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Obsah změny územního plánu:

TEXTOVÁ ČÁST
SEZNAM PŘÍLOH:

1 Změna ÚP Černá Hora v souvislosti s vydáním ZÚR JmK-
změna ČH10 včetně aktualizace zastavěného území změnou ÚP 
Černá Hora- změna ČH11/A1 až ČH11/A4- výkres základního 
členění

1: 5 000

2 Změna ÚP Černá Hora v souvislosti s vydáním ZÚR JmK-
změna ČH10 včetně aktualizace zastavěného území změnou ÚP 
Černá Hora- změna ČH11/A1 až ČH11/A4- hlavní výkres

1 :5 000

3 Změna ÚP Černá Hora v souvislosti s vydáním ZÚR JmK-
změna ČH10- hlavní výkres- koncepce dopravy

1: 5 000

4

5

Změna ÚP Černá Hora v souvislosti s vydáním ZÚR JmK-
změna ČH10- hlavní výkres- koncepce zásobování plynem, 
elektrickou energií, spoje

Změna ÚP Černá Hora v souvislosti s vydáním ZÚR JmK-
změna ČH10- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací

1: 5 000

1: 5 000

1: 5 000
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Městys Černá Hora

Č.j…….                                                                                                                v Černé Hoře dne……………..

Změny ČH10 a ČH11

kterými se mění Územní plán Černá Hora

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),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  za  použití 
ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 16 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti

vydává

- Změnu ČH10 územního plánu Černá Hora,

kterou se mění územní plán Černá Hora takto:

I. Textová část změny ČH10 územního plánu Černá Hora

1. V kapitole b, v oddíle 1, v odstavci třetím, se text „rychlostní silnice R43“ ruší a nahrazuje se textem 
„dálnice D43“.

2. V kapitole b, v oddíle 1, v posledním odstavci, se na konec poslední věty vkládá text „a Zásady územního 
rozvoje Jihomoravského kraje, vydané na 29. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 5.10.2016 
s nabytím účinnosti 3.11.2016“.

3. V kapitole c, v oddíle 1, v odrážce osmé, se text „koridor návrhové trasy rychlostí silnice R43“ ruší a 
nahrazuje se textem „variantu  RDS34‑ A  Varianta „Německá“ a  územní rezervu pro variantu  

RDS34‑ B  Varianta „Optimalizovaná MŽP“.

4. V kapitole c, v oddíle 1, v posledním odstavci „Plochy sídelní zeleně“ ruší text „rychlostní silnice R43“ a 
nahrazuje se textem „dálnice D43“.

5. V kapitole c, v oddíle 2, se na konec tabulky vkládají řádky:
35 Černá Hora

severozápad
ně od 
lokality 
Skleníky

Koridor pro 
technickou 
infrastrukturu-
Ts

koridor pro VTL plynovod Kralice – Bezměrov

36 Černá hora,
východní 
polovina k.ú.

Koridor pro 
dopravní 
infrastrukturu

Krajský cyklokoridor

6. V kapitole c, oddíle 2, se v řádku 2 tabulky ruší text „R43“ a vkládá se text „D43“.

7. V kapitole c, v oddíle 4, v posledním odstavci, se text „rychlostní silnice R43“ ruší a nahrazuje se textem 
„dálnice D43“

8. V kapitole d, v oddíle 1.1, ve druhém odstavci, se text „Vzhledem k tomu, že obec nemůže ve svém 
územním plánu vymezit plochu nadmístního významu, která není vymezena v územním plánu velkého 
územního celku, byla vymezena územní rezerva pro koridor rychlostí silnice R43 zahrnující veškeré 
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projednávané varianty (1 až 3). Podklad byl poskytnut zpracovatelem projektové dokumentace HBH 
Projekt, spol. s r.o.“ ruší.

9. V kapitole d, v oddíle 1.1. ve druhém odstavci, se text „koridor rychlostní silnice R43“ ruší a nahrazuje se 
textem „variantu  RDS34‑ A  Varianta „Německá“ a pro variantu  RDS34‑ B  Varianta „Optimalizovaná 
MŽP“.

10. V kapitole d, v oddíle 1.1, na konci třetího odstavce, se text „600m z projednávaných ZÚR JmK, byla 
hranice územní rezervy vymezena 150m západně od osy varianty 2, resp.3, a 150m východně od osy 
varianty 1“ ruší a nahrazuje se textem „400m z vydaných ZÚR JmK, byla hranice územní rezervy pro 
variantu RDS34-A „Německá“ vymezena 100 m západně od osy budoucí dálnice D43 dle zpracované 
podrobné technické studie „R 43 Kuřim- Svitávka“- HBH Projekt, spol. s r.o., 06/2012, a 100 m východně 
od osy dálnice a hranice územní rezervy pro variantu RDS34-B „Optimalizovaná MŽP 100m na obě strany 
od osy budoucí dálnice dle studie „optimalizace trasy R43 v úseku Kuřim- Skalice nad Svitavou“-Ing. Jiří 
Kalčík, Projektové středisko, 03/2015 “.

11. V kapitole d, v oddíle 1.1- účelové komunikace se text „V systému účelových komunikací nejsou navrženy    
žádné změny.“ ruší a nahrazuje se textem „Územní plán vymezuje krajský cyklokoridor Česká-
Lelekovice- Lipůvka- Černá Hora-Lysice- Skalice nad Svitavou.“

12. V kapitole d, v oddíle 2 se za první odrážkou vkládá text: „-respektovat koridor pro technickou 
infrastrukturu Ts35 pro VTL plynovod Kralice- Bezměrov“.

13. V kapitole d, v oddíle 2.2.2 se za nadpis vkládá text: „Respektovat koridor pro VTL plynovod Kralice-
Bezměrov.“

14. V kapitole e v oddíle 2 se na prvním řádku ruší slovo „dva“ a nahrazuje slovem „tři“.

15. V kapitole e, v oddíle 2 se v nadpisu „Regionální biocentrum RBC 1537“ ruší slovo „Lhotky“ a vkládá se 
slovo „Bukovice“

16. V kapitole e, v oddíle 2 se pod nadpisem „Regionální biocentrum RBC 1537“ na prvním řádku ruší text: „k 
vymezení“.

17. V kapitole e, v oddíle 2 se pod nadpisem „Regionální biokoridor RK 1412“ na druhém řádku ruší slovo 
„Lhotky“ a vkládá se slovo „Bukovice“

18. V kapitole e, v oddíle 2 se pod nadpisem „Regionální biokoridor RK 1412“ na druhém řádku ruší text:“-
většinou biokoridor k vymezení“.

19. V kapitole e, v oddíle 2 se pod nadpisem „Regionální biokoridor RK 1419“ na prvním řádku ruší slovo 
„Lhotky“ a vkládá se slovo „Bukovice“

20. V kapitole e, v oddíle 2 se pod nadpisem „Regionální biokoridor RK 1419“ na druhém řádku ruší text: „-v 
celé délce biokoridor k vymezení“

21. V kapitole e, v oddíle 2 se pod nadpisem „Regionální biokoridor RK 1420“ na druhém řádku ruší slovo 
„Lhotky“ a vkládá se slovo „Bukovice“

22. V kapitole e, v oddíle 2 se pod nadpisem „Regionální biokoridor RK 1420“ na druhém řádku ruší text 
„biokoridor k vymezení“

23. V kapitole e, na konci oddílu 5 se vkládá text: „Územní plán vymezuje krajský cyklokoridor Česká-
Lelekovice- Lipůvka- Černá Hora-Lysice- Skalice nad Svitavou.“

24. V kapitole g, v oddíle 1 se na konec druhé tabulky vkládá řádek:
T3 koridor pro VTL plynovod Kralice-

Bezměrov
Černá Hora Ts34

25. V kapitole k se ruší text „trasy rychlostní silnice R43“ a nahrazuje se textem „pro variantu  RDS34‑ A  

Varianta „Německá“ a koridor pro variantu  RDS34‑ B  Varianta „Optimalizovaná MŽP“.

II. Grafická část změny ČH10 územního plánu Černá Hora 
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Grafická část změny je obsažena ve výkresu základního členění území, uvedeného v příloze č.1,
hlavního výkresu, uvedeného v příloze č.2, hlavního výkresu- koncepce dopravy v příloze 3, hlavního 
výkresu- koncepce zásobování plynem, elektrickou energií a spoje v příloze 4 a výkresu VPS v příloze 
č.5.

- Změnu ČH11 územního plánu Černá Hora,

kterou se mění územní plán Černá Hora takto:

I. Textová část změny ČH11/A1 územního plánu Černá Hora
1. Zastavěné území se mění podle výkresů v grafické části
2. V kapitole a) se ruší text „30.9.2010“ a nahrazuje se textem „10.1.2018“.

II. Grafická část změny ČH11/A1 územního plánu Černá Hora
Grafická část změny je obsažena ve výkresu základního členění území, uvedeném v příloze č.1 
a v hlavním výkresu, uvedeném v příloze č.2.

I. Textová část změny ČH11/A2 územního plánu Černá Hora
Zastavěné území se mění podle výkresů v grafické části

II. Grafická část změny ČH11/A2 územního plánu Černá Hora
Grafická část změny je obsažena ve výkresu základního členění území, uvedeném v příloze č.1 
a v hlavním výkresu, uvedeném v příloze č.2.

I. Textová část změny ČH11/A3 územního plánu Černá Hora
Zastavěné území se mění podle výkresů v grafické části

II. Grafická část změny ČH11/A3 územního plánu Černá Hora
Grafická část změny je obsažena ve výkresu základního členění území, uvedeném v příloze č.1 
a v hlavním výkresu, uvedeném v příloze č.2.

I. Textová část změny ČH11/A4 územního plánu Černá Hora
Zastavěné území se mění podle výkresů v grafické části

II. Grafická část změny ČH11/A4 územního plánu Černá Hora
Grafická část změny je obsažena ve výkresu základního členění území, uvedeném v příloze č.1 
a v hlavním výkresu, uvedeném v příloze č.2.
















