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Městys Černá Hora

Č.j.: ..... V Černé Hoře dne ...............

Zastupitelstvo městyse Černá Hora, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 
stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti

v y d á v á

Územní plán Černá Hora
I.

Územní plán Černé Hory, vydaný tímto opatřením obecné povahy, platí pro správní území městyse Černá 
Hora

1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (výrok) obsahuje tyto části:

A) Vymezení zastavěného území

B) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

C) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

D) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

E) 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, 
rekreaci, dobývání nerostů

F) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 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)

G) 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

H) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo

I) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

J) Stanovení pořadí změn v území (etapizaci)

K) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek 
pro jeho prověření

L) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování,

Textová část Územní plánu Černá Hora je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako jeho 
Příloha č. 1.
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2. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (výrok) obsahuje tyto výkresy:

I/1 Výkres základního členění území 1: 5000

I/2 Hlavní výkres-urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny 1: 5000

I/3 Hlavní výkres- koncepce dopravy 1: 5000

I/4 Hlavní výkres- koncepce zásobování vodou a odkanalizování 1: 5000

I/5 Hlavní výkres- koncepce zásobování plynem, elektrickou energií, spoje 1: 5000

I/6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5000

Grafická část Územní plánu Černá Hora je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako jeho 
Příloha č. 2.

II.

Ve smyslu ustanovení § 188 odst.1 stavebního zákona nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy, tj. 
Územního plánu Černá Hora (dále také „ÚP Černá Hora“), pozbývá platnost Územní plán sídelního útvaru 
Černá Hora z roku 1996 ve stavu po schválení a vydání pozdějších Změn.

O d ů v o d n ě n í

1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

Obsah:

1) Úvod 5

2) Přezkum návrhu územního plánu

2.1)  Údaje o projednání návrhu územního plánu

2.1)  Údaje o projednání návrhu územního plánu

2.2)  Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

2.3)  Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

2.4)  Soulad s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek

2.5)  Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních  předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
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20
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21
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1) ÚVOD

Odůvodnění ÚP Černá Hora bylo zpracováno pořizovatelem ÚP a obsahuje části zpracované projektantem ve 
smyslu Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále také „Vyhlášky“). Grafická část 
Odůvodnění je nedílnou součástí tohoto Odůvodnění.

POŘIZOVATEL :
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje SÚ

náměstí Svobody 3, 678 24 Blansko

ZPRACOVATEL :

Ing.arch. Pavla Kotásková 
IČO 61 44 33 44
Mučednická 40, 616 00 Brno
tel. 541214978, fax 54126302, gsm 602/591 261
pavla.kotaskova@gmail.com
a
Ing.arch. Michal Kotásek
IČO 42 68 08 83
číslo autorizace 02 385
Mučednická 40, 616 00 Brno
tel. 541214978, fax 54126302, gsm 606/736 396
michal.kotasek@volny.cz

– Urbanismus, zábor ZPF a PUPFL, ÚSES Ing.arch.Pavla Kotásková
                                                                      Ing.arch.Michal Kotásek

– koncepce dopravní infrastruktury Ing. Milan Šamánek

– koncepce technické infrastruktury
zásobování vodou a odkanalizování              Ing.Zbyněk Holešovský
zásobování plynem                                         Libor Marša
zásobování elektrickou energií, spoje           Milan Laťák

– problematika hluku                                 Mgr.Oldřich Pecák

2.  PŘEZKUM NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

2.1. ÚDAJE O PROJEDNÁNÍ  NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

O pořízení Územního plánu Černá Hora (dále ÚP) rozhodlo, dle § 6, odst 5, písm.a) a § 44 písm.a) zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění., 
Zastupitelstvo městyse Černá Hora na 17. svém veřejném zasedání konaném dne 29.01.2009, přijetím 
usnesení č.5.  
Na základě ust.§6, odst.6, písm. b) stavebního zákona ZM Černá Hora na 20. veřejném zasedání dne 04.06. 
2009 přijalo usnesení o zajištění pořízení ÚP Městským úřadem Blansko jako Úřadem územního plánování. 
Pořizovatelem byl v říjnu 2009 zpracován návrh Zadání ÚP Černá Hora, který byl vystaven k veřejnému 
nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení tj. od 26.10.2009 do 04.12.2009. Zadání bylo 
projednáno a bylo upraveno na základě výsledků projednání dne 23.03.2010. Následně  bylo schváleno 
Zastupitelstvem městyse Černá Hora na zasedání konaném dne 25.03.2010, usnesením číslo 19.
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Na základě schváleného Zadání byl zpracován Ing. arch. Pavlou Kotáskovou a Ing. arch. Michalem
Kotáskem, Mučednická 40, 616 00 Brno návrh ÚP Černá Hora, který byl odevzdán dne 01.06.2011. Dle §50 
stavebního zákona, bylo dopisem ze dne 02.06.2011 oznámeno společné projednání s dotčenými orgány, 
krajským úřadem, sousedními obcemi a obcí, pro kterou byl územní plán pořízen. Společné jednání se 
uskutečnilo dne 21.06.2011. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne 
jednání, tj. do 21.07.2011. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Do dne společného 
jednání nebyla uplatněna žádost o prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska.
Po společném jednání byla dokumentace návrhu ÚP upravena dle požadavků CDV z pověření Ministerstva 
dopravy, které je dotčeno řešením silnice I.třídy a trasou plánované rychlostní silnice R43.  DO připustil, na 
základě požadavku městyse Černá Hora, že území vyznačené pro územní rezervu R43 bylo zúženo oproti 
zpracovaným ZÚR do pásu o šířce 150m východně od osy varianty zapracované v ÚP Černá Hora, a 
současně 100m západně od osy varianty zapracované v ZUR JmK. Takto vymezená plocha bude navazovat 
na plochu zapracovanou i do navazujícího ÚP Bořitov, který je v současné době zpracováván. Mezi plochou 
dopravní infrastruktury a zastavitelným územím městyse bylo odsouhlaseno využití této plochy jako plochy 
izolační zeleně. 
Pořizovatel vypracoval Zprávu o projednání ÚP Černá Hora a dopisem ze dne 12.08.2011  požádal KrÚ Jmk, 
Odbor územního plánování a stavebního řádu, o posouzení Návrhu ÚP Blansko.   Krajský úřad vydal 
stanovisko S-JMK 115515/2011/OÚPSŘ ze dne 08.09.2011, ve kterém doporučuje, aby bylo zahájeno řízení 
o vydání ÚP Černá Hora ve smyslu §52 - §54 stavebního zákona.

Vystavení a veřejné projednání návrhu ÚP Černá Hora bylo oznámeno veřejnou vyhláškou. Dotčené orgány a 
sousední obce byly k veřejnému projednání přizvány jednotlivě dopisem. Veřejné projednání se uskutečnilo 
dne 03.11.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse (namísto sálu „Zámečku“, Budovatelská 282, Černá 
Hora), za účasti zpracovatelů, kteří provedli odborný výklad. Veřejné nahlédnutí do dokumentace návrhu ÚP 
bylo umožněno po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 03.11.2011.  V den veřejného 
projednání byly uplatněny 2 námitky. Veřejného projednání se žádný dotčený orgán nezúčastnil. Pořizovatel 
vypracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Černá Hora. 
Dne 15.11.2011 pořizovatel obdržel předběžné sdělení městyse, týkající se akceptování námitek. Z výsledků 
projednání vyplynul požadavek na úpravu dokumentace. Nedošlo však k podstatné úpravě návrhu ÚP a proto 
není nutné opakovat veřejné projednání za účasti dotčených orgánů.

2.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Politika územního rozvoje

Městys Černá Hora je dle Politiky územního rozvoje 2008, schválené usnesením vlády České republiky č. 
929/2009 dne 20.7.2009, součástí Rozvojové oblasti Brno, označené jako OB3. Částí ORP Blansko, jejíž 
součástí je i městys Černá Hora, prochází i rozvojová osa O9 Brno-Svitavy/Moravská Třebová, která byla 
vymezena v souvislosti se silnicí I/43, připravovanou silnicí R43 a tranzitním železničním koridorem trati č. 
260 Brno-Česká Třebová. Městys Černá Hora je územím, které je přímo ovlivněné  dopravní trasou silnice 
I/43 a připravovanou R43 a není dotčeno vedením trasy železničního koridoru č. 260, ležící východně od 
městyse, procházející přes  katastrální území: k.ú. Rájec nad Svitavou a k.ú. Doubravice nad Svitavou. 
Řešené území je zařazeno do koridoru vymezeného k prověření územních podmínek pro zvýšení rychlosti 
železniční tratě č.260 Brno-česká Třebová územní studií (termín- 5 let od vydání ZÚR).

Z Politiky 2008 vyplývá požadavek na vytvoření územních podmínek pro zpřesnění vymezení koridoru 
navrhované R43, pro zajištění územní ochrany vymezeného koridoru R43, včetně vyřešení územních 
souvislostí, a požadavek na vytvoření územních podmínek pro rozvoj rekreačního potenciálu okolí krajského 
města. Při návrhu územního plánu budou uplatňovány republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, uvedené v Politice územního rozvoje ČR 2008.

ÚPD vydaná krajem

Dne 22.09.2011 na 25. zasedání usnesením č. 1552/11/Z25 vydalo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále ZUR JMK). Městys Černá Hora byl zařazen do 
rozvojové osy OS 9 Brno – Svitavy / Moravská Třebová 
Požadavky ze ZÚR a ÚPD a záměrů okolních sídel na zpracování ÚP Černá Hora respektoval:
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 v řešeném území byla vymezena regionální biocentra  RBC 016 (původní označení RBC 1537) a 
RBC 035(RBC 235) a regionální biokoridory  RBK 020 (RK 1420),   RBK 007 (RK 1412),  RBK 
008 (RK  1419).   Jedná se o funkční biokoridory regionálního významu, které byly v územním 
plánu upřesněny a dohodnuty. 

 řešené území bylo zařazeno do koridoru vymezeného k prověření územních podmínek pro zvýšení 
rychlosti železniční tratě č. 260 Brno - Česká Třebová územní studií (termín: 5 let od vydání ZÚR 
JMK)

 řešené území je součástí plochy, ve které je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou 
pro rozhodování území – „ÚS vymezení cílových charakteristik krajiny JMK“ (do 3 let od vydání 
ZUR JMK) a „ÚS vymezení sídelní struktury JMK“ (do 3 let od vydání ZUR JMK).

 byly respektovány podmínky oblasti se shodným krajinným typem D Blanensko (D/11.1.3 lesní 
středověké sídelní krajiny hercynika na Blanensku). Jde o nejrozšířenější typ středověkých krajin 
hercynica v JMK (13,95 % území). Tvoří je především velké lesní masivy Drahanské vysočiny s 
Blanenskem a Sýkoří. Další lesní krajiny tvoří typickou velkoplošnou mozaiku v Bítešské a 
Jevišovické vrchovině. Lesy jsou tvořeny především smrkovými monokulturami. Pro tento typ 
oblasti je typická velmi dobrá čistota přírodního prostředí, kvalitní lesní půdy, velmi významné 
zastoupení přírodě blízkých, zejména lesních společenstev, vysoká ekologická stabilita, vysoká 
hygiena a obytnost prostředí, výrazná a dobře dochovaná rázovitost krajiny, chráněná v řadě 
přírodních parků

 byla respektována trasa navrženého dopravního koridoru silnice R43, označeného jako VPS D3, 
který prochází jihozápadní části řešeného území městyse Černá Hora. V návrhu ÚP Černá Hora byla 
původně ( dokud nebyly schváleny ZUR JMK) zakreslena jako územní rezerva silnice R43 a byla 
upřesněna a s DO dohodnuta jeho šířka a vedení ve vztahu k městysi Černá Hora. Mezi koridorem a 
zastavitelným územím byly navrženy plochy zeleně, zajišťující zvukovou a optickou ochranu 
obytného území. V návrhu upraveném dle vydaných ZÚR byla zúžená plocha koridoru R43 
zakreslena jako návrhová plocha dopravy vymezující prostor pro konkretizaci plochy silnice R43 v 
následném řízení a byla navržena jako plocha VPS. 

 byl respektován koridor trasy velmi vysokotlakového plynovodu (VVTL) DN 700, PN 63 Kralice –
Bezměrov, který je součástí koridoru P10 Kraj Vysočina – Zlínský Kraj, který je téměř totožný s 
trasou dopravního koridoru. 

 Byl převzat návrh územní rezervy DR 44 na trase silnice I/43 (výhledová II/643) v místech mezi 
Závistí – Černá Hora. Územní rezervou je v tomto případě míněna plocha pro plochy a koridory 
vymezené s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno 
způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil budoucí využití

 Byl respektován zdroj pitné vody obce Žernovník, situovaný v k.ú. Černá Hora (včtně PHO I. a 
II.stupně)

2.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Soulad s cíli a úkoly územního plánování

Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování - vytváří podmínky pro výstavbu a udržitelný 
rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnosti společenství obyvatel. Dále vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, ochranu 
nezastavěného území. Soulad s dalšími cíli a úkoly územního plánování je zmíněn v kap. 8.4.  Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území a kapitolách 5. 
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a 6. 
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s ÚPD vydanou 
krajem.

Podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území
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ÚP vytváří předpoklady pro trvalý soulad všech hodnot území - přírodních, kulturních a civilizačních. 
Z důvodu zachování kulturních a přírodních hodnot území (včetně jejich okolí), které nejsou chráněny 
legislativně a vystihují charakteristiky typické pro řešené území, byly v ÚP definovány podmínky ochrany 
(viz. Kap. 8.4).

Požadavky na ochranu nezastavěného území

Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí a koncepcí 
řešení krajiny:

 ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu sídla s propojením na okolní krajinu při 
respektováním krajinného rázu.

 Uspořádání zastavitelných ploch je řešeno v návaznosti na zastavěné území. 

2.4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK

ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a v souladu 
s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu (dále jen SZ).

Navržené řešení je v souladu s požadavky stavebního zákona (SZ) a jeho prováděcích právních předpisů. 

Byly vymezeny další plochy s rozdílným způsobem využití než jsou uvedeny ve vyhl.č. 501/2006 Sb., v 
platném znění:

Navržené řešení je v souladu s požadavky stavebního zákona (SZ) a jeho prováděcích právních předpisů.  
S ohledem na specifické podmínky řešeného území mimo plochy s rozdílným způsobem využití uvedené ve 
vyhl.č. 501/2006 Sb., v platném znění, jsou vymezeny tyto další plochy s rozdílným způsobem využití:

plochy sídelní zeleně – Z (ZZ a ZS) - významná součást zastavěného území s významnou složkou  zeleně, 
plochy svým významem v organizmu městyse neopominutelné

plocha občanského vybavení – sport S -  plocha sportu je plochou občanského vybavení ve smyslu §6 
vyhl.501/2006. Z důvodu přehlednosti byla barevně odlišena a označena jako plocha sportu „S“.

koridor pro technickou infrastrukturu Ts - jedná se o koridory pro umístění sítí technické infrastruktury, 
které se překrývají s jinou funkční plochou (plochou pro dopravní infrastrukturu Ds)

2.5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮA SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH  PŘEDPISŮ

2.5.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle §50 SZ

Návrh ÚP byl v souladu s §50 stavebního zákona zaslán jednotlivě níže uvedeným dotčeným orgánům a 
krajskému úřadu:

Krajský úřad jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (vydá koordinované stanovisko)
Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče
Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 60200 Brno  
ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 11015 Praha 1
Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, 110 15 Praha1.
Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha – Nové Město
VUSS Brno
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Centrum dopravního výzkumu, pracoviště Brno - Židenice, Líšeňská 33a, 636 00 Brno ( divize Praha, Sokolovská 82, 
186 00 Praha)

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno (stanovisko ze dne  21.07.2011)

A) stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný úřad podle 
ustanovení § 29 zákona č.129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 17a 
písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon) uplatňuje následující stanovisko k Návrhu územního plánu Černá Hora. Návrh územního plánu 
Černá Hora (zpracovatel: Ing.arch.Pavla Kotásková a Ing.arch.Michal Kotásek, Mučednická 40,616 00  
Brno) navrhuje následující plochy: 

Tabulka záboru ZPF je v příloze stanoviska (Pozn. vzhledem k rozsahu není tabulka zobrazena, k nahlédnutí 
je k dispozici ve spisovém materiálu Návrhu ÚP Černá Hora u Pořizovatele)

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad podle 
ustanovení § 29 zákona č.129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů k Návrhu územního plánu 
Černá Hora uplatňuje následující stanoviska: 

1.) Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů: 

Orgán ochrany ZPF MěÚ Blansko uplatnil ve stanovené lhůtě stanovisko k Návrhu územního plánu Černá 
Hora pod č.j.MBK29438/2011 ŽP/PLH ze dne 28.06.2011, ve kterém požaduje etapizaci výstavby pro 
bydlení v pořadí BO12, B1 a BO11. U lokality BO11 požadujeme umístění rodinných domů v jedné linii 
podél silnice II/377 směr Žernovník. V souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona se uděluje souhlasné stanovisko s 
výše uvedenými lokalitami předloženého Návrhu územního plánu Černá Hora. Orgán ochrany ZPF 
krajského úřadu akceptuje výše uvedený zábor. Plochy pro rozvoj jsou navrženy v návaznosti na současně 
zastavěné území sídla, s ohledem na přírodní hodnoty nejsou vytvářeny samostatné enklávy osídlení, jedná 
se pouze o rozšíření stávajících ploch samot a areálů. Souhlasíme s návrhem etapizace s tím, že do druhé 
etapy výstavby budou zahrnuty lokality BO12, BO11 a B1, které vyžadují investici do technické a dopravní a 
vzhledem k velkému počtu vlastníků lze očekávat časově náročný výkup pozemků.

Stanovisko pořizovatele:

S Orgánem ochrany ZPF KÚ byl ÚP zpracovaný dle Zadání v červnu 2011 zkonzultován a předběžně 
dohodnut. (v této době již nebyla uvažována návrhová plocha bydlení „Pod Ješetinami“, jejichž prověření 
bylo požadováno v Zadání, která zvyšovala celkový zábor ZPF pro plochy bydlení na 70ha a proto byla ještě 
před společným jednáním z návrhu ÚP vypuštěna). V ÚP bude doplněna etapizace zástavby v lokalitách  
BO12, BO11 a B1.

2.) Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Zdejší orgán ochrany přírody příslušný podle písmene n) a x) odstavce 4) § 77a výše uvedeného zákona 
uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrhu územního plánu Černá Hora“ v tom smyslu, že na základě 
předchozího vyloučení významného vlivu zadání této ÚP na soustavu Natura 2000 nemá další připomínky. 
Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž 
uplatnění je věcně a územně příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto návrhem ÚP dotčeny.

Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k předloženému návrhu 
připomínky.

Stanovisko pořizovatele:

Bere na vědomí.
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B) stanovisko odboru dopravy (OD) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) uplatňuje za použití ustanovení 
§4 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen stavební zákon) podle ustanovení §40 odst.3 písm.f), zákona č. 
13/1997 Sb., v platném znění (dále jen zákon) následující stanovisko k návrhu územního plánu a souhlasí s 
řešením silnic II. a III. tř. v návrhu územního plánu za podmínky: 

- Šířkové kategorie silnic budou respektovat Návrhovou kategorizaci krajských silnic JMK. Průjezdní 
úseky budou ve funkční skupině C.

- Podmínky pro využití ploch vzhledem k hluku nebudou oslabovány.

- Bude opraveno vedení silnice II/377

Odůvodnění 

KrÚ JMK OD podle ustanovení §40 odst. 3 písm. f) zákona a § 4 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje jako 
věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v 
územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 

-Bude respektována Návrhová kategorizace(www.kr-jihomoravsky.cz). Silnice III.třídy budou 
navrhovány v kategorii S6,5, II/377  S 7,5  a budou vymezeny typy pro průjezdní úseky a to správně 
dle ČSN 736110.

-Návrh uvádí potřebu řešení ochrany v rámci realizace chráněných prostor

-Úsek silnice mezi křižovatkou II/377 x III/0432 a okružní křižovatkou na I/43 je součástí II/377.

KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem ÚP, ovšem pouze při splnění připomínek uvedených ve výroku. Podle 
ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko závazným podkladem pro opatření 
obecné povahy vydávané podle stavebního zákona. Bez respektování připomínek nelze stanovisko KrÚ JMK 
OD k návrhu považovat za akceptované.

Stanovisko pořizovatele: Územní plán bude v souladu se stanoviskem upraven. Požadavky z bodu 1 byly 
uplatněny již v Zadání.  Odůvodnění bude doplněno o zdůvodnění k jednotlivým bodům stanoviska DO.

C) stanovisko odboru kultury a památkové péče (OK)

Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňuje Krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková 
zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. C). 
V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci odboru kultury a památkové péče Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje. 

Stanovisko pořizovatele:

Bere na vědomí.

2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  (stanovisko ze dne 02.03.2011)

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, na základě předložené dokumentace posoudil koncept z 
hlediska obecně závazných předpisů na úseku vodního, lesního a odpadového hospodářství, ochrany přírody 
a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a ve věci vydává následující stanovisko:
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů k předloženému návrhu Územního plánu Černá Hora ve smyslu § 18 
citovaného zákona nemáme zásadních připomínek.

Z hlediska odpadového hospodářství k předložené dokumentaci podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, k předloženému návrhu 
Územního plánu Černá Hora nemáme námitek.
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Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nemáme námitky k návrhu Územního plánu 
Černá Hora.

Z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, požadujeme, do textové části doplnit popis přírodního parku Lysicko. Podklady 
jsou k dispozici na Městském úřadu Blansko, odboru životního prostředí, náměstí Republiky1, Blansko. V 
ploše S14 z hlediska ochrany krajinného rázu souhlasíme s umístěním staveb souvisejících se sportovní 
činností, nelze zde umisťovat stavby pro ubytování, restaurace a chaty. K ostatním částem řešení nemáme 
připomínky.

Stanovisko pořizovatele: 

Za účelem dohody s OŽP MěÚ Blansko proběhlo jednání za účasti  zástupce OŽP MěÚ Blansko a 
zpracovatele, na kterém byly dohodnuty podmínky činností v ploše S 14  (plocha občanského vybavení –
sportu – sjezdovka) a ty byly před veřejným projednáním zapracovány do ÚP Černá Hora. Popis přírodního 
parku Lysicko je uveden v Odůvodnění.  

Z hlediska lesního hospodářství nemáme námitky, V případě lokality navržené pro skiareál upozorňujeme, 
že pro nezbytné stavby sloužící provozu skiareálu nebude vydán souhlas dle §14 odst.2 lesního zákona ve 
vzdálenosti menší než 10m od hranice lesního pozemku.

Stanovisko pořizovatele: 

Za účelem dohody s OŽP MěÚ Blansko proběhlo jednání za účasti  zástupce OŽP MěÚ Blansko a 
zpracovatele, v tabulce Vymezení zastavitelných ploch byla tato podmínka u navrženého skiareálu  uvedena.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, požadujeme etapizaci výstavby pro bydlení v 
pořadí BO12, B1 a BO11. U lokality BO11 požadujeme umístění rodinných domů v jedné linii podél silnice 
II/377 směr Žernovník.

Stanovisko pořizovatele: 

Požadavek byl u lokality BO11 zohledněn, pořadí zástavby na jednotlivých plochách BO12, B1 a BO11 bude 
doplněno.

3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství

Stanovisko do společného jednání o návrhu ÚP Černá Hora neuplatnil. Rovněž neuplatnil požadavek do 
projednání návrhu Zadání ÚP Černá Hora. Návrh byl však ústně pořizovatelem konzultován s příslušným 
referentem. Podle kapitoly d.1 „Silniční doprava“ koncepce dopravy respektuje stávající plochy dopravní 
infrastruktury. Systém dopravní obsluhy je tvořen místními a účelovými komunikacemi, zajišťujícími 
obsluhu území a prostupnost krajiny a vstupy na pozemky. 

4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče

K návrhu ÚP nemá z hlediska zájmů státní památkové péče připomínky.

Stanovisko pořizovatele:

Bere na vědomí.

5. Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko

Neuplatnilo stanovisko do společného jednání návrhu ÚP Černá Hora. Do návrhu Zadání uplatnil pouze 
doporučení, že při případném návrhu zeleně kolem cest (např. aleje) ji umisťovat jednostranně z důvodu 
umožnění bezproblémového průjezdu širší zemědělské techniky.
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Návrh ÚP Černá Hora nenavrhuje aleje kolem cest. Návrh koncepce účelových komunikací vychází z 
platných KPÚ.

6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko (stanovisko ze dne 
27.06.2011)

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko.

Stanovisko pořizovatele:

Bere na vědomí. 

7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko  
(stanovisko ze dne 18.6.2011)

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený 
orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon 
č. 258/2000 Sb.“), dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. b) a § 50, 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), k návrhu územního plánu Černá Hora vydává stanovisko, ve 
kterém dle ustanovení § 50 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, uplatňuje následující požadavek: 

V textové části, v kapitole f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 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)

doplnit a uvést (v souladu s textem podmínek, které byly uplatněny již v Zadání ÚP) podmíněnou 
využitelnost:

-pro plochy rekreace jako plochy chráněné

-pro plochy občanského vybavení jako plochy chráněné a současně plochy, které mohou negativně působit 
(dle typu stavby)

-pro plochy sportu jako plochy chráněné a současně plochy negativního působení

-pro plochy smíšené obytné jako plochy možného negativního působení dle staveb na plochy umisťované a 
současně jako plochy akusticky chráněné s přihlédnutím k umisťování objektů pro bydlení

-pro plochy výroby a skladování jako plochy negativního působení – viz. Text Odůvodnění, nepatřičně 
uvedený u Hluku ze silniční dopravy str.17/18  a to pro plochy průmyslové výroby i pro plochy výrobních 
služeb

-pro plochy dopravní infrastruktury je třeba uvést podmíněnou využitelnost ve vztahu k dalším plochám 
stávajícím či návrhovým – viz text v Odůvodnění uvedený u Hluku ze silniční dopravy str.17

Dále je třeba vzhledem k poloze městyse věnovat zvýšenou pozornost potlačení hrozby a minimalizaci rizik 
hluku z dopravy, akusticky chráněné plochy umisťovat mimo lokality zatížené nadměrným hlukem z 
dopravy a dále při umísťování nových dopravních staveb do území vyloučit zvyšování zátěže hlukem pro 
chráněné venkovní prostory staveb

S přihlédnutím k vymezení územní rezervy pro koridor rychlostní silnice R43 je třeba, aby byla uvedena 
podmíněná využitelnost za předpokladu: Nejpozději v rámci územního řízení dopravní stavby umisťované do 
vymezeného koridoru musí být prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby po uvedení do provozu 
nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný 
venkovní prostor staveb, včetně doložení reálnosti provedení případných protihlukových opatření ve vztahu 
ke stávající zástavbě i k návrhovým plochám bydlení.
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Stanovisko pořizovatele: 

Výše uvedené požadavky budou zapracovány do kapitoly F. návrhu ÚP Černá Hora (budou zohledněny 
ZÚR).

8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno  
(stanovisko ze dne 06.06.2011)

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 1 až 3 zákona 
č. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1 : 50 000, list 24 –
14 Boskovice, zasahuje do řešeného území k.ú. Černá Hora výhradní ložisko stavebního kamene „Černá 
Hora“ ev.č. ložiska 3 152600.  Stanovený dobývací prostor Černá Hora je ze zákona považován za chráněné 
ložiskové území (CHLÚ). Evidencí a ochranou je pověřena organizace SETRA, s.r.o. Brno. Pokud návrhem 
územního plánu nebudou dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII z 
hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek a s jeho realizací souhlasí.

Pro úplnost uvádíme, že v předmětném prostoru je evidováno poddolované území z minulých těžeb „Černá 
Hora“ - ev.č. 4887 – po těžbě rudy. Dotčená plocha – ojedinělá pravděpodobnost. Nejsou evidována sesuvná 
území.

Stanovisko pořizovatele:

Výše uvedené výhradní ložisko je zakresleno v Koordinačním výkrese, včetně dobývacího prostoru. Není 
pro něho sice vymezená samostatné plocha a stanoveny podmínky regulace, jsou součástí stabilizovaných 
ploch lesa a ploch přírodních. Zájmy výše uvedeného výhradního ložiska nejsou návrhem UP Černá Hora 
dotčeny.

9. ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16 (stanovisko ze dne 17.06.2011) 

Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem není v k.ú. Černá Hora evidován žádný 
dobývací prostor stanovený dle §27 odst.1 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství v 
platném znění. Nemáme připomínek.

Stanovisko pořizovatele:

Bere na vědomí. 

10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 11015 Praha 1 
(stanovisko ze dne 07.01.2011)

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst.2 stavebního zákona Vám sdělujeme, že s návrhem ÚP souhlasíme 
pouze za předpokladu, že tato dokumentace respektuje zák.č.44/1988 o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon) v platném znění, tj. že neohrozí využitelnost všech zásob dříve těženého výhradního 
ložiska stavebního kamene Černá Hora , č.lož. 3 152600, pokrytého dobývacím prostorem stejného názvu.

Stanovisko pořizovatele: 

Bere na vědomí. Výše uvedené výhradní ložisko je zakresleno v Koordinačním výkrese, včetně dobývacího 
prostoru. Tyto plochy jsou zařazeny do stabilizovaných ploch těžby nerostů – H. 

11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, 110 15 Praha1 05.08.2011.

Ministerstvo dopravy potvrzuje dohodu uzavřenou mezi ŘSD ČR OPS Brno a pořizovatelem ÚP Černá Hora 
ve věci vymezení koridoru pro plánovanou R43. V rámci územní rezervy pro výhledovou trasu R43 bude 
část plochy o šířce 100m západním směrem vyznačena jako překryvná plochy pro izolační zeleň.

Stanovisko pořizovatele:

Bere na vědomí. 
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12. ČR- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha – Nové Město (stanovisko ze 
dne 21.06.2011)

ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj, jako dotčený správní orgán 
příslušný podle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb., 
a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění zákona č. 177/2006 Sb., vydává k 
výše uvedenému návrhu souhlasné stanovisko. ČR - SEI upozorňuje účastníky stavebního řízení na platnost 
zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a 
bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k 
zamezení nebo k zmírnění účinků případných havárií.

Stanovisko pořizovatele:

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou zobrazena v Koordinačním výkrese. Stávající energetická zařízení 
nejsou návrhem ÚP dotčena.

13. VUSS Brno, BOX 553, 602 00 Brno(stanovisko ze dne 21.06.2011)
Řešené území se nenachází v zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 zákona 183/2006 Sb. a 
předložená ÚPD z hlediska urbanistické koncepce není v rozporu se zájmy MO. Pokud budou ve správním 
území realizovány rozhledny, výškové stavby nebo jiné stavby tvořící dominanty, lze vydat ÚR a povolit tyto 
stavby jen na základě závazného stanoviska MO ČR, jehož jménem jedná VUSS Brno.
Stanovisko pořizovatele: na vědomí.  Tento požadavek je potřebné uvést v kapitole F1 Stanovení 
podmínek.....prostorového uspořádání jako všeobecnou podmínku. 

14. Centrum dopravního výzkumu, Líšenská 33a, Brno (stanovisko ze dne 28.06.2011)
V odpovědi na Vaše oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Černá Hora (č.j.: SMBK 
32978/2009) ze dne 02.06.2011 a z pověření Ministerstva dopravy, které je dotčeným orgánem státní správy 
ve věcech dopravy pro oblast územního plánování, Vám vydáváme dle zákona č.183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a č.186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s 
přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, následující stanovisko:
Řešeným územím procházejí silnice I. třídy č.43 a trasa plánované rychlostní silnice R43. Respektujte 
ochranné pásmo silnice I.třídy a budoucí OP R43. Požadujeme plně respektovat stanovisko ŘSD ČR, 
uvedené ve vyjádření zn. 002511/11300/2011 ze dne 18.07.2011.
Výhledové zájmy námi sledované sítě železniční,letecké a vodní dopravy nejsou uvedeným návrhem ÚP 
Černá Hora dotčeny. K návrhu ÚP Černá Hora nemáme další připomínky.
Stanovisko pořizovatele: V návrhu ÚP byl respektován požadavek.

Stanoviska oslovených subjektů, hájících v území své zájmy:

15. Povodí Moravy
Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Plánem oblasti Povodí.
Návrh bude zpracován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů z 
května 2010 a dále v souladu se schváleným plánem oblasti povodí.
Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem o vodách souhlasíme za těchto podmínek:
-V textové i grafické části požadujeme uvést názvy vodních toků a jejich správce včetně záplavových území.
- V zájmovém území přednostně řešit otázku odkanalizování vod v souladu s požadavky nařízení vlády 
č.61/2003 Sb. realizaci nově navržené zástavby podmiňujeme řádným odkanalizováním v souladu s §38VZ. 
Návrh oddílného kanalizace podporujeme, nově navržená kanalizace bude řešena jako oddílná.
-Dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku nebo zdrženy. Vlastníci pozemku jsou 
povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a 
dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny (§27 vodního zákona).
-Dále je třeba řešit vyhovujícím způsobem likvidaci všech druhů odpadu ze zájmového území
V rámci zpracování návrhu ÚSES upřednostnit protierozní opatření
-upřednostnit protierozní opatření 
-Doporučujeme, aby při výstavbě více než 5 b.j. byly tyto napojeny na veřejnou kanalizaci
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-Doporučujeme územně hájit lokality vhodné pro výhledovou akumulaci povrchových vod jako územní 
rezervy před jejich znehodnocením pro toto možné budoucí hospodářské využití.

Stanovisko pořizovatele: na vědomí, Názvy toků v ÚP byly uvedeny ve výkresové části ÚP (Černou Horou 
protékají potoky Býkovka, Žerotínka, na jižním okraji Lažánka a západním okrajem potoky Malolhotský a 
Litkov). Odkanalizování  obce je navrženo jako oddílné a otázka dešťových vod je řešena rovněž v 
odůvodnění. Záplavová území nejsou na k.ú. vyhlášena.  

SÚS
V řešeném území se nacházejí krajské silnice II/377, III/37720 ( v textu návrhu se často objevuje špatné číslo 
III/37420) a III/0432. Naše organizace na těchto silnicích provádí běžnou údržbu dle nám daných finančních 
a kapacitních možností. V části ÚP Černá Hora II – Odůvodnění , bod 8.2.3. - hluk ze silniční dopravy 
nejsou zahrnuty venkovní prostory podél silnice III/37720 Černá Hora – Býkovice. Je třeba doplnit.
Stanovisko pořizovatele: na vědomí, stávající izofony budou zakresleny v koordinačním výkresu jako 
stávající a budou obsaženy i v legendě. Do odůvodnění bude uvedeno a bude doplněno i do koordinačního 
výkresu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 18.7.2011
Jsou respektovány silnice I/43, II/377, III/0432 a III/37720, v ÚPD je zapracována plánovaná rychlostní 
komunikace R43 jako územní rezerva s vyznačeným OP (které nemůže být označeno do doby, než vznikne 
rozhodnutí o umístění stavby. V dokumentaci je zakreslena varianta , která byla v dokumentaci EIA 
posuzována pod ozn.2, v projednaných ZÚR je zachycena varianta 1, která je vedena o 150m blíže k 
zastavěnému a zastavitelnému území městyse. V ZÚR je pro plánovanou R43 vymezena plocha o šířce 
600m, která obsáhne obě varianty. Vzhledem k tomu, že plocha o šířce 600m by byla pro městys značně 
omezující, navrhujeme vyznačit v území pás v šířce 150m západně od osy varianty zapracované v ÚP Černá 
Hora a 150m východně od osy V ZÚR. Takto vymezená plocha bude navazovat na plochu zapracovanou v 
ÚP Bořitov. 

Na základě tohoto stanoviska byla i po dohodě s městysem Černá Hora upravena šířka plochy pro R43 
a ŘSD ČR a  MD byly znovu požádány o stanovisko, Městys požádal i o stanovisko k doplněné ploše 
izolační zeleně mezi plochou dopravy a zastavitelným územím městyse.

Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 03.08.2011
V našem vyjádření (č.j.002511/11300/201) jsme požadovali vyznačit v ÚP územní rezervu v pásu 
vymezeném v šířce 150m západně od osy uvedené v ÚP a 150m východně od osy R43 v ZÚR. Takto 
vymezená plocha navazuje i na dokumentaci ÚP Bořitov. S žádostí městyse o zapracování návrhové plochy 
izolační zeleně do plochy územní rezervy v šířce v100m od zastavěného území městyse směrem k navržené 
R43 souhlasíme a nemáme proti takto zpracovanému řešení námitky. 

Z výsledků projednání s dotčenými orgány vyplynul požadavek na úpravy dokumentace návrhu ÚP 
dle stanovisek dotčených orgánů. Dokumentace byla upravena a v případě nesouhlasů dohodnuta s 
příslušnými dotčenými orgány. 

2.5.2 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §52 a §53 SZ (řízení o vydání územním 
plánu) uplatněných na závěr veřejného projednání

K veřejnému projednání byly jednotlivě přizvány dopisem ze dne 15.9.2011 níže uvedené dotčené orgány. V 
souvislosti s vydáním Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje dne 22.9.2011 byly do ÚP Černá Hora 
převzaty vymezené ploch a koridory nadmístního významu a byly pro ně stanoveny podmínky jejich využití. 
Informace o doplnění ÚP Černá Hora o formálním zpřesnění dokumentace ÚP Černá Hora dle vydaných 
ZÚR JmK byla  dopisem ze dne 21.10.2011 oznámena DO rovněž spolu s požadavkem posouzení, případně 
vyřízení (dodání stanoviska/vyjádření) v dostatečném předstihu před termínem 03.11.2011. 

Krajský úřad jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (vydá koordinované stanovisko)
Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče
Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko 
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Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 60200 Brno  
ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 11015 Praha 1
Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, 110 15 Praha1.
Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha – Nové Město
VUSS Brno
Centrum dopravního výzkumu, pracoviště Brno - Židenice, Líšeňská 33a, 636 00 Brno ( divize   Praha, 
Sokolovská 82, 186 00 Praha) 

ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16 (stanovisko ze dne 22.09.2011) 

Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem je evidován v k.ú. Černá Hora následující 
dobývací prostor  (dále DP), stanovený dle § 27 odst.1.zákona č.44/1988 - DP Černá Hora ev.č. 7 0485, 
stanoven pro organizaci Setra, spol.s.r.o., Brno. DP je v návrhu ÚP Černá Hora v kapitole 6 zahrnut, nejsou 
ze strany ObÚ žádné připomínky.

Omlouváme se za chybné uvedení údajů k danému DP v přípise zaslaném k dané problematice dne 
17.6.2011.

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí. DP je v ÚP zohledněn.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno  (stanovisko 
ze dne 19.09.2011 a 25.10.2011)

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 1 až 3 zákona 
č. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1 : 50 000, list 24 –
14 Boskovice, zasahuje do řešeného území k.ú. Černá Hora výhradní ložisko stavebního kamene „Černá 
Hora“ ev.č. ložiska 3 152600.  Stanovený dobývací prostor Černá Hora je ze zákona považován za chráněné 
ložiskové území (CHLÚ). Evidencí a ochranou je pověřena organizace SETRA, s.r.o. Brno. Pokud návrhem 
územního plánu nebudou dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII z 
hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek a s řešením souhlasí.

Pro úplnost uvádíme, že v předmětném prostoru je evidováno poddolované území z minulých těžeb „Černá 
Hora“ - ev.č. 4887 – po těžbě rudy. Dotčená plocha – ojedinělá pravděpodobnost. Nejsou evidována sesuvná 
území.

Stanovisko pořizovatele: Stanovisko je totožné se stanoviskem ke společnému jednání. Výše uvedené 
výhradní ložisko je zakresleno, včetně dobývacího prostoru. Není pro něho sice vymezená samostatné plocha 
a stanoveny podmínky regulace, jsou součástí stabilizovaných ploch lesa a ploch přírodních. Zájmy výše 
uvedeného výhradního ložiska nejsou návrhem UP Černá Hora dotčeny.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko (stanovisko ze dne 10.10.2011)

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko.

Stanovisko pořizovatele:  Bere na vědomí. 

Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, 110 15 Praha1 05.08.2011.

Ministerstvo dopravy potvrzuje dohodu o úpravě koridoru ze dne 18.10.2011. Koridor bude vyznačen v 
poloze odpovídající ZÚR JmK a vymezen jako plocha pro dopravu.

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 03.08.2011
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Ředitelství silnic a dálnic ČR podává v rámci veřejného projednání návrhu ÚP následující vyjádření:  V 
upraveném návrhu ÚP je vymezená plocha pro dopravu pro umístění rychlostní silnice R43 v souladu s 
vydanými Zásadami územního rozvoje JmK. Navržená plocha je totožná s plochou územní rezervy pro 
rychlostní silnici R43, která byla vymezena na základě dohod mezi městysem Černá Hora, MD ČR a ŘSD 
ČR. Původně vymezené plochy izolační zeleně Zi32 a Zi33, které zasahovaly do územní rezervy pro R43 
byly zmenšeny a vyplňují prostor mezi návrhovou plochou dopravy Ds34/V pro R 43 a návrhovými 
plochami B2, B3 a B5 a stávajícími plochami bydlení B . 

Plocha pro dopravu Ds 34/V je zařazena do VPS s ozn.D9.

Koridor pro umístění rychlostní silnice R43 je zapracován v souladu s našimi požadavky a k jeho vymezení 
jako návrhová plocha dopravy nemáme námitky. V kapitole souhrnné údaje o záboru ZPF je 
uvedeno“Skutečný zábor ZPF pro koridor rychlostní silnice R43 bude činit pouze cca 5,89 ha 
(předpokládaná šířka čtyřproudé silnice 50m v ose koridoru)“.... V této větě považujeme za vhodnější uvést, 
že se jedná o zábor pro budoucí těleso rychlostní silnice R43.

K projednávanému upravenému návrhu ÚP Černá Hora nemáme další připomínky.

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí, v ÚP bude znění textu v kapitole ZPF upraveno.

Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče (stanovisko ze dne 
4.11.2011)

Městský úřad Blansko, odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako  
výkonný orgán státní památkové péče, dle zák.č. 20/1987 Sb. § 29 odst. 2 c) v platném znění) a dle §6 písm.f  
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen Stavební zákon), obdržel oznámení 
o vystavení a veřejném projednání k návrhu Územního plánu Černá Hora, k.ú. Černá Hora, okres Blansko, z 
hlediska státní památkové péče.

V návrhu Územního plánu Černá Hora, který byl zpracován Ing. arch. Pavlou Kotáskovou a Ing. arch. 
Michalem Kotáskem, Mučednická 40, Brno, srpen 2011, byly řešeny zájmy státní památkové péče v 
následujících kapitolách textové části, kde požadujeme upravit následující:         

I.  Návrh Územního plánu
     b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
      b.2.1)  Ochrana hodnot kulturního dědictví– kulturní památky uvedené v ÚSKP ČR – doplnit památku 
křížová cesta, restř.č. 102 912.
     

II. Odůvodnění územního plánu
8.4) Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
      Přírodní a kulturní hodnoty území
      8.6.1) Limity využití území
      Nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek:
      doplnit památku křížová cesta r.č. 102912. 

K návrhu Územního plánu Černá Hora nemáme z hlediska zájmů státní památkové péče žádné další 
připomínky. 
  

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí, v ÚP bude  doplněno.

Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha – Nové Město (stanovisko ze dne 
31.10.2011)

Na základě žádosti podané odborem regionálního rozvoje dne 24.10.2011, ČR– Státní energetická

inspekce, jako dotčený správní orgán podle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a podle zákona č. 406/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, k návrhu 
územního plánu vydává toto stanovisko ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro 
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Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina s předloženým návrhem územního plánu Černá Hora souhlasí za 
předpokladu, že Návrh ÚP Černá Hora bude v plném souladu s platným ZÚR JmK.

Odůvodnění: Vymezení koridoru ve výkresové části ZÚR Jihomoravského kraje je v současné době potřeba 
považovat za mezní a nepřekročitelné. Šíře koridoru je stanovena tak, aby šířka území v koridoru 
umožňovala v dalším stupni dokumentace detailní řešení vedení trasy VVTL i v případě překážek v měřítku 
ZÚR nezobrazitelných.

ČR – SEI, upozorňuje účastníky řízení na platnost zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a z 
něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu 
energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo k zmírnění účinků případných havárií.

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí, v  upraveném ÚP je koridor zakreslen ( je součástí koridoru plochy 
R43) Jeho šířka 400m bude zahrnuta do textu.

Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  (stanovisko ze dne 01.11.2011)

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, na základě předložené dokumentace posoudil návrh 
Územního plánu Černá Hora v souladu se Zásadami územního rozhodnutí Jmk z hlediska obecně závazných 
předpisů na úseku vodního, lesního a odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany 
zemědělského půdního fondu a ve věci vydává následující stanovisko:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů  (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme ve smyslu § 18 citovaného zákona k předloženému návrhu 
Územního plánu Černá Hora připomínky.

Z hlediska odpadového hospodářství k předložené dokumentaci podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, k předloženému návrhu 
Územního plánu Černá Hora nemáme námitek.

Z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, k předloženému návrhu Územního plánu Černá Hora nemáme námitek.

Z hlediska lesního hospodářství nemáme námitky.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, k předloženému návrhu Územního plánu Černá 
Hora nemáme námitek.

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko  
(stanovisko ze dne 01.01.2011)

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený 
orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle ustanovení § 82 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon 
č. 258/2000 Sb.“), dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. b) a § 50, 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), k návrhu územního plánu Černá Hora pro veřejné projednání a 
doplnění o požadavky ZÚR JmK vydává  stanovisko, ve kterém v souladu s ust. § 50 odst. 2, v návaznosti 
na § 19 odst.1 písm. c) a m) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, uplatňuje následující požadavek: 

V Textové části, kapitole f) „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 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)“ 
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doplnit a uvést (v souladu s textem podmínek, které byly uplatněny již k Zadání a Návrhu územního plánu) 
podmíněnou využitelnost 

� pro plochy výroby a skladování jako plochy negativního působení a to pro plochy průmyslové výroby i 
pro plochy výrobních služeb: 

- V případě návrhu ploch pro výrobu u stávajících ploch pro bydlení musí být nejpozději v rámci územního 
řízení pro jednotlivé stavby umísťované na plochy výroby prokázáno, že celková hluková zátěž nepřekročí 
hodnoty stanovených hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních 
prostorách staveb. 

� pro plochy dopravní infrastruktury ve vztahu k dalším plochám stávajícím či návrhovým: 

- V hlukovém pásmu silnic nebudou v návrhových plochách umisťovány akusticky chráněné prostory 
definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví. 

- V případě návrhu plochy dopravní stavby u stávající obytné zástavby musí být nejpozději v rámci 
územního řízení dopravní stavby prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty 
hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, 
včetně doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření. 

- V případě souběžného návrhu plochy dopravní stavby a návrhu plochy pro bydlení je plocha pro bydlení 
podmíněně využitelná za předpokladu, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty 
hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, 
včetně doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření. 

- V případě návrhu plochy pro bydlení u stávajících dopravních staveb budou chráněné prostory u stávající 
plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických 
limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti 
provedení navržených protihlukových opatření. 

S přihlédnutím ke změně vymezení územní rezervy pro koridor rychlostní silnice R43 na návrhovou plochu 
dopravní infrastruktury Ds vymezující prostor pro konkretizaci plochy silnice R43 je třeba, aby byla uvedena 
její podmíněná využitelnost za předpokladu: 

Nejpozději v rámci územního řízení dopravní stavby umisťované do vymezeného koridoru musí být 
prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby po uvedení do provozu nepřekročí hodnoty hygienických 
limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, včetně 
doložení reálnosti provedení případných protihlukových opatření a to ve vztahu ke stávající zástavbě i k 
návrhovým plochám pro bydlení. 

Vzhledem k poloze městyse je třeba věnovat zvýšenou pozornost především potlačení hrozby a minimalizaci 
rizik hluku z dopravy, akusticky chráněné plochy umisťovat mimo lokality zatížené nadměrným hlukem z 
dopravy a dále při umisťování nových dopravních staveb do území vyloučit zvyšování zátěže hlukem pro 
chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb. 

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí, v ÚP bude  doplněno.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno (stanovisko ze dne  10.11.2011)

stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný úřad podle 
ustanovení § 29 zákona č.129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 17a 
písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon) a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 
21.10.2011 žádost o doplňující stanovisko k návrhu územního plánu Černá Hora. Krajský úřad, odbor 
životního prostředí uplatnil souhlasné stanovisko č.j. JMK79618/2011 ze dne 11.7.2011 k návrhu územního 
plánu Černá Hora. Dokumentace Návrhu ÚP Černá Hora byla v dílčích částech řešení, vzhledem k souběhu 
projednání ÚP Černá Hora a vydání ZÚR JmK, v průběhu řízení o návrhu korigována. Liší se původně 
představené řešení novým vymezením návrhové plochy silnice R43. Tato plocha je totožná s plochou 
původně vymezené územní rezervy pro plánovanou R43. Plocha zeleně, která tvoří izolační funkci je 



20

zmenšena a vyplňuje území mezi koridorem a návrhovou plochou bydlení. Dle ZÚR JmK byl převzat 
koridor pro vymezení plochy VPS, ale byl upřesněn a zúžen dle předchozích dohod mezi městysem, ŘSD 
ČR a MD ČR. Vymezení ploch je zařazeno do ÚP jako VPS D3 – plochy pro konkretizaci plochy silnice R43 
v následném řízení. Součástí tohoto koridoru je rovněž koridor VVTL, který je rovněž převzatý ze ZÚR. Pro 
návrhovou plochu silnice R43 byl jako pro celou návrhovou plochu dopravní infrastruktury nově navržen 
zábor cca 45,12 ha s tím, že skutečný zábor ZPF bude následně činit pouze cca 5,89 ha (dle ZÚR je třeba 
uvažovat šířku čtyřproudé silnice 50m v ose koridoru), převážně na nezemědělských půdách. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad podle 
ustanovení § 29 zákona č.129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů k Návrhu územního plánu 
Černá Hora uplatňuje následující stanoviska: 1.) Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: V souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona se uděluje  s o u h l a s n é   
s t a n o v i s k o 

s výše uvedenými lokalitami předloženého Návrhu územního plánu Černá Hora. (původní stanovisko zůstává 
v platnosti, byla upravena návrhová plocha 32 a 33, nově je doplněna návrhová plocha 34) Orgán ochrany 
ZPF krajského úřadu akceptuje upravený návrh územního plánu Černá Hora. Jedná se o úpravy v návaznosti 
na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. 2.) Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: Zdejší orgán ochrany přírody příslušný podle písmene x) odstavce 4) 
§ 77a výše uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k předloženému upravenému návrhu územního plánu 
obce Černá Hora v tom smyslu, že na základě předchozího vyloučení významného vlivu zadání této změny 
ÚP na soustavu Natura 2000, nemá k návrhu další připomínky. Současně konstatuje, že žádné zájmy ochrany 
přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto návrhem změny ÚP 
dotčeny. Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k předloženému návrhu 
připomínky. 

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.

3)  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

V zadání nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

4)  STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Krajský úřad JmK, Odbor územního plánování a stavebního řádu, neuplatnil ve svém koordinovaném 
stanovisku k zadání ÚP požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí.

5)  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Zastavěné území je téměř zcela využito. 
Pro další rozvoj obce bylo nutné vzhledem k zájmu především o obytnou výstavbu v ÚP vymezit vhodné 
lokality pro tyto potřeby. Další nové plochy byly vymezeny pro plochy smíšené výrobní, plochy výroby, 
plochy občanského vybavení – veřejné vybavenosti a sportu, a plochy rekreace. Pro tyto účely byly 
vymezeny plochy ve vazbě na zastavěné území. Dále byly vymezeny plochy a koridory dopravní a technické 
infrastruktury a veřejná prostranství.
Rozsah zastavitelných ploch byl zvolen úměrně velikosti městyse, jeho veřejné infrastruktuře a jeho poloze 
na urbanizační ose OS10 Brno-Svitavy/Moravská Třebová.
Do územního plánu byly v převážné míře zařazeny návrhové plochy ze schváleného územního plánu a 
pozemky, na které byla vydána územní rozhodnutí.
Rozsah návrhové plochy bydlení v severozápadní části katastru (Selkov) byl ze severní strany redukován 
z důvodu blízkosti koridoru pro rychlostní silnici, rozsah sousední plochy (nyní již zastavěné- stabilizované 
plochy bydlení- Skleníky), byl z jižní strany oproti schválenému územnímu plánu redukován z jihovýchodní 
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strany- kolem Býkovky byl ponechán pás krajinné zeleně, z důvodu odclonění plochy bydlení od návrhové 
plochy sportu a z důvodu možnosti opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových 
dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, výstavby poldrů. Namísto původní návrhové plochy 
občanského vybavení- sportu a rekreace jižně pod Zámeckým vrchem byla navržena plocha bydlení 
z důvodu příhodných podmínek pro bydlení v této lokalitě. Namísto původní návrhové plochy Osu-
občanské vybavení a drobné služby byla ponechána stabilizovaná plocha pro výrobu a skladování, neuvažuje 
se s dalším rozšířením této plochy směrem k silnici I/43, kde byla ponechána plocha zeleně pro odclonění 
zástavby v městysi od negativních účinků (hluk, prašnost) z dopravy.
Namísto původní návrhové plochy bydlení Br, přiléhající k objektu školky a zdravotního střediska (tzv. 
Zámeček- plochy stabilizovaná OSk) byla tato plocha zařazena jako stabilizovaná plocha Ov.
Původní stabilizovaná plocha Vs při jižním okraji zastavěného území byla přehodnocena na návrhovou 
plochu výroby a skladování a byla ze severní strany omezena z důvodu zachování rozhledových trojúhelníků 
a odclonění plochy od negativních účinků dopravy.

6)  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM.

řešené území k.ú. Černá Hora 

kód obce 581496

počet obyvatel 1 961 (k 1.1.2011)

rozloha řešeného území 1 629 ha

kraj Jihomoravský

obec s rozšířenou působností Blansko

Charakteristika řešeného území:

Městys Černá Hora leží na hlavním silničním tahu I/43 Brno-Svitavy-Králíky-státní hranice, cca 25km 
severně od Brna, v malebné poloze s působivým začleněním do okolní přírody, v kotlině mezi vrchy 
Bukovice, Ješetiny a Zámeckým vrchem. Rozvojové možnosti sídla jsou značně omezené. Z východní strany 
je rozvoj limitován stávající silnicí I/43, která v území tvoří prakticky nepřekonatelnou bariéru, ze severní 
strany hranicí katastrálního území, ze severozápadní strany plánovanou trasou rychlostní silnice R43 s jejími 
hygienickými hlukovými pásmy, z jihozápadní strany kvalitním přírodním prostředím (lokální ekologicky 
významný krajinný celek Ješetiny (Prášilky)- terasovaný svah s pestrou mozaikou pastvin, ovocných dřevin i 
lesních dřevin, navržený na registraci VKP, v neposlední řadě vytvářející ochranu před erozí a 
extravilánovými vodami). Z jižní strany je rozvoj limitován kvalitní zemědělskou půdou (převážně II. třídy 
ochrany ZPF).
Obytné území zaujímá největší část zastavěné plochy. Zástavba je převážně tvořena rodinnými domy o 1 až 2 
podlažích. Historickým centrálním prostorem je pravoúhlá náves, obestavěná objekty s funkcí bydlení 
smíšenou s občanskou vybaveností. Tato funkce pokračuje podél průtahu silnice III/0432, kde jsou 
soustředěna další zařízení veřejné vybavenosti. Starší obytná zástavba se rozvíjela západním směrem a podél 
ulice ke koupališti, pozdější poválečná výstavba rodinných domů je situována ve východní části a v jižním 
okraji zastavěného území.

Občanské vybavení navazuje na obytnou zónu. Obchody, restaurace a služby jsou soustředěny převážně 
v centru. Černá Hora má dobré přírodní podmínky pro rekreační a sportovní vyžití. Sportovní plochy jsou 
soustředěny zejména v blízkosti Oborského rybníka.

Výrobní zóna je situována v severní části zastavěného území, zemědělská výroba není v katastrálním území 
Černé Hory zastoupena.

Na hlavní komunikační systém je Černá Hora napojena intenzivně zatíženou silnicí I/43 Brno-Svitavy-
Králíky-státní hranice, která prochází východně od zastavěného území ve směru sever – jih. 
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Řešeným územím dále procházejí silnice II/377, III/37720, III/0432. Silnice II/377 v úseku Černá Hora –
Bořitov je zařazena mezi silniční tahy krajského významu, v úseku Černá Hora k hranicím k.ú. Žernovník u 
Černé Hory je zařazena mezi silniční tahy místního významu. 

Silnice I/43 Brno-Svitavy-Králíky-státní hranice je zařazena mezi silniční tahy krajského významu. Silnice 
III/0432 je zařazena mezi úseky, jejichž zařazení do krajské sítě není nezbytné. 

Byla respektována Návrhová kategorizace JmK. Silnice II.třídy jsou navrhovány v kategorii S6,5,II/377 
S 7,5 a byly vymezeny typy pro průjezdní úseky silnic dle ČSN 736110.

Územní plán vymezuje plochu pro koridor rychlostí silnice R43, šířka koridoru a jeho trasa byla oproti 
Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje upřesněna a dohodnuta s dotčenými orgány. Vzhledem ke 
stabilizovaným plochám bydlení v severozápadním okraji zastavěného území i rozvojovým plochám bydlení, 
převzatým z platného územního plánu, bylo pro městys nepřijatelné převzetí plochy o šířce 600m ze ZÚR 
JmK, byla po dohodě s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR hranice koridoru v rozsahu 
katastrálního území Černé Hory vymezena 150m západně od osy varianty 2, resp.3, a 150m východně od osy 
varianty 1. Mezi koridorem a zastavěným územím jsou navrženy plochy izolační zeleně, která bude sloužit 
k odclonění ploch bydlení od negativních vlivů dopravy. V souvislosti s návrhem dopravního koridoru je 
navrženo převedení stávající silnice I/43 do silnic II. třídy s označením jako II/643 v souvislosti s budoucím 
převedením dopravy do trasy R43.

Městys je zásobován vodou z místního veřejného vodovodu. Zdrojem vody je prameniště Zelený kříž 
s úpravnou vody a Záhumenní. Z úpravny vody se voda čerpá do vodojemu nad jihozápadním okrajem 
zastavěného území, odkud je dopravována dvěma řady do spotřebiště. Dále je obec napojena na skupinový 
vodovod Blansko. Napojení je provedeno z obce Bořitov, na konec rozvodné sítě navazuje přívodný řad 
s čerpací stanicí do nového vodojemu 2x100 m3 (362 mnm) a odtud zásobovací řad s napojením na 
rozvodnou síť Černé Hory.  V obci je vybudován jednotný systém kanalizace s odvedením odpadních vod na 
mechanicko-biologickou ČOV společnou pro obce Bořitov a Černá Hora. Pro zásobování obce plynem 
slouží zdvojený VTL plynovod Rájec – Bořitov – Lysice, ze kterého jsou od regulační stanice vedeny dvě 
STL větve - jedna pro obec a druhá pro farmu ZEPO Bořitov a  z VTL plynovodu Maloměřice – Boskovice. 

V k.ú. Černá Hora se nachází prameniště ČS Hájenka, zásobující vodou obec Žernovník. Zdroj tvoří 
soustava 6 kopaných studní s povoleným odběrem 1,6 l/s, ze kterých je voda čerpána do vodojemu 50m3.

Řešeným územím prochází nadřazená trasa nadzemního vedení VVN 110 kV. Řešené území je zásobováno 
elektrickou energií z hlavního napájecího vedení 22kV č.112 (resp. z jeho odbočky), dále je provedena 
propojka na vn č.13, takže je možnost zásobování i z rozvodny 110/22 kV  Čebín.

Obec má významné postavení v regionálním územním systému ekologické stability.

Vývoj počtu obyvatel 

Počet obyvatel v řešeném území je v posledních cca 40 letech dle statistických údajů poměrně stabilní (v 
roce 1971 1.910 obyvatel, v roce 2009 1.950 obyvatel, v roce 2009 1.944 obyvatel, v roce 2011 1.961).

Stav dle sčítání 2001:

obec Obyvatel 
celkem

Z 
toho 
ženy

Počet 
obyvatel ve 
věku

Ekonomicky 
aktivní 
celkem

domy byty

0-14 
let

60 
a 
více

celkem Z toho trvale obydlené celkem Z toho trvale 
obydlené

Černá 
Hora

1913 1036 298 480 858 474 434 636 580

Návrhové období územního plánu Černá Hora- 8 let, výhled 8 let, tj. celkem 16 let.

Počet obyvatel

Rok 2001 1913
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Rok 2011 1961 obyvatel

Rozdíl 48 obyvatel nárůst

Předpokládaný počet obyvatel v roce 2019 cca 2000 obyvatel, v roce 2027 cca 2040 obyvatel.

Cenzové domácnosti

Dle sčítání v roce 2001 celkem 668 domácností na 580 obydlených bytů, rozdíl 88 (indikuje potřebu bytů při 
50% chtěných soužití, cca 44).

Byty

Dle sčítání 2001 celkem 411 rodinných domů a 13 bytových domů, celkem trvale obydlených bytů 580. 
V průměru 0,92 obyvatel/1 obytnou místnost, vyhovuje krajskému průměru 0,97. Obytná plochy /1 osobu 
19,85, vyhovuje krajskému průměru 18,65.

Potřeba výstavby

Ročně se postaví cca 11 bytů celkem, potřeba na 8 let činí cca 64 bytů, předpoklad 100% v rodinných 
domech.

Orientační údaje o kapacitách návrhových ploch:

Označení plochy 
(kód)

Funkční využití Plocha /ha Počet RD ccaPočet bytů cca Počet obyvatel cca

B1 bydlení 4,65 26 65

B2 bydlení 3,78 31 77

B3 bydlení 1,02 9 22

B4 bydlení 0,97 10 25

B5 bydlení 0,21 2 5

B6 bydlení 1,05 9 23

B7 bydlení 0,43 4 10

B8 bydlení 0,43 4 10

B9 bydlení 1,52 13 32

B10 bydlení 0,32 3 8

BO11 smíšené obytné 3,88 34 85

BO12 smíšené obytné 3,72 31 77

BV13 smíšené výrobní 0,53

S14 občanské vybavení-sport 5,36

S15 občanské vybavení-sport 4,26

Dp16 dopravní infrastruktura 0,77

Dp17 dopravní infrastruktura 1,04

Ov18 Obč.vybavení

Veřejná vybavenost

0,32

Oh19 Obč.vybavení

Veřejná pohřebiště

0,25

Rk20 Rekreace spojená s 
kynologií

0,64

Vs21 Výroba a skladování

Výrobní služby

0,73
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Vs22 Výroba a skladování

Výrobní služby

0,36

Vp23 Výroba a skladování

Průmyslová výroba

0,41

U24 Plochy veřejných 
prostranství

0,26

U25 Plochy veřejných 
prostranství

0,52

U26 Plochy veřejných 
prostranství

0,17

U27 Plochy veřejných 
prostranství

0,09

U28 Plochy veřejných 
prostranství

0,08

U29 Plochy veřejných 
prostranství

0,08

Ts30 Koridor pro 
tech.infrastrukturu

0,03

Ts31 Koridor pro 
tech.infrastrukturu

0,05

ZSi32 Zeleň izolační 2,68

ZSi33 Zeleň izolační 1,16

Ds34 Plochy pro dopravní 
infrastrukturu

45,35

Ts35 Koridor pro 
tech.infrastrukturu

46,19 (pozn.-
částečně se 

překrývá 
s Ds34)

Plocha celkem 133,31m2

Z toho pro 
bydlení a 
smíšená obytná

21,98m2

Počet RD 
celkem

176

Počet obyvatel 
celkem

439

Orientační údaje o kapacitách ploch přestavby:

Označení plochy 
(kód)

Funkční využití Plocha /ha Počet RD cca Počet bytů cca Počet obyvatel 
cca

stávající návrh

1P/B Výroba a 
skladování-

Průmyslová 
výroba

bydlení 0,25 2 5

2P Výroba a 
skladování-

Průmyslová 
výroba

Smíšená 

Občanské 
vybavení-
sport

1,03
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obytná

3P Bydlení Smíšená 
výrobní

0,48

Plocha celkem 1,76  m2

Z toho pro 
bydlení

0,25  m2

Počet RD celkem 2

Počet obyvatel 
celkem

5

Pro návrhové období 8 let i pro výhledové období 8 let jsou potřeby pro výstavbu bytů pokryty návrhovými 
lokalitami. Na návrhové období je v návrhových plochách bydlení převis, je však třeba počítat 
s problematickými majetkoprávními vztahy k pozemkům a s perspektivním zlepšením dopravní dostupnosti 
Černé Hory (plánovaná rychlostní silnice R43) a tím zvýšení zájmu o výstavbu rodinných domů.

Postavení obce v systému osídlení, širší vztahy, zájmové území

Řešené území se nachází na rozhraní tří přírodních celků- Boskovické brázdy, Českomoravské vrchoviny a 
Drahanské vrchoviny, okrajově do něj zasahuje Přírodní park Lysicko. Obec leží v rámci kraje ve velmi 
výhodné poloze, téměř v jeho centrální části. Dopravní dostupnost vůči Blansku a Brnu je velmi dobrá, 
stejně tak dostupnost veřejné dopravy. 

Z řešeného území spád směřuje do Blanska - obce s rozšířenou působností, kde jsou příslušné instituce a 
zařízení soustředěny a do krajského města Brna (krajské instituce, vyšší školství, kultura, obchod a služby, 
pracovní příležitosti). 

Územní plán je s ÚPD vydanou krajem v souladu.  

7)  ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Územní plán byl zpracován na základě Zadání ÚP Černá Hora, projednaného a schváleného dne 25.3.2010. 
Požadavky vyplývající ze zadání byly respektovány s těmito výjimkami:

 - Nebylo provedeno zařazení silnice III/0432 do místních komunikací. Po zvážení veškerých 
okolností a dopadů, které by převedení silnice do sítě místních komunikací mělo, byla silnice 
III/0432 po dohodě s městysem ponechána v síti krajských silnic.

 - Není navrženo posílení vodárenských zařízení. Po prověření stavu a kapacit je navržena pouze 
rekonstrukce části vodovodní sítě, vodojemu a čerpací stanice a doplnění a rekonstrukce stávajícího 
systému kanalizace.

 - Nebyla vymezena nová hranice katastrálního území, vzhledem k tomu, že nedošlo ke směně k.ú. 
mezi Černou Horou a Bořitovem.

 - Nebyla navržena rozvojová plocha pro rekreaci, případně plochy občanského vybavení „Pod 
Stalingradem“ z důvodu problematické dopravní dostupnosti ze silnice I/43.

 - V blízkosti stávajícího vodojemu nebyla po dohodě s obcí navržena plocha občanského vybavení 
(restaurace, rozhledna), z důvodu ochrany krajinného rázu a zachování dálkových pohledů.

 - Do návrhových ploch a skladování nebylo zahrnuto rozšíření areálu čerpací stanice z důvodu 
nedostatečné prostorové kapacity a problematického napojení na technickou infrastrukturu.

 - Nové využití skládky inertního materiálu a souvisejících pozemků v severozápadní části obce 
nebylo navrženo, skládka se nachází na pozemcích orné půdy, její činnost byla ukončena. Zařízení 
skládky bude demontováno, pozemky rekultivovány a budou nadále sloužit jako orná půda.

Cíle a úkoly územního plánování, stanovené v Zadání ÚP, byly územním plánem splněny.
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8) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO A VYBRANÉ VARIANTY, 
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ. 
ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
ÚZEMÍ.

8.1)  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty – urbanistická koncepce, 
koncepce uspořádání krajiny, řešení ÚSES

8.1.1)  Urbanistická koncepce

Rozvoj obce spočívá v intenzivnějším využití zastavěného území a ve využití ploch navazujících na 
zastavěné území. Rozvojové možnosti jsou značně omezeny stávající silnicí I/43 i plánovanou R43, 
morfologií terénu a kvalitním zemědělským půdním fondem.

hlavní směr rozvoje – severozápadně od zastavěného území (bydlení, smíšená obytná plocha, sport, doprava)

jižní okraj zastavěného území (bydlení, občanská vybavenost)

rehabilitace centrální části

 posílení funkce centra -  zařazením stabilizovaných ploch ve vazbě na centrum do ploch se smíšeným 
využitím, umožňujících situování staveb a zařízení občanského vybavení.

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití:

Plochy bydlení  – stabilizované plochy bydlení jsou situovány v jižní, západní a jihovýchodní části městyse. 
Jedná se v převážné míře o rodinné domy, bytové domy jsou zastoupeny výjimečně. Zástavba pochází 
v převážné většině z období po roce 1946. 

Rozvojové plochy (plochy změn) jsou situovány převážně k severozápadnímu a jižnímu okraji zastavěného 
území ve vazbě na stabilizované plochy bydlení.

Plocha B1 bude prověřena územní studií. Jedná se o stěžejní plochu pro rozvoj městyse, navrženou na jeho 
jižním okraji, která byla navržena k prověření územní studií s ohledem na rozsah, problematiku napojení na 
dopravní infrastrukturu a vedení sítí technické infrastruktury.  Z nutnosti prověření územní studií byly 
vyčleněny pozemky v severní části lokality (parc.č. 1522/56, 1622/51 a 1522/53), které jsou dopravně i 
technicky dostupné a zástavba na nich neomezí dopravní a technickou dostupnost zbývající části lokality. 

Plochy smíšené obytné – stabilizované plochy smíšené obytné jsou situovány ve vazbě na centrum městyse 
a v zástavbě podél ulice Brněnské. 

Rozvojové plochy jsou situovány jižně od lokality Selkov.

Plochy výroby a skladování –

stabilizované plochy průmyslové výroby a výrobních služeb jsou situovány především ve výrobní zóně 
v severní a severovýchodní části městyse. V bezprostřední vazbě na centrum obce se nachází areál pivovaru.

Zemědělská výroba není v řešeném území zastoupena.

Rozvojové plochy jsou navrženy jako rozšíření stávajících ploch pro výrobu a skladování. Plochy pro 
zemědělskou výrobu nejsou navrženy.

Plochy smíšené výrobní –

Stabilizované plochy smíšené výrobní nejsou v obci zastoupeny.

Rozvojové plochy jsou navrženy v severovýchodní části obce jako přechod mezi plochami výroby a bydlení.

Zařízení podnikatelských aktivit lze realizovat i v rámci vymezených ploch smíšených obytných, které tyto 
činnosti podmíněně připouštějí.
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Plochy občanského vybavení – Stabilizované plochy jsou situovány v širším centru městyse (areál Domova 
pro seniory, areál ZŠ, MŠ, hřbitov, policejní služebna, kostel s farou, stravovací a ubytovací zařízení v areálu 
pivovaru, zdravotní středisko a lékárna).
Rozvojové plochy jsou navrženy ve vazbě na stávající hřbitov (plocha pro rozšíření hřbitova a pro veřejnou 
vybavenost- obřadní síň).

Do stabilizovaných ploch Oh byla zahrnuta i parcela p.č. 534, která, přestože se její převážná část nachází za 
hřbitovní zdí, se stávajícím hřbitovem funkčně souvisí (výsadba, prostor pro údržbu a opravy hřbitovní zdi).

Další možnosti rozvoje spočívají v intenzivnějším využitím stávajících ploch nebo umístění zařízení 
občanského vybavení v plochách smíšených obytných.

Plochy občanského vybavení – sportu –Stabilizované plochy jsou situovány v severním a západním okraji 
obce (areál u Oborského rybníka a hřiště pro míčové hry)

Rozvojové plochy jsou navrženy ve vazbě na stávající areál u Oborského rybníka, jihozápadně od obce 
(sjezdovka) a v podobě přestavby plochy v sousedství hasičské zbrojnice.

Plochy rekreace – stabilizované plochy jsou zastoupeny rodinnou rekreací (chatová lokalita včetně 
koupaliště a chatová lokalita v západním okraji katastrálního území). Rozvojová plocha je navržena ve vazbě 
na stabilizované plochy a je určena pro rekreaci spojenou s kynologií.
Plochy rekreace využívají přírodní zázemí severovýchodně od obce.

Plochy veřejných prostranství – stabilizované plochy- pěší prostranství, chodníky a ty zklidněné místní 
obslužné komunikace.

Rozvojové plochy- komunikace navržené pro obsluhu rozvojových ploch bydlení a pěší propojení centra 
městyse se Zámeckým vrchem. Jejich další průběh bude řešen podrobnější dokumentací.

Plochy sídelní zeleně

Veřejná zeleň – stabilizované plochy jsou reprezentovány Zámeckým vrchem a parkem na náměstí. Ostatní 
plochy veřejné zeleně jsou vzhledem ke své poloze, charakteru nebo rozsahu zařazeny do ploch veřejných 
prostranství:

Zeleň zahrad – stabilizované plochy zahrad, které v současnosti plní funkci doplňkově produkční a 
kompoziční.

Zeleň izolační – stabilizované plochy nejsou vymezeny

Rozvojové plochy s izolační funkcí jsou navrženy na v současnosti neudržované ploše na jihozápadním 
okraji obce – tato zeleň odcloňuje plochy bydlení od negativních vlivů dopravy.

Rozvojové plochy izolační zeleně jsou navrženy v severozápadním okraji zastavěného území, tato zeleň 
odcloňuje plochy bydlení od negativních vlivů dopravy. Zeleň zahrad bude součástí ploch bydlení a bude 
sloužit pro přechod zástavby do krajiny.

8.1.2)  Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES

Navržené řešení územního systému ekologické stability vychází z územně technického podkladu –
nadreginální a regionální ÚSES ČR (MMR a MŽPO,ČR,1996), nadřazené územně plánovací dokumentace, 
Generelu regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje (Ageris), Generelu místního 
SES (Urbanistické středisko Brno1994) a Aktualizace dokumentace sjednoceného generelu ÚSES a zájmů 
ochrany přírody a krajiny v okrese Blansko (Ageris, Löw a spol. 2002) zpracované pro řešené území. 
Základní kostru ÚSES v řešeném území tvoří dva regionální biokoridory, na které navazuje síť lokálních 
prvků ÚSES, využívající především údolní vodních toků a přírodně cennější části krajiny. Nadregionální 
ÚSES nezasahuje na katastrální území Černé Hory.

V katastrálním území Černé Hory se nacházejí další ekologicky cenné plochy- ekologicky významné 
krajinné prvky a ekologicky významné krajinné celky.

Změny a úpravy provedené v rámci zpracování ÚP:
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Lokální ÚSES

- změna druhové skladby u nefunkčních lokálních biocenter

-nové prvky ÚSES nejsou navrhovány

Zdůvodnění přijatého řešení

Územní systém ekologické stability je vymezen převážně na lesní půdě, mimo rozvojové lokality a jiné 
záměry navrhované územním plánem obce. Do střetu systému ekologické stability s rozvojovými záměry 
obce dochází v části lokálního biokoridoru Býkovka (střet s návrhovou plochou smíšenou obytnou a pro 
občanské vybavení–sport), a v části lokálního ekologicky významného krajinného celku Ješetiny (střet 
s návrhovou plochou pro dopravní infrastrukturu a pro občanské vybavení –sport)– kompenzace budou 
řešeny v navazujících řízeních. 

Střet záměru návrhu koridoru rychlostní silnice R43 a vvtl plynovodu s ochranou přírody a krajiny (LBK 
Stará dálnice, LBC Býkovka) je nutno řešit v následných řízeních, ve kterých bude trasa v rámci dopravního 
koridoru konkretizována tak, aby byly dodrženy požadavky orgánů ochrany přírody a krajiny.

Do řešeného území okrajově zasahuje Přírodní park Lysicko.

Přírodní park LYSICKO zaujímá Část Českomoravské vrchoviny v západní polovině okresu Blansko a 
rozkládá se v katastrálním území (nebo části katastrálního území) obcí Bedřichov, Brťov, Bukovice, 
býkovice, Černá Hora, Dlouhá Lhota, Drnovice, Jeneč, Kozárov, Kunčina Ves, Kunice, Lačnov, Lhota u 
Lysic, Rašov, Štěchov, Zhoř, Žernovník a Žerůtky.

Přírodní park Lysicko byl vyhlášen roku 1994 na ploše 40,2 km2 k ochraně rázu krajiny východního okraje
Českomoravské vrchoviny v okolí obce Lysice. Na severu, nad údolím potoku Úmoří, za silnicí Drnovice-
Kunice, park navazuje na Přírodní park Halasovo Kunštátsko, na východě pak mezi obcemi Kunice a Rašov 
přímo sousedí s Přírodním parkem Svratecká hornatina. Na jihu park ohraničuje silnice Rašov - Černá hora a 
na východě komunikace Černá Hora - Drnovice.

Území přibližně obdélného tvaru postupně od západu na východ snižuje svou nadmořskou výšku a sklání se 
do Boskovické brázdy. Nejvyšším bodem Přírodního parku Lysicko je vrch Babylon (656 m) na západní 
hranici území mezi Kunčinou Vsí a Kozárovem. 

Technické zásahy v oblasti

1. Na území přírodního parku nelze umisťovat průmyslové, těžební a jiné objekty a zařízení, které by rušivě 
zasahovaly do přírodního prostředí parku.

2. Průmyslové objekty nebo zařízení živočišné výroby nutno začlenit do krajiny výsadbou doprovodné 
keřové a stromové zeleně.

3. Drobné geologické nebo geomorfologické prvky nutno ponechat beze změny s vyloučením úvah o jejich 
úpravě nebo odtěžení.

4. Individuální rekreační výsadba mimo zastavěné území obce není dovolena. Krajinnému rázu přiměřené 
objekty hromadné rekreace mohou být umístěny jen v zastavěném území obce.

5. Zřizovat na území parku tábořiště, parkoviště a kempy lze pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.

6. Stávající silniční síť bude rozšiřována pouze ve smyslu výhledových řešení rozvoje silniční sítě a to 
v souladu se zájmy přírodního parku. Stejně tak bude řešeno umisťování dopravního a jiného značení.

7. Na území přírodního parku je zakázáno provádět mytí a údržbu vozidel mimo zastavěná území obce 
s výjimkou míst, k tomuto účelu vybudovaných.

8. Pořádání motoristických soutěží na území přírodního parku je zakázáno. Terénní sportovní soutěže na 
území přírodního parku je možno pořádat jen se souhlasem orgánu ochrany přírody. 
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8.2)  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty – koncepce dopravní 
infrastruktury

8.2.1)  Popis současného stavu

Železniční doprava
Řešeným územím neprochází železniční trať, není dotčeno vedením trasy železničního koridoru č. 
260, ležící východně od městyse, procházející přes  katastrální území k.ú. Rájec nad Svitavou a k.ú. 
Doubravice nad Svitavou. 

Nejbližší železniční zastávka se nachází východně od Černé Hory v Rájci-Jestřebí.  
Železnice je stabilizována mimo řešené území.
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 Řešené území je zařazeno do koridoru vymezeného k prověření územních podmínek pro 
zvýšení rychlosti železniční tratě č.260 Brno- Česká Třebová územní studií (termín- 5 let od 
vydání ZÚR).

Silniční doprava
Stávající silniční síť:
Řešeným územím prochází silnice I/43 Brno-Svitavy-Králíky-státní hranice, II/377 Tišnov- Černá 
Hora- Prostějov, III/37720 Černá Hora- Býkovice, III/0432 Černá Hora- průjezdná.

Silnice II/377 v úseku Černá Hora – Bořitov je zařazena mezi silniční tahy krajského významu, 
v úseku Černá Hora k hranicím k.ú. Žernovník u Černé Hory je zařazena mezi silniční tahy 
místního významu. 

Silnice I/43 je zařazena mezi silniční tahy krajského významu.

Územní plán vymezuje plochu pro koridor rychlostí silnice R43, šířka koridoru a jeho trasa byla 
oproti Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje upřesněna a dohodnuta s dotčenými 
orgány. V souvislosti s návrhem dopravního koridoru je navrženo převedení stávající silnice I/43 do 
silnic II. třídy s označením jako II/643 v souvislosti s budoucím převedením dopravy do trasy R43.
Ze zásad územního rozvoje JmK byl převzat návrh územní rezervy DR 44 na trase silnice I/43 
(výhled II/643)  v místech mezi Závistí a Černou Horou, pro prověření možnosti budoucího využití.

Řešené území:
Z východní strany tvoří bariéru stávající silnice I/43, ze severozápadní strany plánovaná trasa 
rychlostní silnice R43 s jejími hygienickými hlukovými pásmy, komunikační skelet dotváří silnice 
II. a III.třídy.

Silnice I/43 je zařazena ve funkční skupině S, význam ostatních komunikací je dopravní, ve funkční 
skupině B.

Nemotorová doprava
Přes střed obce procházejí značené turistické trasy -  zelená a červená. Trasy jsou směrovány ze 
středu obce po málo zatížených komunikacích do atraktivit v okolí. Červená turistická trasa vede ze 
středu Černé Hory na Žernovník a Lubi a zelená turistická trasa vede od Bořitova, prochází přes 
střed Černé Hory a dále pokračuje celým katastrálním územím jižním směrem na Svinošice.
Řešeným územím procházejí cykloturistické trasy:
trasa č.5141- trasa od Býkovic, přes Černou Horu, směrem jižním zalesněnou částí katastru 
směrem na Šebrov 
trasa 5221- od Malé Lhoty, přes Bukovici, napojuje se na trasu 5141
trasa 5085 procházející po severní hranici katastru Černá Hora od Bořitova na Rájec Jestřebí
trasa 5201- od Bořitova, okružní kolem Černé hory, napojuje se na trasu 5141

Statická doprava
Vzhledem k charakteru zástavby jsou osobní automobily odstavovány převážně na vlastních 
pozemcích majitelů rodinných domů v individuálních garážích. Stávající počet samostatných a 
řadových garáží je cca 43míst, dalších cca 90 míst je v garážích rodinných domů, stávající počet 
parkovacích stání cca 122, parkoviště vyhrazená v uzavřených areálech nejsou bilancována. Nové 
plochy jsou navrženy v sousedství sportovní plochy na Ješetinách a pod Zámeckým vrchem 
(celkem cca 18.000m2 pro cca 490 vozidel)-na těchto kapacitních návrhových plochách se počítá i 
s odstavováním nákladních vozidel. Parkování a odstavení vozidel lze realizovat v rámci ploch 
veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury.

Veřejná doprava
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Veřejná doprava je stabilizována. Nejsou navrhovány změny. 
Veřejná doprava je integrována do společného dopravního systému Jihomoravského kraje. Je 
zajišťována linkovými autobusy.
Veřejná autobusová doprava je na řešeném území zastoupena 4 příměstskými autobusovými 
linkami. Četnost spojů, zastávek i jejich prostorové podmínky pro normové vybavení jsou 
dostatečné. Na řešeném území se nachází autobusové zastávky –  Černá Hora- Na Kopci, Černá 
Hora- náměstí a Černá Hora-škola. Linka Černá hora- Boskovice má v Černé Hoře konečnou 
zastávku. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem zastávky Černá Hora-náměstí, bude 
otáčení autobusů řešeno jako doposud objížděním po místních komunikacích.

Hospodářská doprava
Zemědělská a lesní doprava využívá stávající účelové komunikace a silnice III. Třídy. Změny 
v systému hospodářské dopravy nejsou navrženy.

Dopravní zařízení
V současné době je v provozu v řešeném území 1 čerpací stanice pohonných hmot při stávajícím 
průtahu silnice I/43.

8.2.2)  Intenzita silniční dopravy

Intenzita dopravy pro vyhodnocení hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru a chráněného 
venkovního prostoru staveb z provozu pozemní dopravy pro silnice I/43 a II/377 je převzata 
z projektu Rychlostní komunikace R43 v úseku Kuřim- Svitávka- Dokumentace dle §8 zákona 
č.100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovatel HBH Projekt, spol. s r.o.)

skutečný počet vozidel

silnice I/43 II/377

rok 2010 2030 2010 2030

osobní 36 250 47 520 2 860 3 740

těžká 7 480 8 630 670 760

celkem 43 730 56 150 3 530 4 500

Intenzita dopravy pro vyhodnocení hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru a chráněného 
venkovního prostoru staveb z provozu pozemní dopravy pro silnice III/37720 a III/0432 je 
podložena vlastním sčítáním (Černá Hora- okres Blansko-Hluková zátěž, zpracovatel Mgr. Oldřich 
Pecák).

Skutečný počet vozidel

silnice III/37720 III/0432

rok 2010 2030 2010 2030

osobní 980 1 270 1 990 2 590

těžká 90 100 390 440

celkem 1 070 1 370 2 380 3 030

8.2.3)  Hluk z dopravy

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací s účinností od 1. června 2006. Hodnota hluku ve 
venkovním prostoru se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A. Nejvyšší přípustná 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní 
hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo.
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Hygienické limity hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku v chráněném venkovním 
prostoru

Denní doba (6.00h až 22.00h) Noční doba (22.00h až 6.00h)

Pozemní komunikace Iaeq,den=55dB Iaeq,den=45dB

Hlavní pozemní 
komunikace

Iaeq,den=60dB Iaeq,den=50dB

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné „Metodické pokyny pro navrhování 
sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy“, v platném 
znění

Hluk ze silniční dopravy

Pro výpočet jsou použity intenzity silniční dopravy přepočtené z výsledků celostátního sčítání 
dopravy na silniční a dálniční síti ČR v r. 2005 a vlastní sčítání. Izofony výhledové silnice R43 
počítají s projektovanými protihlukovými opatřeními.

Rozhodující izofony jsou zakresleny ve výkrese Hlavní výkres-koncepce dopravy I/3. 
Obec je zasažena dopady hluku, který je způsobován pozemní dopravou.  Hlukem jsou zasaženy 
tyto stavby včetně chráněného venkovního prostoru:
-stavby pro bydlení lemující silnici I/43
-stavby pro bydlení lemující průjezdnou silnici III/0432
-stavby pro bydlení lemující průjezdní úsek silnice II/377
-stavby pro bydlení lemující průjezdní úsek silnice III/37720

- V hlukovém pásmu silnic nebudou v návrhových plochách umisťovány akusticky chráněné 
prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví.

- V případě návrhu plochy dopravní stavby u stávající obytné zástavby bude nejpozději v rámci 
územního řízení dopravní stavby prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí 
hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné 
venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení případných navrhovaných 
protihlukových opatření. 

- V případě souběžného návrhu plochy dopravní stavby a plochy pro bydlení bude nejpozději 
v rámci územního řízení dopravní stavby prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby 
nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a 
chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení případných 
navrhovaných protihlukových opatření.

- V případě návrhu plochy pro bydlení u stávajících dopravních staveb chráněné prostory budou u 
stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže 
splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory 
staveb, včetně doložení reálnosti provedení navržených protihlukových opatření.

8.2.4)  Zdůvodnění přijatého řešení

Silniční doprava – hlavní koncepce

Hlavní koncepce dopravní infrastruktury vychází ze širších vztahů v území. 
- Vymezení plochy pro koridor rychlostní silnice R43
- Komunikace, navržené pro obsluhu rozvojových ploch mající charakter zklidněných 

komunikací, byly zařazeny do ploch veřejných prostranství (U). Tyto komunikace jsou navrženy 
jako obslužné komunikace v kategorii MO 8/40. Jsou uvažovány komunikace obousměrné, š. 6 
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m a jednosměrné, š. 3,5. M. Slepé komunikace budou ukončeny koncovými obratišti. Podél 
komunikací je navržen oboustranný nebo jednostranný průběžný zelený pás, pod kterým budou 
vedeny inženýrské sítě. Většina nově navrhovaných komunikací je vedena v trasách stávajících 
zemědělských cest.

- Případné dopravní závady budou řešeny ve stávajících trasách komunikací v navazujících 
řízeních na základě podrobnější dokumentace.

Silniční doprava – účelové komunikace

V řešeném území – krajině je stávající dostatečná síť účelových komunikací (DU), turistických a 
cykloturistických tras a hipostezek. V systému účelových komunikací nejsou navrženy žádné 
změny

Statická doprava

Jsou vymezeny rozvojové plochy pro dopravu v klidu (Dp)-kapacitní parkoviště, parkování a 
odstavení vozidel lze dále realizovat v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní 
infrastruktury.

8.3)  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty – koncepce technické 
infrastruktury

8.3.1)  Popis stávajícího stavu, zdůvodnění přijatého řešení

Zásobování vodou:

Zdroje vody:

Městys je zásobován z místního veřejného vodovodu, který provozuje Vodárenská akciová společnost Brno a 
je v majetku Svazku vodovodů a kanalizací Boskovice. Zdrojem vody je prameniště Zelený kříž s vydatností 
cca 8 l/s s úpravnou vody a Záhumenní s vydatností 3,5l/s který slouží pouze pro zásobování místního 
pivovaru užitkovou vodou. Dále je obec napojena na skupinový vodovod Blansko. V k.ú. Černá Hora se 
nachází prameniště ČS Hájenka, zásobující vodou obec Žernovník. Zdroj tvoří soustava 6 kopaných studní 
s povoleným odběrem 1,6 l/s, ze kterých je voda čerpána do vodojemu 50m3.

Další pásmo 1. Stupně přímo sousedící s katastrem Černá Hora je na pozemku 446/5 k.ú. Žernovník u Černé 
Hory kolem nového posilujícího zdroje vrt HV 101, nezasahuje do řešeného území. Výtlačný řad a vodojem 
se nacházejí v k.ú. Žernovník u Černé Hory.

Všechny zdroje mají vyhlášena pásma hygienické ochrany I. a II.stupně. Řešeným územím prochází trasa II. 
březovského vodovodu, který není pro zásobování Černé Hory využíván.

Zásobovací systém:

Z úpravny vody se voda čerpá do vodojemu 2x 250m3 o kótách hladin 392,0/388,7, nad jihozápadním 
okrajem zastavěného území, odkud je dopravována dvěma řady DN 125 do spotřebiště. Napojení na 
skupinový vodovod Blansko je provedeno z obce Bořitov, na konec rozvodné sítě navazuje přívodný řad 
s čerpací stanicí do nového vodojemu 2x100 m3 (362 mnm) a odtud zásobovací řad s napojením na 
rozvodnou síť Černé Hory. Z požárního hlediska jsou stávající profily vodovodních řadů profilů vyhovující. 

Tlakové poměry:

Vodovodní systém se potýká s vysokým hydrostatickým tlakem v síti způsobeným polohou vodojemu. 

Akumulace:

Max. potřeba vody:

cca Qm = 240,0 m3/d při uvažované potřebě vody 120 l/ob.den včetně občanské vybavenosti

Pro černou Horu je nutno zajistit akumulaci objemu cca 250 m3, což odpovídá 104% Qm, což je stávající 
akumulací splněno.

Potřeba vody:
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Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle Přílohy č. 12 
k vyhlášce č. 428/2001 Sb. uvažujeme specifickou potřebu vody pro obyvatelstvo hodnotou

qo = 130 l/(os.d),  včetně vybavenosti a drobného podnikání.

Předpokládaný počet obyvatel 2000

Qp = 2000 x 0,130 = 260,0 m3/d 

Qm = 260,0 x 1,40 = 364,0 m3/d = 4,3 l/s

Odkanalizování:

Stoková síť

V Černé Hoře je asi 95 % všech domů napojeno na centrální ČOV; kromě toho je v obci v provozu ještě 
lokální ČOV v pivovaru, jež byla zrekonstruována ke konci 90. let. V obci Černá Hora je asi 80 %, resp. 70 
% obyvatel v obci Bořitov napojeno na stávající jednotnou veřejnou kanalizaci z trub DN 300 – 500, délky 4 
840 m, DN 600 – 800 délky 1 118 m a DN 1000 – 1200 délky 435 m. V obci Černá hora je kanalizace 
v podstatě vybudována až na malé výjimky v celém rozsahu. Provozovatelem systému odkanalizování je 
Vodárenská a.s., majitelem je SvaK,Boskovice. 

Čistírna odpadních vod:

Od října 2000 je uvedena do provozu společná ČOV pro Bořitov a Černou Horu. V rámci této stavby byla 
vybudována nová jednotná kanalizace pro odvod dešťových a splaškových vod. Páteří celého kanalizačního 
systému je sběrač DN 800, který prochází v souběhu s potokem Býkovka k východnímu okraji obce do ČOV. 
Použitá technologie pracuje na principu nízkozatěžované dlouhodobé aktivace s nitrifikací, simultánní 
denitrifikací, biologickým odbouráváním fosforu a aerobní stabilizací kalu. Celý proces je řízen automaticky.

Parametry ČOV Bořitov – Černá Hora

parametr jednotka hodnota

Počet ekvivalentních obyvatel EO 4350

Specifická potřeba vody m3/EO.d-1 0,15

Specifické znečištění BSK5 gBSK5 /EO.d-1 60

Celkové denní množství OV m3/d 568

Hodinový přítok bezdeštný l/s 12,58

Maximální hodinový přítok za deště l/s 24,60

Koncentrace BSK5 na přítoku mg/l 365,3

Znečištění BSK5 kg/d 207,6

Znečištění TKN kg/d 38,06

Roční produkce kalu m3/rok 1083

Místní pivovar má vybudovanou vlastní ČOV typu Oxiclar, jejíž účinnost po provedených úpravách 
dosahuje 90 – 98 %.

Množství odpadních vod:

odpovídá cca potřebě vody – viz.  Kap. výše.

Vodní toky, záplavové území a extravilánové vody:

Seznam toků 
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Název toku Správce toku

Býkovka Lesy ČR, oblastní správa toků

Malolhotský potok Lesy ČR, oblastní správa toků

Litkov Lesy ČR, oblastní správa toků

Žerotínka Lesy ČR, oblastní správa toků

Lažánka Lesy ČR, oblastní správa toků

Bezejmenné vodní 
toky

Lesy ČR, oblastní správa toků

Levobřežní přítok 
Býkovky

Městys Černá Hora

Býkovka

Nejvýznamnějším vodním tokem řešeného území je potok Býkovka- vodní tok s přirozenými břehovými 
porosty a navazujícími loukami. Potok je regulován od soutoku se Svitavou po křížení se silnicí I/43. Potok 
obtéká obec ze severní strany, kde je rovněž Oborský rybník, napájený samostatným náhonem od jezu na 
Býkovce. Rybník je ve správě Rybářství Pohořelice a slouží sportovnímu rybaření. 

Záplavová území vodních toků v katastru Černé Hory nebyla vyhlášena.

Extravilánové vody

 V řešeném území nejsou problémy s extravilánovými vodami, které ohrožují zastavěné území nebo 
zastavitelné plochy.

Zásobování elektrickou energií:

Nadřazené sítě a zařízení vvn 110 kV

Řešeným územím prochází nadřazená trasa nadzemního vedení vvn 110 kV.

Sítě a zařízení vn 22 kV

Řešené území je zásobováno elektrickou energií z hlavního napájecího vedení 22kV č.112 (resp. z jeho 
odbočky), dále je provedena propojka na vn č.13, takže je možnost zásobování i z rozvodny 110/22 kV  
Čebín.

Z tohoto vedení jsou nadzemními přípojkami napojeny jednotlivé sloupové trafostanice 22/0,4 kV.

V řešeném území je v provozu celkem 16 sloupových trafostanic 22/0,4 kV zásobující el. energií  distribuci i 
soukromý sektor. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují současným požadavkům na zajištění odběrů.

Sítě a zařízení nn

Rozvod je proveden nadzemním vedením na železobetonových stožárech, střešnících a závěsnými kabely a 
kabelovým vedením. Stav nn sítě je vyhovující.

Potřeba nového příkonu

Pro stanovení výkonových zatížení novou výstavbou jsou použity hodnoty uvedené ve směrnici  E.ON č. 
13/98.:

bytový odběr             0,83 kW/bj 

nebytový odběr 0,35 kW/bj

Návrh nové výstavby:

V obci je navrženo k výstavbě formou RD 178  b.j., což bude mít za následek nárůst výkonu

1,18 x 190 = 210,0 kW.

V obci je také uvažováno se vznikem soukromého podnikání – výrobní a smíšené výrobní aktivity, občanské 
vybavenosti. Odhad nárůstu el. odběru je 500 kW.
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Celkové soudobé zvýšení el. výkonu pro navrhovanou výstavbu bude cca 710 kW. Pro zajištění výhledových 
potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě nutnosti je možno stávající trafa 
vyměnit za výkonnější.

Zásobování plynem:

Základní charakteristika

Obec Černá Hora je plynofikována od roku 1980 a nepředpokládají se zásadní úpravy plynovodní sítě kromě 
postupného rozšiřování v závislosti na nové výstavbě. Připojeno je 86 % domácností + 1 velkoodběratel + 15 
maloodběratelů. Pro zásobování obce slouží zdvojený VTL plynovod Rájec – Bořitov – Lysice. V Černé 
Hoře částečně omezuje ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu další rozvoj bytové výstavby. 
Územím prochází VTL plynovod DN300 Maloměřice – Boskovice.

Zvláštní inženýrské sítě:

VVTL plynovod, produktovody, ropovod

Řešeným územím prochází návrhová plocha (převzatá z vydaných ZÚR JmK, ve kterých je koridor vymezen 
jako TE30) pro koridor trasy velmi vysokotlakého plynovodu DN700, PN 63 Kralice- Bezměrov, který je 
součástí koridoru P10 Kraj Vysočina- Zlínský Kraj, šířka koridoru je 400m.
Plocha koridoru vvtl plynovodu se převáženě překrývá s plochou koridoru kapacitní silnice R43. 
VTL plynovody

Řešeným územím prochází trasa VTL plynovodu DN 300, PN 40 Maloměřice – Boskovice a zdvojený VTL 
plynovod Rájec – Bořitov – Lysice.  

STL plynovody

Z VTL plynovodu Rájec – Bořitov – Lysice jsou od regulační stanice vedeny dvě STL větve – jedna pro obec 
a druhá pro farmu ZEPO Bořitov.  

NTL plynovody

Rozvody plynovodu v obci jsou provedeny jako nízkotlaké.

Zhodnocení STL plynovodů

STL rozvody jsou po technické stránce i kapacitně vyhovující. Není uvažováno s rekonstrukcemi, pouze se 
uvažuje budování dalších STL rozvodů v závislosti na rozvoji obce. 

Regulační stanice

V řešeném území se nachází 3 VTL regulační stanice.

Zásobování teplem:

V Černé Hoře je pro zásobování teplem využíván zemní plyn. Nemovitosti jsou z větší části napojeny na 
NTL rozvody. Kde nejsou provedeny přípojky zemního plynu, jsou používána jako topné medium převážně
pevná paliva a elektrická energie.

Alternativní zdroje energie nejsou využívány.

Spoje:

Pošta a telekomunikace:

Pošta v obci je vyhovující a nevyžaduje další územní nároky.

Telefonní účastníci jsou napojeni na digitální ústřednu s dostatečnou kapacitou.

Řešeným územím procházejí trasy dálkových optických kabelů, je třeba veškeré záměry, které by se mohly 
dálkových kabelů dotknout, včas se správou dálkových kabelů projednat.
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Radiokomunikace:

Řešeným územím neprocházejí radioreléové trasy.

Na území se nacházejí zařízení mobilních operátorů.

Zdůvodnění přijatého řešení

 Kapacita zdrojů vody i vodojemu a rozsah vodovodní sítě jsou pro návrhové období dostatečné. 
Vzhledem ke stáří rozvodů se uvažuje s rekonstrukcí sítě DN 100 v délce 2400m a výtlačného řadu 
DN 100 v délce 800 m. Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající vodovodní síť 
prodloužením hlavních vodovodních řadů, v rámci veřejných prostranství a ploch koridorů pro 
technickou infrastrukturu. 

 Kanalizační síť je svým rozsahem dostatečná. Zhruba 2/3 celkové délky kanalizačních stok bylo 
vybudováno v letech 1940 – 1960, z čehož vyplývá nutnost postupné rekonstrukce nevyhovujících 
kanalizačních stok. Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť kanalizace formou 
prodloužení stok, v rámci veřejných prostranství a ploch koridorů pro technickou infrastrukturu. 

 Dešťové vody budou v maximální míře likvidovány vsakem na vlastním pozemku

 Zásobování zemním plynem a teplem je stabilizováno. Zastavitelné plochy budou napojeny na 
stávající plynovod, v rámci veřejných prostranství a ploch koridorů pro technickou infrastrukturu. 

Zásobování el. energií –  nadzemní vedení procházející přes rozvojové lokality bude respektováno včetně 
ochranného pásma, případně přeloženo -  bude řešeno v navazujících řízeních. V případě potřeby je možno 
umísťovat nové trafostanice v zastavitelných plochách v návaznosti na stávající síť nadzemního vedení vn, 
v případě nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější.

8.3.2)  Zdůvodnění vybrané varianty 

Varianty řešení nebyly prověřovány.

8.3.3)  Ochranná a bezpečnostní pásma 

Viz. Kap. 8.6)  Soulad návrhu ÚP s požadavky právních předpisů. 

8.4)  Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje 
území

Územní plán vytváří podmínky pro trvale udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah 
hospodářského rozvoje (vymezení ploch výroby a skladování a ploch smíšených výrobních), 
sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek.

Životní prostředí

Řešení územního plánu respektuje historický vývoj území a charakter krajiny. Důraz je kladen na 
rozvíjení příznivé kvality obytného prostředí v součinnosti s rozvojem a podporou rekreačního 
potenciálu území. 

Zásadní pro rozvoj obce je udržitelný rozvoj i po stránce prostředí; v uspořádání řešeného území
územní plán koordinuje a reguluje urbanizační tlaky na nezastavěné území (bydlení, rekreace), a 
dále jsou podporovány zásady zdravého sídla – podpora nemotorové dopravy (cyklostezek), 
podpora ekologických energetických systémů vytápění, umožňuje kultivaci veřejných prostranství a 
ploch sídelní zeleně.

Územní plán řeší zmírnění zátěže vyplývající z provozu průmyslových areálů a dopravní zátěže ze 
silnice I/43 procházející v blízkosti zastavěné části obce. Jsou minimalizovány důsledky 
intenzifikace výroby ve stávajících výrobních areálech, které navazují na obytnou zástavbu a 
zkapacitnění výrobního areálu v severní části obce – nárůst dopravy (hluk).
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Je stabilizována vyhovující centrální čistírna odpadních vod.

Přírodní a kulturní hodnoty území

Řešené území se vyznačuje dobrou kvalitou přírodního prostředí. Územní plán vymezuje přírodní 
hodnoty a hodnoty kulturního dědictví, které vystihují charakteristiky, typické pro řešené území. 
Územní plán je koncipován se snahou o zachování všech přírodních a kulturních hodnot území:

S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nebudou v krajině navrhovány žádné plochy a 
stavby s výjimkou těch, které jsou vymezeny územním plánem. Je vyloučen neregulovaný rozvoj 
obce, spojený se záborem volné krajiny, a rozšiřování zastavěného území na úkor kvalitních 
zemědělských půd a lesa.

Řešené území je stabilní z hlediska horninového podloží a geologie, v k.ú. obce se nenacházejí 
sesuvná území. Jedná se o území pestré kulturní krajiny s vyrovnanou skladbou, s bohatou 
lesnatostí jižní části katastrálního území, s bohatým zastoupením přírodně významných území.

Jsou podporovány investice do ochrany přírody a ochrany krajinného rázu. 

Územní plán vymezuje plochu pro koridor pro rychlostní silnici R43, s potlačením jejích 
negativních vlivů na přírodní prostředí.

Je podporována ochrana přirozené skladby lesa a kvalitních zemědělských půd i při trvání způsobu 
jejího obhospodařování, a realizace protierozních opatření, včetně potlačení nevhodné a příliš 
intenzivní zemědělské výroby, ohrožení území erozí, snížené retenční schopnosti. 

Je regulován rozvoj individuální rekreace na úkor volné krajiny a střet turistického ruchu 
(především cykloturistiky) s ochranou přírody.

Ovzduší, hluk

Část zástavby Černé Hory je zasažena negativními dopady hluku a znečištění ovzduší, které je 
způsobováno zejména průjezdnou dopravou ze silnice I/43. 

Územní plán vymezuje plochu pro koridor rychlostní silnice R43.

V případě umisťování dopravní stavby do vymezeného koridoru bude nejpozději v rámci územního 
řízení dopravní stavby prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty 
hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní 
prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových 
opatření.

Platí omezení definovaná hranicí negativního vlivu hluku z dopravy pro stavby (stavby pro bydlení, 
pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní a sociální 
účely a funkčně obdobné stavby) včetně chráněného venkovního prostoru. 

Problém znečištění ovzduší z topenišť řešit využíváním plynu a obnovitelných zdrojů energie.

Část ploch výroby (střední a malé provozovny) byla zařazena do ploch smíšených výrobních – které 
nepřipouštějí činnosti, děje a zařízení, narušující svým provozováním a technickým zařízením 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižující kvalitu prostředí souvisejícího území. Ostatní 
jsou soustředěny ve výrobní zóně v dostatečné vzdálenosti od stávajících a navržených ploch 
bydlení. Na plochách pro výrobu, komerční aktivity apod. lze umístit chráněné prostory definované 
platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví po doložení  splnění povinností 
stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku  hluku příp. vibrací 
(resp. chráněné prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení  
prokázáno  splnění  hygienických limitů hluku stanovených platnými právními předpisy).

- V případě návrhu ploch pro výrobu u stávajících ploch pro bydlení bude nejpozději v rámci 
územního řízení pro jednotlivé stavby umísťované na plochy výroby prokázáno, že celková 
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hluková zátěž nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorách staveb. 

- V případě návrhu ploch pro výrobu a skladování a pro výrobní služby u stávajících ploch pro 
bydlení, rekreaci, občanské vybavení, sport, plochy smíšené obytné bude nejpozději v rámci 
územního řízení pro jednotlivé stavby umísťované na plochy výroby prokázáno, že celková 
hluková zátěž nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorách staveb. 

- V případě návrhu ploch pro občanské vybavení, sport a ploch smíšených obytných u stávajících 
ploch pro bydlení a rekreaci, občanské vybavení, sport, plochy smíšené obytné bude nejpozději 
v rámci územního řízení pro jednotlivé stavby umísťované na plochy výroby prokázáno, že 
celková hluková zátěž nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorách staveb. 

Provozovny drobné výroby, jejichž situování je umožněno v rámci jiných ploch (např. ploch 
smíšených obytných), nesmí dle regulativů svým provozováním a technickým zařízením narušit 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí souvisejícího území.

Voda, půda

Jsou vytvořeny podmínky pro revitalizaci vodních toků a zadržení vody v krajině. Jsou navržena 
vhodná revitalizační opatření, podporující retenci vody v území a revitalizace vodních toků 
obnovující jejich samočisticí a ekologickou funkci, snižování rizika záplav v důsledku narušení 
přirozené akumulace vody a snižování znečištění povrchových vod vodní a větrnou erozí. 

Je podporována ochrana a obnova přirozeného vodního režimu, morfologie toků a vodních 
ekosystémů, a řešen vodní režim po ukončení funkčnosti odvodňovacích zařízení.

Sociální soudržnost

Územní plán vytváří územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva 
s kvalitním bytovým fondem, veřejným vybavením, splňující základní podmínky pro rozvoj 
kvalitních lidských zdrojů.

Pro udržení a posílení sociální soudržnost jsou vytvářeny tyto podmínky:

Dobrá geografická poloha městyse umožňuje nabídku kvalitního bydlení, zohledňující ochranu 
krajinného rázu, přirozenou skladbu lesa, kvalitní zemědělskou půdu a rozvoj ekonomických aktivit

Pro udržení příznivého indexu růstu počtu obyvatel jsou vymezeny nové plochy pro bydlení, 
výrobu, plochy smíšené. Vymezením smíšených ploch obytných je podpořen trend rostoucího počtu 
obyvatel a stabilizována věková struktura obyvatelstva. Jsou vymezeny podmínky pro využití území 
umožňující vytvářet pracovní místa, stabilizací ploch pro sportovní a rekreační vyžití vytvořit 
atraktivní podmínky pro rekreanty a obyvatele obce.

Jedná se o žádanou lokalitu z hlediska bydlení, s dobrou dopravní dostupností do Brna a Blanska a 
dobrou občanskou vybaveností. 

Územní plán podporuje harmonický rozvoj v oblasti bydlení, brání nekoordinovanému rozvoji 
obce, rychlému nárůstu obyvatel bez začlenění do společenství obce.

Jsou vymezena veřejná prostranství a veřejná zeleň jako místa důležitá pro setkávání a navazování 
společenských kontaktů. Regulativy podporují kultivaci veřejných prostranství a možnost realizace 
míst pro posezení a odpočívadel v krajině.
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Pro regeneraci duševních a tělesných sil obyvatel jsou navrženy nové plochy pro sport, které budou 
sloužit organizované i neorganizované tělovýchově.

Stávající síť turistických a cykloturistických tras slouží ke krátkodobé rekreaci obyvatel, k možnosti 
využití kola jako dopravního prostředku do zaměstnání a turistickému ruchu v obci. Územní plán 
umožňuje vytvoření dostatečné turistické infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu.

Hospodářský rozvoj

S ohledem na omezené rozvojové možnosti Černé Hory a na dobrou dopravní obslužnost do lokalit 
pracovních příležitostí v Kuřimi, Blansku a Brnu je navržen přiměřený rozsah hospodářského 
rozvoje.  

V Černé Hoře je vysoká míra zaměstnanosti, a to i s ohledem na relativně velký počet 
podnikatelských subjektů, podíl počtu obyvatel vyjíždějících za prací je relativně malý.

Dojížďka za prací je kompenzována možností bydlení v příznivém životním prostředí.

Územní plán umožňuje podnikatelský rozvoj v areálu výroby

-vymezuje rozvojové plochy výroby a skladování

-vymezuje rozvojové plochy smíšené výrobní 

-vymezuje plochy smíšené obytné, které umožňují podnikání v oblasti služeb, turistického ruchu, 
stravování a ubytování, dále podmíněně připouštějí drobnou výrobu.

- podporuje rekreaci je potenciál pro rozvoj zaměstnanosti v terciéru.

Úroveň infrastruktury v Černé Hoře je velmi dobrá (funkční vodovod, kanalizace, čistírna 
odpadních vod, vysoká míra plynofikace a elektrifikace), obec má dostatečné občanské vybavení ve 
veřejném zájmu. Nedostatek finančních prostředků na investice do modernizace a rozšiřování 
infrastruktury řeší dotační politika investic do inženýrských sítí.

8.5) Soulad návrhu s požadavky SZ a jeho prováděcích vyhlášek

Viz kapitola 2.4

.

8.6)  Soulad návrhu ÚP s požadavky právních předpisů 

8.6.1)  Limity využití území

Vstupní limity využití území  - limity vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí 
v době vydání územního plánu.

Nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek

Limity využití území dle ÚAP Limity využití území k.ú. Černá Hora

nemovitá kulturní památka, 
popřípadě soubor, včetně 
ochranného pásma

- Kostel sv.Vavřince (pod rejsř. číslem ÚSNKP 30800/7-430)
- Zámek (pod rejsř. číslem ÚSNKP 45062/7-423)
- Předzámčí (pod rejsř. číslem ÚSNKP 0424)
- Kaple sv. Rodiny nad zámkem (pod rejsř. číslem ÚSNKP 0425)
- litinová alegorická socha na terase zámku (pod rejsř. číslem 
ÚSNKP 0426)
- socha sv. Jana Nepomuckého u zámku (pod rejsř. číslem ÚSNKP 
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0427)
- socha Archanděla Michaela (pod rejsř. číslem ÚSNKP 0428)
- park u zámku (pod rejsř. číslem ÚSNKP 0429)
- litinová socha sv. Jana Nepomuckého u kostela (pod rejsř. číslem 
ÚSNKP 0431)
- socha sv. Salvatora u Závisti (pod rejsř. číslem ÚSNKP 19733/7-
553, byla odcizena)
- křížová cesta( pod rejsř. číslem ÚSNKP 102 -912)

Ochrana dopravní a technické infrastruktury

 silniční ochranné pásmo silnice I. třídy – 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu, mimo 
souvisle zastavěné území

 silniční ochranné pásmo silnice II. a III. Třídy – 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, 
mimo souvisle zastavěné území

 ochranné pásmo VVN – 20 m od krajního vodiče

 ochranné pásmo nadzemního vedení vn 22 kV – 10(7)m od krajního vodiče

d) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně:

-pro vodiče bez izolace – 7 m

-pro vodiče s izolací základní – 2m

-pro závěsná kabelová vedení – 1m

b) u napětí nad 35kV a do 110kV včetně – 12m

c) u napětí nad 110kV a do 220kV včetně – 15m

d) u napětí nad 220kV a do 400kV včetně – 20m

 ochranné pásmo stožárové trafostanice – 10(7)m 

 ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m na obě strany od půdorysu

 bezpečnostní pásmo VTL plynovodu – 20 m na obě strany od půdorysu

 ochranné pásmo regulační stanice plynu – 4 m na obě strany od půdorysu 

 ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizačních sběračů:

- ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm 1,5 m na každou stranu od vnějšího 
líce potrubí

 ochranné pásmo vodovodních nad průměr 500 mm 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce 
potrubí

 ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení – 1,5 m po stranách krajního vedení 

ochrana přírody a přírodních zdrojů

 vodní toky a plochy – významný krajinný prvek 

 pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) – významný krajinný prvek ze zákona 

 ochranná pásma vodních zdrojů stanovená vodoprávním úřadem 

viz. Grafická část

 regionální biokoridor, regionální biocentrum

 lokální biokoridor, lokální biocentrum
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ostatní limity

 pásmo 50 m od okraje PUPFL

 ochranné pásmo vodního toku

o u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry

o u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry

8.6.2)  Ochrana obyvatelstva

-CIVILNÍ OCHRANA
se řídí platnou legislativou:

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 19 odst. 1 písm. K), § 
136 odst. 3 a § 177.

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, § 2, 10, 12, 21, 23, 24 a 25.

- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 
14, 15 a 21.

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, § 64, 65, 66, 67, 68 a 69.

- Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. M) a §19 odst. 3.

- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo 
chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a 
zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), § 1, 2, 3, 6, 7, 10, 17, 20, 21, 27 a 32 a Příloha č. 1.

- Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 18 a 20.

- Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 
systému, § 25, 26, 27 a 28 a Přílohy č. 1 a 2.

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, Přílohy č. 1 a 6.

- Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a 
způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu, § 3 a 4.

- Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování, § 1.

a/  Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Řešené území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. Není v něm ani 
vyhlášeno záplavové území. Obec je chráněna stávajícím systémem regulace hydrologických poměrů.
Poměry v řešeném území nevyvolávají nutnost protipovodňové ochrany na územích ležících mimo 
katastrální území.

b/  Zóny havarijního plánování 

Řešené území není součástí zón havarijního plánování a není potenciálně ohroženo haváriemi zdrojů 
nebezpečných látek.

Podle analýzy možného vzniku mimořádné události, která je součástí Havarijního plánu kraje,  žádná firma 
svou produkcí a skladováním nebezpečných látek neohrožuje řešené území.

c/  Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
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Těžiště ukrytí obyvatelstva je v improvizovaném ukrytí. K ochraně před kontaminací osob radioaktivním 
prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných chemických látek uniklých při 
haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov.

K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu 
slouží stálé úkryty a improvizované úkryty.

- stálé úkryty – v řešeném území se nevyskytují

- Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) – se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a 
tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům 
zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty. IÚ je vybraný 
vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který 
bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány svépomocí fyzickými a 
právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních 
materiálních a finančních zdrojů. Tyto prostory jsou evidovány na ÚM Černá Hora. Je třeba doporučit, 
aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby obsahovaly prostory vyhovující 
podmínkám pro možné vybudování IÚ.

Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje Úřad městyse Černá Hora pouze při vyhlášení válečného stavu. Ukrytí bude 
provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v provozních a 
výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty.

V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků obce při vzniku mimořádné události (MU) v době míru 
zajišťuje úřad městyse ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami / průmyslová havárie, únik 
nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod./ především za využití ochranných prostorů jednoduchého 
typu ve vhodných částech obytných domů a provozních, výrobních a dalších objektů, kde budou 
improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek.

-hlavní kapacita je v prostorách ZŚ, MŠ a obecního úřadu.

Výrobní provozy si zajišťují ukrytí pro své zaměstnance ve vlastní režii v prostorách provozoven. 

Pro ukrytí předpokládaného přírůstku obyvatel je nutné, aby nová zástavba byla realizována v maximální 
míře s podsklepením a s možností využití těchto prostor pro ukrytí obyvatelstva v případě ohrožení. 
Nejvýhodnější řešení je zcela zapuštěné podlaží, případně více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu.

Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce 
v jejich dokumentaci.

d/  Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Zajištění evakuace organizuje Úřad městyse Černá Hora. Pro případ neočekávané mimořádné události 
navrhujeme pro nouzové, ubytování obyvatelstva (pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší) následující 
objekty:

- prostory ZŠ včetně tělocvičny, MŠ, obecní úřad

Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce 
v jejich dokumentaci.

e/  Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Obecní úřad a PaPFO vytvoří podmínky pro dočasné skladování materiálu CO – prostředků individuální 
ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném 
stavu v souladu s § 17 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být využity anebo částečně využity prostory a plochy:

- obecního úřadu

Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.

f/  Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce
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V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné chemické látky. Odbor ŽP ORP…nevede v seznamu žádný 
subjekt nakládající s nebezpečnými chemickými látkami. Jako vodoprávní úřad příslušný ke schválení plánu 
opatření pro případy havárie (dále jen „havarijního plánu“) neobdržel od žádného subjektu, sídlícího 
v řešeném území, žádost o schválení havarijního plánu. 

Z hlediska funkčního využití ploch, které řeší územní plán, není s dislokací skladů nebezpečných 
chemických látek uvažováno.

V případě havárie na komunikacích bude problém řešen operativně dle místa havárie.

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem 
územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.

g/  Plochy záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru obce 
zásadní:

- výrobní zóna je prostorově a provozně oddělena od zóny obytné

- není přípustná výstavba uzavřených bloků

- doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd zasahujících 
jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce i v případě zneprůjezdnění části komunikací 
v obci – komunikace budou v max. míře zaokruhovány

- při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku rozrušení 
okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (v1 + v2)/2 + 6m, kde v1 + v2 je výška budov po hlavní 
římsu v metrech na protilehlých stranách ulice,

- sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností 
zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů.

Místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel: 

Jedná se o zařízení napojená na kanalizaci a vodovod, pro dekontaminační plochy postačí zpevněná, nejlépe 
betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a 
z druhé strany odjezd s přívodem vody nebo páry.

Místo pro dekontaminaci lze využít:

 areálu zemědělského družstva s vazbou na jeho hygienické zázemí 

Záhraboviště – není v řešeném území vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a 
odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.

h/  Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné chemické látky.

i/  Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Podle povahy narušení systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou se v prvé řadě posuzuje a využívá 
schopnost vodovodu dodávat vodu, byť ve zhoršené kvalitě, nastavením systému uzávěrů z jiného 
nezávislého zdroje.

Organizační ani technické zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou není úkolem územního plánu. Je 
řešeno orgány obce s využitím „Služby nouzového zásobování vodou“, kterou stanovuje Směrnice 
Ministerstva zemědělství ČR, čj. 41658/2001-6000 ze dne 20. Prosince 2001, uveřejněná ve Věstníku vlády 
částka 10/2001.

V případě kontaminace hlavního zdroje je nutno zabezpečit zásobování pitnou vodou z jiného zdroje (např. 
cisterny, balená voda). 

Zásobování elektrickou energií bude řešeno instalací náhradního zdroje.

OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU
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Katastrální území není dotčeno zájmový územím MO ČR – ochranným pásmem komunikačního vedení 

8.7)  Zdůvodnění přijatého řešení – vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření

8.7.1)   Plochy a koridory s možností vyvlastnění 

Veřejně prospěšné stavby:

-plochy dopravní infrastruktury 
Důvod vymezení – jedná se o plochy, které byly vyhodnoceny jako nejvhodnější pro průchod 
komunikací, parkovišť a obsluhy řešeného a navazujícího území.

 plochy a koridory technické infrastruktury
 Důvod vymezení – jedná se o plochy, které byly vyhodnoceny jako nejvhodnější pro situování 

staveb a zařízení technické infrastruktury (prodloužení inženýrských sítí pro zastavitelné 
plochy)

Důvod vymezení – jedná se o stavby, které jsou nezbytné pro zajištění obsluhy řešeného území 
dopravní a technickou infrastrukturou.

Vzhledem k tomu, že se koridor pro technickou infrastrukturu (pro vrtl plynovod, VPS označená jako T3)
překrývá v koridorem pro rychlostní silnici, byl v grafické příloze 1/6 znázorněn pouze obrysem.

8.7.2)  Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření  pro 
které lze uplatnit předkupní právo

Jedná se o VPS, u kterých je možno uplatnit předkupní právo bez možnosti vyvlastnění – do této 
kategorie byly zařazeny plochy vymezené pro stavbu občanského vybavení (rozšíření hřbitova, 
plocha pro obřadní síň). Vzhledem k poloze stávajícího hřbitova se jedná o jedinou vhodnou plochu 
v řešeném území.

9)  INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ, INFORMACE O RESPEKTOVÁNÍ STANOVISKA 
K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDŮVODNĚNÍ, PROČ 
TOTO STANOVISKO NEBYLO RESPEKTOVÁNO 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ani na vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí v intencích nového stavebního zákona nebylo požadováno. 

10)  VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Připomínky nebyly uplatněny

11)  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Na veřejném projednání byly uplatněny 2 námitky ve smyslu ustanovení §52, odst.2 a 3. 

Paní Dagmar Dvořáková a pan  Karel Dvořák, Na vyhlídce 464, Černá Hora – 03.11.2011 

Parc. č. 1364/64 a 1364/228  v k.ú. Černá Hora.
Nesouhlasí s návrhem plochy hřbitova na výše uvedených pozemcích. 
Podatelé jako vlastníci pozemků a dotčeni návrhem veřejně prospěšných staveb a zastavitelných ploch tímto 
podávají v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) výše uvedenou námitku, kterou odůvodňují takto:
Důvodem je znehodnocení pozemků, tvarem, odhazováním odpadků a zastínění pozemků z důvodů možné 
stavby oplocení nebo stavby. Myslíme si, že by bylo vhodnější využít tyto pozemky k bydlení. Plánované 
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rozšíření hřbitova mohlo být provedeno z některých okolních stran. Nebo navrhuji výměnu pozemků za jiné 
stavební místo.

Rozhodnutí o námitce:

Námitce paní Dagmar Dvořákové a pana  Karla Dvořák, Na vyhlídce 464, Černá Hora, kteří jsou 
vlastníky pozemků parc. č. 1364/64 a 1364/228  v k.ú. Černá Hora se vyhovuje, jejich pozemek  bude v 
návrhu ÚP Černá Hora  vypuštěn z návrhové plochy občanského vybavení – OH 19/V a bude 
ponechán ke stávajícímu využití – stabilizovaná plocha Zt  trvalé travní porosty.

Odůvodnění :
Podle grafické části návrhu ÚP Černá Hora byly výše uvedené pozemky dotčeny návrhem zastavitelných 
ploch Oh (Oh19/v) – návrhová plocha občanského vybavení, v tomto případě rozšíření hřbitova. Tato plocha 
je zařazena do veřejně prospěšných staveb. 
Požadavek na prověření rozšíření stávající plochy hřbitova byl uveden v Zadání ÚP Černá Hora a městys 
Černá Hora zahájil jednání s vlastníky pozemků ležících směrem západním od stávajícího hřbitova a jejich 
odkup  již  v době před zpracováním dokumentace ÚP. Vzhledem k prostorovým možnostem v dané lokalitě 
není možno rozšiřovat hřbitov jiným směrem (v severní části neumožňují rozvoj spádové podmínky, směrem 
jižním je navržena plocha související  se hřbitovem – plocha pro umístění obřadní síně a východně je vedena 
přístupová komunikace.
Projektant, na základě ústní dohody na veřejném projednání, předložil městysi několik variant řešení 
návrhové plochy hřbitova.  Z variant řešení, kdy byly z návrhové plochy hřbitova pozemky namítajících 
vypuštěny, byla vybrána varianta, ve které je návrhová plocha svým rozsahem oproti původnímu návrhu 
zmenšená cca na ½ a její západní hranice je  vedena v protažení hranice mezi pozemky parc.č. 1364/258 a 
1364/232 v k.ú. Černá Hora. Projektant vyhodnotil, že i přes zmenšení návrhové plochy bude navrhovaná 
kapacita hřbitova stále dostačující. 

Paní Jaroslava Macků, Kundratice 67, 594 51 Křižanov,   pan  Jan Macků, Strmá 276,  679 
21 Černá Hora  – 03.11.2011 

Parc. č. 1522/56  v k.ú. Černá Hora.
Nesouhlasí s návrhem  územní studie na pozemku parc. č. 1522/56  v k.ú. Černá Hora a žádají o vyjmutí 
tohoto pozemku z územní studie 

Rozhodnutí o námitce:

Zastupitelstvo souhlasí s úpravou ÚP Černá Hora spočívající v novém uspořádání území dle návrhu 
paní  Jaroslava Macků, Kundratice 67, 594 51 Křižanov,   pan  Jan Macků, Strmá 276,  679 21 Černá 
Hora. Pozemek  parc. č. 1522/56  v k.ú. Černá Hora je dopravně napojitelný přímo na stávající sídelní 
strukturu a bude vyjmut z ploch určených k prověření územní studií. 

Odůvodnění:

Pro plochu bydlení označenou B1, v jižní části obce, byla navržena územní studie z důvodu jejího rozsahu, 
problematiky napojení na dopravní infrastrukturu a vedení sítí technické infrastruktury. Studie by měla 
vyřešit dané území podrobněji jak v otázkách prostorového uspořádání, tak  obsluhy území,  ochrany hodnot 
území a krajinného rázu a ochrany zdravých životních podmínek. Bude zejména obsahovat návrh koordinace 
využívání území (etapizace a podmíněnosti) v rámci řešeného území i z hlediska širších vztahů.
Vyčleněním pozemku namítajících (parc. č. 1522/56  v k.ú. Černá Hora), případně i sousedních pozemků 
(1622/51, 1522/53) v severní části lokality, které jsou dopravně i technicky dostupné a zástavba na nich 
neomezí dopravní a technickou dostupnost zbývající části lokality, nedoje ke znemožnění nebo podstatné 
ztížení budoucího využití dané lokality. 
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12) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ 
K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)

12.1) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

Použitá metodika, základní údaje:

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu 
zákona ČNR č.334/1992 Sb., zákona č.402/2010 Sb., vyhlášky č.3/2008Sb. a vyhlášky č.48/2011 
Sb.

Struktura půdního fondu v k.ú. Černá Hora

Druh pozemku Způsob využití Počet 
parcel

Vyměra [m2]

orná půda 1191 2747794

zahrada 611 279340

ovoc. sad 8 43749

travní p. 1200 1500976

lesní poz 547 10738700

vodní pl. Nádrž umělá 3 1667

vodní pl. Rybník 1 30681

vodní pl. Tok přirozený 57 62084

vodní pl. Tok umělý 8 1993

zast. pl. Společný dvůr 18 1083

zast. pl. Zbořeniště 4 531

zast. pl. 869 221724

ostat.pl. hřbitov-urn.háj 3 6739

ostat.pl. jiná plocha 129 52904

ostat.pl. manipulační pl. 61 58206

ostat.pl. neplodná půda 203 149764

ostat.pl.
ostat.komunikac

e
406 167166

ostat.pl. silnice 25 185452

ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 29313

ostat.pl. zeleň 7 8749

Celkem KN 5357 16288615

Par. DKM 5357 16288615

(Český úřad zeměměřičský a katastrální 2011)

Bonitované půdně ekologické jednotky:

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky. Právním předpisem, kterým se stanovuje charakteristika 
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci je Vyhláška 
Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění (vyhláška 546/2002 Sb).
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Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (v I. a II. třídě ochrany) jsou v území zastoupeny 
v severozápadní a severovýchodní části katastru, v převážné části zastavěného území a jižně od 
zastavěného území, HPJ 10,11,12,58. Celkem dosahuje zemědělská půda v I. a II. třídě ochrany na 
katastru obce výměry 296,15 ha.

Výše odvodů je odvislá od tříd ochrany ZPF. Třídy ochrany jsou kritériem kvality půdy a jsou 
stanoveny přílohou k vyhlášce č.48/2011Sb. Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ 
stanoví příloha č.22 k vyhlášce č.3/2008Sb.

Z půdních jednotek jsou zde zastoupeny:

HPJ 8. Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě 
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 
50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve 
vyšší sklonitosti 

HPJ 10. Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší 
spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší 

HPJ 12. Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě 
oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou spodinou

HPJ 20. Rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách karpatského 
flyše; těžké až velmi těžké, málo vodopropustné

HPJ 29 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, 
svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně 
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry

HPJ 30. Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin – pískovce, 
permokarbon, flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší 

HPJ 37 – Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na 
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, 
slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na 
srážkách

HPJ 40 Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou 
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici

HPJ 41 Svažité půdy (nad 12°) na všech horninách; středně těžké až těžké s různou štěrkovitostí a 
kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách
HPJ 46 Hnědozemně, illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na svahových hlínách 
se sprašovou příměsí, středně těžké, až středně štěrkovité nebo slabe kamenité, náchylné 
k dočasnému zamokření

HPJ 47 Oglejené půdy na svahových hlínách; středně těžké až středně skeltovité nebo slabě 
kamenité, náchylné k dočasnému zamokření
HPJ 56. Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální 
na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez 
skeletu, vláhově příznivé 
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HPJ 58. Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo 
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění 
příznivé 

HPJ 68. Glejové půdy zrašelinělé a glejové půdy úzkých údolí, včetně svahu, obvykle lemující malé 
vodní toky; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro louky

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch, metoda vyhodnocení:

Vyhodnoceny jsou všechny rozvojové plochy, celkové souhrny jsou provedeny pro plochy zabírající 
zemědělskou půdu, s číselným označením. 

Přehled rozvojových lokalit dle rozdílného způsobu využití území:

B – bydlení 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1P/B
BO-plochy smíšené obytné 11,12
BV-plochy smíšené výrobní 14,3P
S- plochy občanského vybavení- sport 14,15,2P
Dp- plochy dopravní infrastruktury- doprava v klidu 16,17
Ds-plochy dopravní infrastruktury- doprava silniční 34
Ov- plochy občanského vybavení- veřejná vybavenost 18
Oh- plochy občanského vybavení-veřejné pohřebiště 19
Rk- plochy rekreace- rekreace spojená s kynologií 20
Vs- plochy výroby a skladování-plochy výrobních služeb 21,22
Vp- plochy výroby a skladování- plochy průmyslové výroby 23
U- plochy veřejných prostranství 24,25,26,27,28,29
Ts- plochy pro technickou infrastrukturu 30,31
ZSi- izolační zeleň 32,33

 proluky – proluky (plochy do 2000m2) jsou v souladu se stavebním zákonem vyhodnoceny jako 
zastavěné území. 

SOUHRNNÉ ÚDAJE O ZÁBORU ZPF:

Navržený způsob využití lokalit
Úhrnná výměra lokalit/ha

Zemědělská 
půda/ha

Nezemědělská 
půda /hacelkem

V zastavěném 
území

mimo

B - bydlení 14,39 1,34 13,05 14,13 0,26
BO-smíšené obytné 7,60 0 7,60 6,99 0,61
BV-plochy smíšené výrobní 0,34 0,34 0 0,08 0,26

S- plochy občanského vybavení- sport 9,62 0 9,62 9,62 0

Dp- plochy dopravní infrastruktury-
doprava v klidu

1,80 0 1,80 1,8 0

Ds- plochy dopravní infrastruktury-
silniční doprava

45,35 0,28 45,07 28,66 16,69

Ov- plochy občanského vybavení-
veřejná vybavenost

0,32 0 0,32 0,32 0

Oh- plochy občanského vybavení-
veřejné pohřebiště

0,25 0 0,25 0,25 0

Rk- plochy rekreace- rekreace spojená s 
kynologií

0,64 0 0,64 0,50 0,14

Vs- plochy výroby a skladování-plochy 
výrobních služeb

1,09 0 1,09 1,09 0

Vp- plochy výroby a skladování- plochy 
průmyslové výroby

0,41 0 0,41 0,41 0

U- plochy veřejných prostranství 1,20 0 1,20 1,11 0,09
Ts- plochy pro technickou infrastrukturu 0,08 0,03 0,05 0 0,08
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ZSi-plochy izolační zeleně 3,84 0 3,84 3,84 0
celkem 86,93 1,99 84,94 68,81 18,12

Navrhovaný zábor ZPF činí 68,81 ha.  Zábor vysoce chráněných půd dosahuje výměry 37,48ha.

Skutečný zábor ZPF pro budoucí těleso rychlostní silnice R43 bude činit pouze cca 5,89ha 
(předpokládaná šířka čtyřproudé silnice 50m v ose koridoru), převážně na nezemědělských půdách.

Údaje o uskutečněných investicích do půdy a o jejich předpokládaném porušení:

V území jsou realizována velkoplošná odvodnění zemědělské půdy. Rozvojovými aktivitami 
dotčena odvodněná plocha cca 8,4 ha. Plochy s realizovaným odvodněním jsou dotčeny v případě 
lokalit smíšených obytných (BO11)a plochy pro sport (S15). Případným narušením nebudou 
navazující soustavy negativně ovlivněny.

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a o jejich předpokládaném 
porušení: 

V řešeném území se areály ani objekty zemědělské prvovýroby nenacházejí.

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).

Opatření k zajištění ekologické stability

Vymezený ÚSES je v řešeném území převážně existující a funkční, vymezen převážně na lesní 
půdě. Mimo lesní plochy zahrnuje pouze okrajově do zemědělské půdy. Nejsou navrženy nové 
prvky územního systému ekologické stability.

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami

j) Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území

Zemědělská půda v řešeném území tvoří cca 28% výměry. Nezemědělská půda v řešeném území je 
především využívána jako lesní půda. Do bilancí záboru ZPF jsou zahrnuty i plochy z předchozí 
schválené územně plánovací dokumentace a plochy, na která byla vydána pravomocná územní 
rozhodnutí, kterým předcházel předběžný souhlas orgánu ochrany ZPF s vynětím.

Nezemědělská půda plní mimo zastavěné především ekologickou funkci. V zastavěném území jsou 
využity územním plánem veškeré plochy, které mohou být využity pro rozvoj bydlení nebo jiných 
aktivit.

b) Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv 
zemědělské půdy v zastavěném území

Zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána především jako 
zahrady. Charakter zástavby je soustředěný, enklávy zemědělské půdy se v zastavěném území 
nenachází.

c) Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk

Územní plán navrhuje plochy přestavby pro bydlení, smíšenou výrobní funkci a sport. V těchto 
případech se nejedná o zábor zemědělské půdy.

d) Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny 
v dosavadní schválené dokumentaci

V územním plánu obce byly odsouhlaseny lokality pro bydlení č.2, 3, 5, 7, 9, 10, plochy 
občanského vybavení-sport č.15, plochy rekreace č.20, plochy výroby a skladování č.22, 23, a 
plochy veřejných prostranství č.27. Na část pozemků v těchto lokalitách už bylo vydáno i 
pravomocné územní rozhodnutí.

e) Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na 
§ 2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, co nejméně narušena krajina a její funkce
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Plochy pro rozvoj jsou navrženy v návaznosti na současně zastavěné území sídla. S ohledem na 
přírodní hodnoty území nejsou vytvářeny samostatné enklávy osídlení, jedná se pouze o rozšíření 
stávajících ploch samot a areálů. 

f) Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území

Navrhované rozvojové lokality zasahují do realizované soustavy odvodnění jen okrajově. Dle 
konfigurace terénu a umístění rozvojových lokalit lze předpokládat, že případnou realizací zástavby 
nebude funkčnost zbývající části soustavy narušena.

g) Síť zemědělských komunikací

V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. 

h) Další údaje o řešeném území prokazující nezbytnost požadavku na odnětí ZPF

Požadavek na výstavbu kvalitního bydlení v klidném prostředí s dobrou dopravní dostupností.

j) Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany
V území převažují zemědělské půdy s I. nebo II. třídou ochrany ZPF. Půdy s nižší třídou ochrany se 
nacházejí v jihozápadní části zastavěného území obce. Tyto plochy jsou navrženy pro sport a 
dopravní infrastrukturu. 

Navrhovaná změna způsobu využití
zábor ZPF

celkem
Z toho v I. a II. třídě 

ochrany
Z toho převzato 

z předchozího ÚP, ÚR
Plochy bydlení B 14,13 10,28 7,03
Plochy smíšené obytné BO 6,99 6,99 0
Plochy smíšené výrobní BV 0,08 0,08 0
Plochy občanského vybavení- sport S 9,62 4,26 4,26

Plochy dopravní infrastruktury- doprava v klidu Dp 1,81 0,77 0

Plochy dopravní infrastruktury- silniční doprava Ds 28,66 8,65 0

Plochy občanského vybavení- veřejná vybavenost Ov 0,32 0,32 0

Plochy občanského vybavení- veřejné pohřebiště Oh 0,25 0,23 0
Plochy rekreace- rekreace spojená s kynologií 0,50 0,50 0,50
Plochy výroby a skladování- plochy výrobních služeb Vs 1,09 1,09 0,36
Plochy výroby a skladování- plochy průmyslové výroby Vp 0,41 0,41 0,41
Plochy veřejných prostranství U 1,11 1,11 0,09
Koridor pro technickou infrastrukturu Ts 0 0 0
Zeleň izolační 3,84 2,79 0
celkem 68,81 37,48 12,65

k) Etapizace výstavby
Do druhé etapy výstavby byly zahrnuty lokality BO12, BO11, B1, které vyžadují investici do 
technické a dopravní infrastruktury a vzhledem k velkému počtu vlastníků pozemků lze očekávat 
časově náročný výkup pozemků. Etapizace výstavby pro bydlení a v plochách smíšených obytných 
bude v pořadí BO12, B1 a BO11.

l) Vyhodnocení variant
Varianty nejsou navrhovány.
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12.2) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL

Všeobecné údaje o lesích 

Výměra a rozložení lesů v území, lesnatost

Lesnatost v území je vysoká-celkem 66% výměry katastrálního území. Rozsáhlé lesní komplexy se 
nacházejí zejména v jižní části katastru.

Členění lesů podle kategorií

V k.ú. Černá Hora jsou zastoupeny převážně lesy hospodářské, Paseka je les zvláštního určení, 
prameniště vodovodu obce Žernovník je ochranný les dle zákona č.289/1995Sb.

Věková a druhová skladba

Převažují středněvěké porosty s proměnnou druhovou skladbou. Převažují porosty smrku a 
borovice, s porostními skupinami s druhově pestrým zastoupením přírodě blízké dřevinné skladby. 

Navrhovaná opatření, vyhodnocení

Řešení územního plánu obce navrhuje zábor ploch PUPFL pro trasu navrženého dopravního 
koridoru silnice R43.

lokalita Ds34 – výměra 6,60ha – dopravní infrastruktura

Souhrnná výměra záboru PUPFL činí 6,60 ha. Jedná se o trvalý zábor PUPFL v rámci kompaktního 
porostu. 

Navrhované řešení nenaruší stabilitu porostů

Plochy zalesnění:

Územní plán nenavrhuje plochy pro zalesnění, jako podmíněně přípustné využití ploch trvalých 
travních porostů je vymezeno zalesnění do cca 1ha pro ucelení PUPFL.

Dotčení pásma 50m od okraje lesa:

Pásmo 50 m od okraje PUPFL zasahuje do těchto navržených lokalit: č.5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 
20, 22, 23, 27, 29.

2. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

Obsah:

II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000

II/2 Koordinační výkres – výřez zastavěného a navazujícího území                1 : 2000

II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                1 : 5 000

II/4 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
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Grafická část Odůvodnění je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako jeho Příloha č. 3.

Poučení :

Proti Územnímu plánu Černá Hora vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

……………………                                                                                             ……………………..

místostarosta městyse starosta městyse




