celkem
celkem
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Číslo 
plochy

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx

podmínky využití
Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 1 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 19 623

Podmíněno řešením příjezdových komunikací a inženýrských sítí. Využití lokality souvisí i se zkapacitněním 
komunikace Blansko - Češkovice. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 3a
Z 3b BV

bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 6 315

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 4 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 4 225

Plocha sousedí se silnicí III.třídy (připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami). Bude projednáno 
se správcem silnice.
Plocha je podmíněně využitelná - nejpozděj i  v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných prostorů mimo území 
zatížené hlukem.
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 6a
Z 6f BV

bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 12 907

Řešeno dle studie. Plocha je podmíněně využitelná - nejpozděj i  v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných 
prostorů mimo území zatížené hlukem.
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 8 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 4 065

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 10 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 3 086

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 12 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 4 732

Stavby přízemního charakteru, zač leněné do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení, která bude 
realizována po obvodu pozemku a nepřevýší horizont lesa při  pohledu z místní komunikace vedoucí pod 
hotelem Panorama. V co největší míře navrhnout  opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových 
poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 13 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 12 675

Stavby přízemního charakteru, zač leněné do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení, která bude 
realizována po obvodu pozemku a nepřevýší horizont lesa při  pohledu z místní komunikace vedoucí pod 
hotelem Panorama. Podmíněno vybudováním komunikace a sítí. 

Z 16 RI rekreace individuální 1 711
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 17 RI rekreace individuální 3 350

Stavby přízemního charakteru, zač leněné do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení po celém obvodu 
pozemku. 
Plocha sousedí se silnicí III.třídy (připojení plochy na silnici bude z účelové cesty, vedené ze silnice severním 
směrem.

Z 18 RX rekreace specifická 5 688

Z 19 OS tělovýchovná a sportovní zařízení 1 202
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 20 OS tělovýchovná a sportovní zařízení 3 325
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 21 OS tělovýchovná a sportovní zařízení 6 254

Plocha sousedí se silnicí III.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami (bude projednáno 
se správcem silnice).
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 22 RH rekreace hromadná 36 255

Projednat výšku zástavby objektů hromadné rekreace s OŽP MěÚ Blansko (ve vztahu k horizontu lesa při  pohledu 
z místní komunikace vedoucí pod hotelem Panorama). Stavby je nutno zač lenit do krajiny doprovodnou 
stromovou a keřovou zelení, která bude realizována po obvodu pozemku. Podmíněno vybudováním veřejného 
prostranství. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, 
zachovala vsak povrchové vody do půdy.
Prověři t střet s melioračními zařízeními.

Z 23 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 3 343

Jedna z ploch sousedí se silnicí III.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. Bude 
projednáno se správcem silnice.
Plocha je podmíněně využitelná - nejpozděj i  v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných prostorů mimo území 
zatížené hlukem. Jako investice stavebníka bude přeložen vodovod nebo budou zřízena věcná břemena 
(projednat se správcem vodovodu).

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

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx

podmínky využití
Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 24 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 12 977

Stavby přízemního charakteru, zač leněné do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení, která bude 
realizována po obvodu pozemku a nepřevýší horizont lesa při  pohledu z místní komunikace vedoucí pod 
hotelem Panorama.

Z 25 RI rekreace individuální 5 060

Stavba (chata s atelierem) přízemního charakteru, se sedlovou střechou, zač leněná do krajiny doprovodnou 
stromovou a keřovou zelení po celém obvodu pozemku tak, aby nedošlo k narušení harmonického měřítka a 
krajinného rázu na pohledově exponované lokalitě.
Plocha sousedí se silnicí III.třídy. Připojení objektu bude řešeno v souladu s platnými normami, dále projednáno 
se správcem silnice. V sousedství pozemku bude situováno parkoviště. 
Plocha je podmíněně využitelná - nejpozděj i  v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných prostorů mimo území 
zatížené hlukem.
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.
Prověři t střet s melioračními zařízeními.

Z 27 DS dopravní infrastruktura silniční 1 067  

Z 28 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 6 640

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

00 PV plochy veřejných prostranství 22 038

Z 29 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 3 885

Z 30 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 018

Z 31 RI rekreace individuální 4 014

Z 32 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 5 387

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy. Objekty pro bydlení umísťovat až na základě dokončení komunikace a technických 
sítí v ploše Z34.

Z 33 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 6 370

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy. Objekty pro bydlení umísťovat až na základě dokončení komunikace a technických 
sítí v ploše Z34.

Z 34 PV plochy veřejných prostranství 3 440

Z35 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 5 234

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy. Objekty pro bydlení umísťovat až na základě dokončení komunikace a technických 
sítí v ploše Z38.

Z 36 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 4 004

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy. Objekty pro bydlení umísťovat až na základě dokončení komunikace a technických 
sítí v ploše Z38.

Z 37 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 2 173

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy. Objekty pro bydlení umísťovat až na základě dokončení komunikace a technických 
sítí v ploše Z38.

Z 38 PV plochy veřejných prostranství 1 519
K 1 ZS zeleň soukromá a vyhrazená 6 621
K 2 ZO zeleň ochranná a izolační 1 601

K 3a ZO zeleň ochranná a izolační 1 593
K 3b ZS zeleň soukromá a vyhrazená
K 4 ZO zeleň ochranná a izolační 976
K 5 NP plochy přírodní 731 Sadební materiál by měl  být autochtonní a odpovídat stanovištním podmínkám.

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

K 7 ZO zeleň ochranná a izolační 6 355
K 8 ZS zeleň soukromá a vyhrazená 3 719

K 9 ZS zeleň soukromá a vyhrazená 1 321

K 10 ZS zeleň soukromá a vyhrazená 973

K 11 ZS zeleň soukromá a vyhrazená 2 334

118 659 56 078 10 781 26 997 0 1 067 0 0 25 493 7 585

246 660

celkem

v šechny plochy celkem
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Číslo 
plochy

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx

podmínky využití
Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 1a
Z 1b BV

bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 6 670  

Plocha sousedí se silnicí II.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami (bude projednáno 
se správcem silnice). 
Plocha je podmíněně využitelná - nejpozděj i  v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných prostorů mimo území 
zatížené hlukem.
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 2 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 6 316  

Podmíněno vybudováním obslužné komunikace a inženýrských sítí. V co největší míře navrhnout opatření, která 
by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.
Před realizací záměrů zpracovat biologické hodnocení s cílem vylouč i t negativní vliv na přírodu a krajinu ve II. 
zóně ochrany CHKO.

Z 3 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 21 336  

Plocha sousedí se silnicí II.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami (bude projednáno 
se správcem silnice). 
Plocha je podmíněně využitelná - nejpozděj i  v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných prostorů mimo území 
zatížené hlukem.
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 4 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 7 038  

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.
Před realizací záměru zpracovat biologický průzkum a zástavbu situovat co nejdále od hranice EVL.

Z 5 SV plochy smíšené obytné venkovské  6 933

Plocha sousedí se silnicí II.třídy, respektovat posunutí trasy silnice. Připojení plochy na silnici je omezeno 
příslušnými normami (bude projednáno se správcem silnice). V co největší míře navrhnout opatření, která by 
eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 7 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 6 276

Plocha sousedí se silnicí II.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. Jednotlivé objekty 
nebudou individuálně připojovány přímo na silnici II. třídy. Bude projednáno se správcem silnice. 
Plocha je podmíněně využitelná - nejpozděj i  v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných prostorů mimo území 
zatížené hlukem.
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

00 PV plochy veřejných prostranství 3 159

K 1 NP plochy přírodní 337 890
Navrhovaná opatření realizovat podle schválené projektové dokumentace, sadební materiál by měl  být 
autochtonní a odpovídat stanovištním podmínkám.

K 2 NP plochy přírodní 4 703

Prověři t střet s melioračními zařízeními.
Navrhovaná opatření realizovat podle schválené projektové dokumentace, sadební materiál by měl  být 
autochtonní a odpovídat stanovištním podmínkám.

K 3 NP plochy přírodní 24 836
Navrhovaná opatření realizovat podle schválené projektové dokumentace, sadební materiál by měl  být 
autochtonní a odpovídat stanovištním podmínkám.

K 4 ZO zeleň ochranná a izolační 1 116

47 636 0 0 3 159 6 933 0 0 0 1 116 367 429
426 273v šechny plochy celkem

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

celkem
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Číslo 
plochy

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx

podmínky využití
Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 1 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 4 463  

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy. Stavby přízemního charakteru, zač leněné do krajiny doprovodnou stromovou a 
keřovou zelení.

Z 2 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 318  

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy. Stavby přízemního charakteru, zač leněné do krajiny doprovodnou stromovou a 
keřovou zelení.

Z 4 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 15 042  

Stavby přízemního charakteru, zač leněné do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení. Stavba 
podmíněna rozšířením místní komunikace a realizací sítí.
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 5 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 628  

Stavby přízemního charakteru, zač leněné do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení. Stavba 
podmíněna rozšířením místní komunikace a realizací sítí. V co největší míře navrhnout opatření, která by 
eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 8 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 414

Podmíněno realizací komunikace a sítí. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 9 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 7 606

Stavby přízemního charakteru, zač leněné do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení. Stavby 
podmíněny rozšířením místní komunikace a realizací sítí a příjezdové cesty. 
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 10a
Z 10b BV

bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 6 836

Stavby přízemního charakteru, zač leněné do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení. Stavba 
podmíněna rozšířením místní komunikace a realizací inženýrských sítí. 
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 11 SV plochy smíšené obytné venkovské 7 596

Stavby za účelem agroturistiky. Stavba podmíněna rozšířením místní komunikace a realizací inženýrských sítí. 
Před realizací záměru zpracovat posouzení vlivu záměru na krajinný ráz a studii zač lenění staveb do krajiny.
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 12 DS dopravní infrastruktura silniční 1 031 Řešit odvedení dešťových vod ze sousední rokle. 

Z 13 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 8 261 Výsledná obytná kapacita řešeného území je podmíněna projednáním výjimky z 50m pásma lesa.

Z 15 OK občanské vybavení komerčního typu 9 046

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy. Stavby přízemního charakteru, terasovitě zač leněné do krajiny. Zachovat min. 30 
m široký nezastavěný pás od hranice lesa.

Z 16 PV plochy veřejných prostranství 2 100
Veřejné prostranství pro realizaci místní komunikace napojující plochy pro bydlení a plochu občanské 
vybavenosti komerčního typu.

Z 17 PV plochy veřejných prostranství 366
Veřejné prostranství pro realizaci místní komunikace napojující plochy pro bydlení a plochy nezastavěného 
území, zajištění prostupnosti území.

00 PV plochy veřejných prostranství 7 114

K 2 ZP zeleň přírodního charakteru 11 570
54 164 0 9 046 9 580 0 1 031 0 0 11 570 0

v šechny plochy celkem

Klepa čov - počet obyv. 482 (2001), 184 bytů (2001)

85 391
celkem
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Číslo 
plochy

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx

podmínky využití
Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 1 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 2 419  

Podmíněno rozšířením komunikace. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 2 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 2 178  

Respektovat dopravní řešení. Podmíněno rozšířením komunikace. V co největší míře navrhnout opatření, která by 
eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 3a
Z 3b BV

bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 2 820

Podmíněno rozšířením komunikace. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 4 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 2 265  

Podmíněno rozšířením komunikace. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 5 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 879

Podmíněno rozšířením komunikace. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 6 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 5 271

Plocha sousedí se silnicí III.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. Bude projednáno 
se správcem silnice. 
Plocha je podmíněně využitelná - nejpozděj i  v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných prostorů mimo území 
zatížené hlukem.
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 7 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 082

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 8 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 231

Plocha sousedí se silnicí III.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. Bude projednáno 
se správcem silnice.
Plocha je podmíněně využitelná - nejpozděj i  v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných prostorů mimo území 
zatížené hlukem.
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 9 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 3 653

Plocha sousedí se silnicí III.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. Bude projednáno 
se správcem silnice. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových 
poměrů, zachovala vsak  povrchové vody do půdy.

Z 10 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 993

Plocha v sousedství územnmí rezervy pro silnici III.třídy (posoudit hlukovou situaci ve výhledu). Stavba je 
podmíněna rozšířením místní komunikace u kapličky a napojením na inženýrské sítě.  V co největší míře 
navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody 
do půdy.

Z 11 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 4 435

Plocha v sousedství územnmí rezervy pro silnici III.třídy (posoudit hlukovou situaci ve výhledu). Stavba je 
podmíněna rozšířením místní komunikace u kapličky a napojením na inženýrské sítě.   V co největší míře 
navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody 
do půdy.

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

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx

podmínky využití
Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 12 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 914

Plocha v sousedství územnmí rezervy pro silnici III.třídy (posoudit hlukovou situaci ve výhledu). Stavba je 
podmíněna rozšířením místní komunikace u kapličky a napojením na inženýrské sítě.  V co největší míře 
navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody 
do půdy.

Z 13 VP výroba a skladování – průmysl 3 029 Zajistit ochrannou zeleň kolem pily.

00 PV plochy veřejných prostranství 4 146

Z 14 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 119

Plocha sousedí se silnicí III.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. Bude projednáno 
se správcem silnice.
Plocha je podmíněně využitelná - nejpozděj i  v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných prostorů mimo území 
zatížené hlukem a řešení odvodu odpadních vod.
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

K 1 ZS zeleň soukromá a vyhrazená 1 841
K 2 ZO zeleň ochranná a izolační 9 338

31 259 0 0 4 146 0 0 0 3 029 11 179 0

Z 2 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 812  

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 3 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 2 448  

Respektovat rozhledová pole budoucí křižovatky místních komunikací. V co největší míře navrhnout opatření, 
která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 4 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 441

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 5 RX rekreace specifická 2 423

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.
Před realizací záměru zpracovat posouzení vlivu záměru na krajinný ráz a studii zač lenění staveb do krajiny.

Z 6 RX rekreace specifická 958
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 7 SV plochy smíšené obytné venkovské 3 105
Podmíněno rozšířením komunikace. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 9 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 050

Z10 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 3 912 Respektovat pěší propojení nad vodovodním řadem. 

00 PV plochy veřejných prostranství 1 606

Z 11 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 3 512

Plocha je podmíněně využitelná - nejpozděj i  v ÚŘ bude prokázáno řešení odvodu odpadních vod a zajištění 
napojení na vodovod.
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

P 1 plocha přestavby na BV 4 617
18 792 3 381 0 1 606 3 105 0 0 0 0 0

26 88426 884v šechny plochy celkem
celkem
v šechny plochy celkem

V  plochách změn jsou dále stanoveny podmínky prostorového uspořádání zakreslené v hlavním výkresu.

1 404 672celkem

49 613
celkem
v šechny plochy celkem

Hořice  - stávající počet obyv. 93 (2001), 39 bytů (2001)
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A.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMÍSŤOVÁNÍ 

A.4.1 Občanské vybavení, služby – veřejná infrastruktura 

V podkapitole A.4.1.2.2 Sociální služby se text poslední odrážky „P23 - bydlení pro seniory navazující 
na lokalitu Luhy“ vypouští. 

A.4.2 Koncepce dopravní infrastruktury 

V odstavci začínajícím slovy Síť cyklotras .....se ve větě Dále je navržena cyklostezka do Dolní Lhoty 
a cyklostezka podél Olomučanského potoka za slovo Lhoty doplňuje „cyklostezka Gellhornova“. Na 
závěr odstavce, řešícího dopravu v klidu se doplňuje věta: „Je navrženo parkoviště u železniční 
zastávky.“  Doplňuje se text první věty v odstavci, řešícím železniční dopravu, nově zní: “Se 
zásadními úpravami v železniční dopravě územní plán neuvažuje.“  

A.4.3 Vodní hospodářství 

V podkapitole A.4.3.3 Odkanalizování území, v páté odrážce se slova „v nové MČOV“ nahrazují slovy 
„ve stávající ČOV Blansko“. 

A.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 

EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 

OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 
Text beze změny. 

A.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 

PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ 

REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) 

A.6.2 Návrh podmínek využití pro zastavěné a zastavitelné plochy: 

A.6.2.1 Plochy bydlení 

A.6.2.1.1 Bydlení hromadné s převahou bytových domů (BH) 

Navrhované plochy: 

V odrážce se za slovem „Na pískách“ doplňuje slovo „Pražská“. 
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P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Podmíněně přípustné – za slovem „vybavení“ se věta doplňuje o následující část: „pokud bude v rámci 
územního řízení prokázáno, že provoz nebude mít negativní vlivy na chráněné prostory nad přípustné 
hodnoty“. 

A.6.2.1.2 Bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI) 

Navrhované plochy: 

V odrážce se za slovy „v Blansku,“ doplňuje slovo „Horní Lhotě“. 

A.6.2.2.1 Rekreace individuální (RI) 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Nepřípustné – doplňuje se o následující větu: „Od účinnosti změny B2019-Z3 nelze umísťovat k hlavní 
stavbě do 50 m2 zastavěné plochy více než 2 vedlejší stavby do max. 16 m2 zastavěné plochy (kolny, 
přístřešky).“ 

A.6.2.3.1 Občanské vybavení - veřejná vybavenost (OV) 

Navrhované plochy: 

V odrážce se vypouští text „Zařízení pro seniory navazující na lokalitu Luhy“ a nahrazuje se textem 
„Nespecifikovány“. 

A.6.2.3.3 Tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

Navrhované plochy: 

V odrážce se za výraz „na Obůrce“ doplňuje text „, přestavba ZD v Dolní Lhotě“. 

A.6.2.3.4 Občanské vybavení komerčního typu (OK) 

Navrhované plochy: 

V odrážce se text „přestavba areálu v Klepačově“ nahrazuje textem „výstavba areálu v Klepačově“. 

A.6.2.8.1 Výroba a skladování - průmysl (VP) 

Navrhované plochy: 

V odrážce se za slovy „Staré Blansko“ vypouští slovo „jih“. 

A.6.4 Zásady prostorového uspořádání sídla, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu 

A.6.4.1 Zastavěné a zastavitelné území 

Ve stanovených podmínkách pro výstavbu pro místní části ležící v CHKO Moravský kras (Lažánky, 
Těchov) se na konci odstavce doplňuje text: 

„Při nové výstavbě nebo rekonstrukcích stávající zástavby je nutno respektovat venkovský charakter 
zástavby obce, typický pro Moravský kras (hmotovou strukturu, výškovou hladinu). Minimální plochu 
stavebních pozemků v zastavitelných plochách pro novostavby volit 800 m2 s maximální zastavěností 
pro rodinný dům 30%, ostatní stavby včetně zpevněných ploch 25% a pro zeleň zachovat 45% 
pozemku. Novou výstavbu na okraji obce orientovat zahradami směrem do volné krajiny. 

Definice pojmu - venkovský charakter zástavby typické pro Moravský kras: 

Stavby mají jednoduchý půdorys obdélníkový, L, U nebo uzavřený dvorec, přízemní s možností 
obytného podkroví (max. 1,5 podlažní), v centrální části obce v souladu s převažující okolní zástavbou 
možné max. 2 NP, sedlové nebo polovalbové střechy se sklonem 35°-45°, barva střešní krytiny 
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červená, červenohnědá, v odůvodněných případech hnědá (např. stavby hospodářských objektů), 
materiál skládaná střešní taška keramická nebo betonová s prolisem, příp. plechová s imitací střešní 
tašky, fasády opatřeny omítkou ve světlých odstínech barevnosti přírodních pigmentů. 

Podkroví stavby venkovského charakteru typické pro Moravský kras – obytný prostor pod sedlovou 
střechou nebo polovalbovou střechou se sklonem 35° - 45°, s výškou nadezdívky do 1,25 m, 
prosvětlené střešními okny nebo pultovými vikýři.“ 

A.6.4.3 Výškové zónování a výšková regulace zástavby, intenzity využití v plochách 

Ve čtvrtém odstavci se text upravuje následovně: 

v první větě se za slovem „lokalitě“ vypouští slova „Na Pískách a“. Doplňuje se druhá věta: „V lokalitě 
Na Pískách bude maximální výška domů 7 NP v blízkosti stávající zástavby s postupně se snižující max. 
výškou zástavby směrem na jih, východ a sever až na 3 NP (včetně ustupujících podlaží nebo 
podkroví), jak zpřesňuje zpracovaná územní studie.“ 

A.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 

STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM 

A STAVBÁM VYVLASTNIT 

A.7.1 Dopravní infrastruktura 

Byla upravena věta: „Pro stavby dopravní infrastruktury lze případně vyvlastnit i uplatnit předkupní 
právo.“ takto: „Pro stavby dopravní infrastruktury lze vyvlastnit, pokud je specifikována parcela a v čí 
prospěch je uplatňováno, lze i uplatnit předkupní právo.“ 

 V odrážce WD04 se ponechává navazující text „doprava v klidu (parkování, garáže)“, další text 
„plochy WD04 k.ú. Blansko, p.č. 77700/1, 707/1, 865/5, 865/19, 333518, 3519, k.ú. Těchov, p.č. 320, 
321, 572,  573/2, k.ú. Hořice, p.č. 96“ se vypouští. 

A.8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
Text beze změny. 

A.9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 

PROVĚŘENÍ 
V tabulce Přehled ploch územních rezerv se upravuje rozsah územních rezerv: 

V k. ú. Blansko se rozsah R9 mění z 23 369 na 25 456 m2, RP6 se mění z 5 509 na 3 551 m2. V k. ú. 
Těchov se rozsah R2 mění z 32 153 na 30 864 m2. V k. ú. Hořice u Blanska se rozsah R2 mění z 8 800 
na 6 342 m2 a R3 se mění z 18 009 na 17 549 m2. V celkovém souhrnu se pak úhrn u ploch Bx mění 
na 352 023 m2, u ploch Rx se mění na 1 237 858 m2 a celkový úhrn ploch se mění na 1 787 289 m2. 
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A.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN 

JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, 
STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ 

POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

ČINNOSTI 
V posledním odstavci se text první věty upravuje následovně: „Lhůty pro pořízení územních studií – u 
lokality zařazené do I. etapy výstavby (Na Pískách) byla územní studie zpracována a vložena do 
evidence územně plánovací činnosti“. 

A.11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY 

Č. 9 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB. 
Text beze změny. 

A.12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

A.12.1.2 Veřejná vybavenost 

První odstavec nově zní: „Z dopravních staveb bude v I. etapě výstavby potřeba realizovat směrové 
úpravy silnice II/379 v Lažánkách a přemostění železnice v pokračování Fügnerovy ulice“. 

A.13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 

STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT  
Text beze změny. 

A.14 VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 

PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI  
Text beze změny. 

A.15 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
První věta nově zní: „Textová část řešení ÚP (úplné znění po změně B2019-Z3 má celkem 55 stran 
a 3 přílohy:“ 

Doplňuje se věta o počtu výkresů grafické části: 

„Grafická část ÚP obsahuje 7 výkresů, kromě výkresu základního členění území jsou výkresy dělené na 
3 části (A, B, C).“ 

 

Změna B2019-Z3 má 10 stran textové části, přílohu – tabulku Přehled navrhovaných zastavitelných 
ploch a ploch přestavby a přílohy výřezů výkresů grafické části do velikosti A3 -  výřezy výkresů č. 3, 
č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7. Samostatně je zpracován výkres č. 1 a výřezy výkresů č. 2 a č. 3. 


















