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II.1 Údaje o pořízení územního plánu 

Platný územní plán pro správní území Ráječko byl zpracován jako Územní plán sídelního útvaru, 
tedy jeho podrobné řešení bylo zpracováno pouze pro zastavěné území obce a jeho nejbližší, 
navazující okolí.  Platnost územních plánu sídelních útvarů má být dle současně platných právních 
předpisů (§188 odst.1) ukončena ke dni 31.12.2015. Vzhledem k velkému množství změn ÚP (k 
dnešnímu dni bylo pořizováno 12 změn, z toho 11 jich bylo schváleno) a rovněž proto, že ÚP 
postupně přestává vyhovovat současným potřebám a záměrům obce Ráječko, se Zastupitelstvo 
obce Ráječko rozhodlo pořídit nový ÚP.  Důvodem pro jeho pořízení je i skutečnost, že vzhledem 
ke kvalitě a způsobu zpracování platného ÚPNSÚ nejsou efektivní jeho úpravy ve smyslu §188 
zákona č. 191/2008 Sb. 

Pořízení Územního plánu Ráječko (dále ÚP) schválilo, 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 obce Ráječko na 19. zasedání konaném dne 14.10.2008, 
usnesením č.3. 

Pořizovatelem byl zpracován v dubnu 2009 návrh Zadání ÚP Ráječko, který byl vystaven 
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení tj. od 22.06.2009. Zadání 
bylo schváleno Zastupitelstvo obce Ráječko na zasedání konaném dne 04.08.2009, usnesením 
číslo 6. 

Na základě schváleného Zadání pořizovatel pořídil pro obec Ráječko zpracování návrhu ÚP. Tento 
návrh byl zpracován dle stavebního zákona a vyhlášek č.500/2006Sb a č.501/2006Sb v platném 
znění  Atelierem A.VE, M.Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing. arch. Helenou a Štěpánem 
Kočišovými. 

Nejprve byl ÚP Ráječko projednán s dotčenými orgány a sousedními obcemi na společném 
jednání dne 05.01.2010. Vzhledem k tomu, že byla doručena stanoviska dotčených orgánů 
obsahující nesouhlasy a připomínky k návrhu ÚP (KÚ Jmkr – OŽP,  MěÚ Blansko – OŽP, KHS 
Jmkr), byla dokumentace návrhu ÚP Ráječko s dotčenými orgány dohodována a upravena ještě 
před zahájením řízení o jeho vydání. 

Pořizovatel vypracoval Zprávu o projednání ÚP Ráječko a zaslal ji k posouzení Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje. Krajský úřad vydal stanovisko S-JMK 51168/2010/OÚPSŘ ze dne 
22.04.2010, ve kterém doporučuje, aby bylo zahájeno řízení o vydání ÚP Ráječko ve smyslu §52 - 
§54 stavebního zákona. 

Poté bylo veřejnou vyhláškou oznámeno vystavení a veřejné projednání návrhu ÚP Ráječko na 
dnešní den 23.06.2010. Zároveň bylo zajištěno jeho vystavení na webových stránkách města 
Blansko a obce Ráječko. 

Nejpozději při veřejném projednání mohly být uplatněny dle § 52 odst. 3 SZ námitky a připomínky. 
Písemné námitka byla uplatněna v den veřejného projednání. Veřejného projednání se žádný 
dotčený orgán nezúčastnil. Pořizovatel vypracoval Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP 
Ráječko, včetně návrhu rozhodnutí o námice, a zaslal jej k posouzení určenému zastupiteli. Dne 
29.06.2010 pořizovatel obdržel návrh na vypořádání námitky a připomínek. Z výsledků projednání 
vyplynul požadavek na úpravu dokumentace na základě podaných připomínek a námitky. 
Pořizovatel zajistil zapracování úprav ÚP, které vzešly z veřejného projednání. Nedošlo však k 
podstatné úpravě návrhu ÚP a není nutné opakovat veřejné projednání za účasti dotčených 
orgánů. 
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II.2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

II.2.1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje 

Obec Ráječko 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 obec Ráječko, prochází i rozvojová osa OS9 Brno-Svitavy/Moravská 
Třebová, která byla vymezena v souvislosti se silnicí I/43, připravovanou silnicí R43 a tranzitního 
železničního koridoru trati č.260 Brno-Česká Třebová. Obec Ráječko však není územím, které by 
bylo přímo ovlivněné touto významnou dopravní trasou. 

 

II.2.2 Vyhodnocení souladu s  územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Pro Jihomoravský kraj nebyly dosud vydány Zásady územního rozvoje. Pro řešené území UP 
Ráječko neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem ani žádná jiná platná 
nadřazená územně plánovací dokumentace. 

 

II.2.3 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Ráječko je samosprávnou obcí v Jihomoravském kraji. Z hlediska působnosti orgánů státní správy 
náleží Ráječko do regionu obce s rozšířenou působností, kterou je město Blansko. Rozvoj obce je 
ovlivněn polohou v blízkosti řeky Svitavy  (protéká katastrem obce) - především jejím záplavovým 
územím, i návazností na kvalitní krajinné prostředí, umožňující rozvoj rekreace pro širší okolí. 
Vzhledem k umístění obce při silnici II.třídy, výhledově I.třídy, bude její význam stoupat především 
ve vazbě na město Blansko. Katastrem obce prochází vedení VVN, VTL plynovod, I.březovský 
vodovod a regionální ÚSES. Dále přes katastrální území Ráječka prochází několik radioreléových 
tras. 

 

II.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 

Dle Zadání byla požadována ochrana kulturních, urbanistických a architektonických hodnot. Byly 
respektovány nemovité kulturní památky. Území je nutno považovat za území s archeologickými 
nálezy. Byly rovněž respektovány kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty místního 
významu: stavby a prostory urbanisticky a historicky cenné, stavební dominanty, architektonicky 
cenné stavby, historicky významné stavby, objekty drobné architektury, místa významných výhledů, 
významnou sídelní zeleň. 

Požadavky na ochranu nezastavěného území nebyly stanoveny. 

 

II.4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů 

Návrh územního plánu je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho 
prováděcích vyhlášek. 
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II.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních  předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů 

Návrh ÚP byl zpracován na základě schváleného zadání, které bylo před schválením doplněno o 
požadavky dotčených orgánů. 

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE §50 SZ 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno 
(koordinované stanovisko) 
Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (vydal   koordinované stanovisko) 
Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 
Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení ÚP a RR (úsek památkové péče)
  
Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, 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 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 
Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, 110 15 Praha1. 
 
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno 
Stanovisko OŽP s č.j. S-JMK 19037/2010/OŽP/Mik ze dne 16.2.2010 
Na základě vyhodnocení MŽP  ve svém stanovisku  OŽP KÚ JmK v souladu s ust. §5 odst.2 
zákona  udělil souhlasné stanovisko s lokalitami uvedenými v  příloze ZPF ÚP vyjma lokalit  
Z-V/a, Z-V/c, Z-III/d a Z-II  a udělil nesouhlasné stanovisko k lokalitám   Z-V/a, Z-V/c, Z-
III/d a Z-II. U návrhové plochy Z-V/C upozornil na skutečnost, že vzhledem k plánovanému 
umístění fotovoltaických panelů a expozici terénu, hrozí narušení hydrogeologických a 
odtokových poměrů v uvedeném území. Zbytkové plochy ve střední části navrhované 
plochy jsou tvořeny trvalým travním porostem a částí orné půdy. Je nutné dořešit vhodným 
způsobem vznik zbytkových ploch a obhospodařování pozemků nevhodného tvaru. U 
návrhových ploch  Z_I a Z-III/F poukázal na skutečnost, že obchvat silnice II/374 byl již v 
daném úseku zrealizován a k uvedeným plochám nemá námitky. 
Z  hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k předloženém návrhu 
připomínky. 
 
Stanovisko pořizovatele: 

Na základě tohoto vyhodnocení a vydání  nesouhlasného stanoviska s návrhovými lokalitami Z-V/a 
(rozšíření ploch výroby severně od obce), Z-V/c (plocha fotovoltaické elektrárny), Z-III/d (plocha 
výroby jižně od obce) a Z-II (návrhová plocha občanského vybavení komerčního) se dne 
08.03.2010 uskutečnilo jednání na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního 
prostředí za účasti starosty obce Ráječka a Ing.Hájka (vedoucího oddělení posuzování vlivů na 
životní prostředí, na kterém bylo dohodnuto upravení návrhu ÚP ve smyslu vypuštění lokality Z-
III/d a Z-II, zmenšení rozsahu návrhové lokality Z-V/a na plochu shodnou z návrhovou plochou 
schválenou ve stávajícím ÚP sídelního útvaru Ráječko  (nové označení Z – V/1) a u plochy pro 
výrobu fotovoltaické energie bylo dohodnuto její rozdělení na 3 samostatné části (Z-V/2, Z- V/3 a Z 
– V/4) a z důvodu průchodu krajinou mezi nimi bude zajištěn přístup ke stávajícím remízkům, 
jejichž tvar bude upraven a budou zvětšeny návrhové plochy izolační zeleně od silnice a hřbitova. 
Dle stanoviska č.j. S-JMK 19037/2010/OŽP/Mik ze dne 18.3.2010  Orgán ŽP KÚ JmK vydal 
souhlasné stanovisko s lokalitami Z-V/1, Z-V/2, Z-V/3 a Z-V/4 předloženého opraveného návrhu 
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ÚP Ráječko. 

 

Stanovisko odboru dopravy 
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) uplatnil 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 stanovisko a 
souhlasí s s řešením silnic II. a III. třídy v návrhu územního plánu při splnění podmínek: 
 
1) Přeložka silnice II/374 bude vedena jako stav v celé délce (Silnice II/374 bude uváděna v 
šířkové kategorii S 9,5, silnice III tř. Procházející obcí jako bývalá II/374 bude navrhována mimo 
zastavěné území v kategorii S 6,5). 
2) Silnice II.a III.třídy budou v šířkové kategorii navrhovány podle Kategorizace krajských 
silnic JMK. 
3) Na silnici II/374 nebudou přímo napojeny plochy Vd1, Okl1, Ovs1, Ovs2 a Bb1.   
4) Podmínky využití ploch Ovs1 a Ovs2 budou upraveny tak, aby nebylo možné v hlukovém pásmu 
silnice umisťovat chráněné prostory podle zákona o veřejném zdraví 

5) podmínky využití plochy Okl1 budou upraveny tak, aby nebylo možné umísťovat chráněné 
prostory podle zákona o veřejném zdraví 
6) Je třeba zesouladit požadavky na řešení autobusové dopravy (v návrhu je uvedena 
informace o točně v prostoru před hřbitovem, zatímco v odůvodnění je uváděna plocha u 
kostela). 

Stanovisko pořizovatele: Územní plán  byl v souladu se stanoviskem doplněn a upraven. Plocha 
Vd1 je z ÚP vypuštěna, s napojením  ploch Okl1, Ovs1, Ovs2 a Bb1 se ze silnice II/374 nepočítá. 

 
Stanovisko odboru kultury a památkové péče 
KÚ JmK, odbor kultury a památkové péče  k návrhu Územního plánu sděluje, že v daném 
případě nejsou dotčeny zájmy, které by patřily do kompetence KÚ JmK, odboru kultury a 
památkové péče. 
Stanovisko pořizovatele:  na vědomí 
 
2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (MBK 51933/2009/ŽP/PLH ze dne 
16.12.2009) 
Z hlediska vodního hospodářství a zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů /vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
nemáme k  návrhu ÚP Ráječko ve smyslu §18 cit. zákona  připomínek. K navrhované 
stavbě fotovoltaické elektrárny Ráječko upozorňujeme, ža nad vodovodním přivaděčem 
Boskovice – Blansko a propojením Spešov, musí být dodrženo ochranné pásmo ve smyslu 
§23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 
Stanovisko pořizovatele:  na vědomí, OP (u přivaděče Boskovice – Blansko 2,5m na každou stranu 
od přivaděče a u propojení s j.ú. Spešov 1,5m na každou stranu od vedení) bylo zakresleno a 
respektováno. 
 
Z hlediska odpadového hospodářství  podle §79 odst.4 písm. b/ zákona č.185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, nemáme k  ÚP 
Ráječko námitek 
Stanovisko pořizovatele:  na vědomí 
 
Z hlediska ochrany přírody upozornil, že v  době projednání návrhu ÚP probíhá řízení ve 
věci posouzení stavby „Fotovoltaická elektrárna Ráječko“ a požádal o prodloužení lhůty 
pro uplatnění stanoviska. Po tomto posouzení bylo vydáno dne 17.2.2010 OŽP MěÚ 
Blansko stanovisko, ve kterém  orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu §77 odst.3 
zákona č.114/1992 Sb., nesouhlasí   s umístěním fotovoltaické elektrárny vymezené 
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plochou Vf1 z hlediska ochrany krajinného rázu, dále požaduje opravit pojem Regionální 
biocentrum Vojanky na lokální biocentrum Vojanky,  a u ploch pro rekreaci Ri5, Ri6 a Ri7, 
které kolidují s trasou lokálního biokoridoru ÚSES vedeného trasou toku Chrábek, 
zachovat šířku u lokálního biokoridoru ÚSES minimálně 20m. 
 
Stanovisko pořizovatele: U ploch pro rekreaci Ri5, Ri6 a Ri7, byla upravena  šířka u lokálního 
biokoridoru ÚSES minimálně 20m. V případě biocentra Vojanky bylo přihlédnuto k podkladu, který 
vychází ze zpracovaných ÚAP. V těchto datech (zprac. Ageris 2003) se nachází v dotčené lokalitě 
lokální i regionální biocentrum. 

 
Na základě posouzení stavby a vydání  nesouhlasného stanoviska s umístěním FVE, se 
uskutečnilo na Odboru životního prostředí MěÚ Blansko dne 03.03.2010 jednání za účasti 
zpracovatele ÚP Ráječko, Ing.arch.Š.Kočiše, JUDr.P.Nováka a PhDr.Jaroslava Konečného, na 
kterém bylo dohodnuto, že budou v návrhu ÚP upraveny plochy FVE : z důvodu průchodu krajinou 
bude zajištěn přístup ke stávajícím remízkům, jejichž tvar bude upraven a budou zvětšeny 
návrhové plochy izolační zeleně od silnice a hřbitova a po předložení přepracovaného návrhu, 
bude OŽP požádán o vydání nového stanoviska. 
 
Dne 17.7.2010 vydal OŽP MěÚ Blansko nové stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve  smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě konzultací s panem     
Ing. arch. Kočišem byly dohodnuty změny v návrhu grafické části ÚP Ráječko s tím, že bude 
plocha pro stavbu“ Fotovoltaická elektrárna Ráječko“  (dále jen FVE), vymezená plochou Vf1, 
rozčleněna na tři samostatné celky, mezi kterými budou zachovány remízky a průchody-koridory 
zabezpečující migraci živočichů ke stávajícím remízkům. Dále bylo dohodnuto, že budou zvětšeny 
plochy izolační zeleně mezi hřbitovem s boží mukou a FVE. Západní hranice navrhované  plochy  
FVE (silnice Ráječko-Rájec-Jestřebí) bude od okolí oddělena keřovým a stromovým patrem.        
Na základě výše uvedených podmínek souhlasíme s umístěním FVE do krajiny. Současně 
upozorňujeme, že před vydáním stavebního povolení pro tuto stavbu musí nejdříve proběhnout 
řízení dle § 12 zákona. 
Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí. 
 
Z hlediska ochrany ZPF  uvádíme, že nesouhlasíme se zdůvodněním navrhovaného 
záboru ZPF v textové části a požadujeme jeho doplnění se zdůvodněním dotčených 
pozemků se zvýšenou ochranou dle jednotlivých lokalit a předložit současně i jiné 
alternativní řešení jiného dopadu na ZPF. Upozorňujeme na chybné celkové součty záborů 
na třídách ochrany I. a II. třídy. Dle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy  
Ministerstvo životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j.OOLP/1067/96 lze pouze výjimečně 
odnímat zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu na třídách ochrany I a II. 
Stanovisko pořizovatele:  na vědomí, dokumentace byla v  kapitolách ZPF upravena i s 
ohledem na  požadavky OŽP KÚ JmK 
 
Z  hlediska lesního hospodářství nemáme k návrhu ÚP Ráječko připomínek 

Stanovisko pořizovatele: na vědomí. 
 
3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 
Neuplatnil stanovisko, návrh byl však ústně pořizovatelem konzultován s příslušným 
referentem. 
 
4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení ÚP a RR (úsek památkové 
péče) 
Neuplatnil stanovisko, návrh byl však ústně pořizovatelem konzultován s příslušným 
referentem. 
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5. Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko 
V případě návrhu ÚP Ráječko je nezbytné, aby v případě záboru ZPF byly respektovány 
stávající polní cesty i trasy původních polních cest, které jsou nyní zorněny. Zástavbou 
nesmí dojít k jejich zaslepení a tím zamezení přístupu  na navazující vlastnické parcela. 
Pokud by k takové situaci mělo dojít, je nezbytné řešit v rámci návrhu ÚP náhradní 
přístupové cesty. 
¨ 
Stanovisko pořizovatele: Požadavky na respektování stávajících polních cest a 
nezamezení přístupu na navazující pozemky  byly  uplatněny  v  Zadání. Projektantem 
byly akceptovány a   v co největší míře byla stávající cestní síť zohledněna (viz 
kap.II.7.1.6.3.Odůvodnění. Projektant ÚP podrobněji doplnil do Odůvodnění informace o 
možnosti napojení pozemků souvisejících s návrhovými plochami. 
 
6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Blansko 
K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko. 
Stanovisko pořizovatele:  na vědomí 
 
7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní 
pracoviště Blansko, 
Po zhodnocení předloženého návrhu z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává KHS 
JmK jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) a § 50 odst. 2 
zák. 183/2006 Sb., stavební zákon, a podle § 82 odst. 2 písm. j) zák. 258/2000 Sb., stanovisko, 
ve kterém dle ustanovení § 50 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, uplatňuje následující 
požadavky: 
V kapitole: Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití uvést pro: 
− Plochy smíšené obytné (hlavní využití) - v rozvojových plochách v blízkosti liniových 
staveb (silnic II. a III. tř. a železnice) a stacionárních zdrojů hluku ( objekty výroby, př. další, 
které jsou zdrojem hluku) mohou být situovány stavby pro bydlení až po splnění hygienických 
limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže 
− Plochy občanského využití – veřejná vybavenost: Sport (hlavní využití) - chráněné 
venkovní prostory lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že 
celková hluková zátěž ze stávajících zdrojů hluku nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku 
stanovených pro chráněný venkovní prostor 
− Plochy dopravní (hlavní využití) - pro případ umisťování plochy dopravní stavby do území 
(do blízkosti akusticky chráněných prostorů definovaných platným právním předpisem na úseku 
ochrany veřejného zdraví) uvést podmíněnou využitelnost plochy za předpokladu, že: nejpozději v 
rámci územního řízení dopravní stavby musí být 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. 
Dále požadujeme, aby Návrh územního plánu obce Ráječka zohlednil požadavky stanovené v 
Zadání návrhu územního plánu obce Ráječko v kapitole Požadavky na ochranu veřejného zdraví: 
Zohlednit hlukové pásmo silnice II/374 zjištěné výpočtem dle aktuálního stavu intenzity dopravy a 
navrhnout opatření k ochraně proti hluku stávající zástavby. Zohlednit ochranné a hlukové pásmo 
železnice, případně navrhnout opatření k ochraně proti hluku stávající zástavby. V podmínkách 
využití ploch, které se nacházejí v hlukovém pásmu silnice II/374 a železnice bude uvedeno, že v 
hlukovém pásmu nebudou umisťovány akusticky chráněné prostory definované platným právním 
předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví. Budou splněny povinnosti stanovené právními 
předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku ochrany před hlukem případně vibracemi a 
dále, že před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi – bude zapracováno v 
odůvodnění. 
 
Stanovisko pořizovatele: Projektant doplnil k jednotlivým plochám Podmínky DO. 
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8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 60200 
Brno 
Neuplatnil stanovisko. V území nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb ani 
sesuvná území. 
 
9. ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 
Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v k.ú. Ráječko není evidován 
žádný dobývací prostor. S ohledem na uvedenou skutečnost zdejší úřad k vašemu záměru 
v předmětném katastrálním území nemá připomínek. 
Stanovisko pořizovatele:  na vědomí   
 
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných 
surovin neuplatňujeme podle ustanovení §50 odst.2 stavebního zákona k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Ráječko se nenacházejí 
výhradní ložiska nerostných surovin. 
Stanovisko pořizovatele:  na vědomí   
 
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. 
Ze společného projednání vyplynul požadavek obce - v lokalitě pod areálem ZD bude 
plocha prověřena 1 studií jako celek – plocha bude řešena bez vnitřních komunikací, 
zůstanou pouze obě stávající VP s hlavní trasou S-J (síť komunikací a TI bude řešena ve 
studii), západní část – bez studie. 
 
VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ DLE §52 A §53 SZ (ŘÍZENÍ O 
ÚZEMNÍM PLÁNU) UPLATNĚNÝCH NA ZÁVĚR VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 
K veřejnému projednání byly jednotlivě přizvány níže uvedené dotčené orgány: 

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno 
2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno 
3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Brno 
4. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče, Brno 
5. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí 
6. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 
7. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče 
8. Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko 
9. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 
10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště 
Blansko 
11. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 60200 Brno   
12. ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16. 
13. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 11015 Praha 1 
14. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, 110 15 Praha1. 
15. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha – Nové Město 
 

Do dne veřejného projednání uplatnil souhlasné stanovisko Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, ObÚ v Brně sdělil, že není v k.ú. Ráječko evidován 
žádný dobývací prostor a nemá k ÚP připomínek  a MŽP, odbor výkonu státní správy souhlasí s 
ÚP Ráječko,    
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Na závěr veřejného projednání návrhu ÚP neuplatnil žádný dotčený orgán stanovisko ve smyslu 
§52 odst. 3. 

 
II.5.1 Limity využití území a zvláštní zájmy 

Územní plán respektuje limity vyplývající z právních předpisů. 
Ochrana přírody a krajiny 
o Významné krajinné prvky (lesy, mokřady, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy 
o NATURA 2000:  Lochcov 241425502, Prostřední Kopaniny 241420512 
o lokální biokoridory ÚSES – šířka minimálně 20m 
o Ochrana lesa 
o OP lesa – 50 m od hranice lesních pozemků 
Ochrana památek 
o ochrana památkově chráněných objektů – boží muka u hřbitova (ev.č. 0583) 
Ochrana dopravní a technické infrastruktury 
o OP silnice II. a III. tř. – 15 m od osy vozovky 
o rozhledové poměry na křižovatkách 
o OP elektrického vedení VN 22 kV – 7 m od krajního vodiče (postavené do 1994 - 10 m) 
o OP elektrického vedení VVN 110 kV – 12 m od krajního vodiče (postavené do 1994 - 15 m) 
o OP trafostanice – v okruhu 7 m (postavené do 1994 – 10 m) 
o OP telefonního kabelu – 1 m od osy 
o OP vodovodního potrubí – 2 m od vnějšího líce 
o OP vodovodního přivaděče Boskovice -Blansko – 2,5m od vnějšího líce 
o OP vodovodního propojení s jímacím územím Spešov – 1,5m od vnějšího líce 
o OP vodojemu – 5 m od vnějšího líce 
o OP kanalizačního potrubí – 1 m od vnějšího líce 
o OP VTL plynovodu – 4 m od osy 
o BP VTL plynovodu – 15 m od osy 
o BP RS plynu – 10 od vnějšího líce 
o OP STL plynovodu – 1 m od osy 
 
II.5.2 Návrh na opatření ÚPN pro potřeby CO 

II.5.2.1 Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
Zájmové území je ohroženo zvláštní povodní pod vodním dílem Boskovice a Letovice. V okolí obce 
se nachází vodní tok s vyššími průtoky- řeka Svitava. 

 

II.5.2.2 Zóny havarijního plánování 
Zájmové území není dotčené žádnou zónou havarijního plánování. 

Zóny havarijního plánování stanovuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního 
prostředí. 

 

II.5.2.3 Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Vyhláška č. 380/2002 Sb. 
stanoví způsob a rozsah kolektivní ochrany. Stálé úkryty se v zástavbě obce Ráječko nevyskytují. 
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Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného 
záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní 
hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného 
stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. IÚ se budují v mírové 
době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu (sklepy, patra budov) individuálně 
podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně vyhovujících prostorech, ve vhodných 
částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. Tyto prostory budou upravovány před účinky 
mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů fyzickými a 
právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců. 

Požadovaná kapacita improvizovaného úkrytu je přibližně 1 m2 na osobu. Doběhová vzdálenost 
pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 minut. 

Organizační zabezpečení není úkolem územního plánu, nutno řešit na úrovni samosprávy obce 
Ráječko. 

 

II.5.2.4 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro 
evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci 
uskladnění. 

V případě lokálního ohrožení navrhujeme pro nouzové ubytování osob následující objekty a 
plochy: 

a) havárií nezasažené domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ) 

b) prostory OÚ, místnosti občanských, podnikatelských, kulturně – společenských a stravovacích 
zařízení 

 

II.5.2.5 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Vyhláška 380/2002 Sb. §17 řeší způsob a rozsah individuální ochrany obyvatel. Nová koncepce 
ochrany obyvatel nepočítá se skladováním materiálu civilní ochrany v obci. Tento materiál je 
skladován centrálně a bude vydáván v případě potřeby. 

Pro skladování materiální humanitární pomoci mohou být v případě potřeby využity prostory OÚ. 

 

II.5.2.6 Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná a zastavitelná 
území obce 
Na katastrálním území nejsou dle dostupných informací umístěny sklady nebezpečných látek ani 
zde nejsou evidovány subjekty nakládající s nebezpečnými látkami. 

 

II.5.2.7 Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení, škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události 
V případě lokální havárie budou pro nouzové ubytování postižených osob využity havárií 
nezasažené domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ), prostory OÚ, místnosti 
občanských, podnikatelských a dalších zařízení. 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce organizuje obec ve spolupráci s Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje, s hasiči a civilním obyvatelstvem, popřípadě s Českou armádou. 

 



Územní plán Ráječko / Odůvodnění Strana 12 
 

II.5.2.8 Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
Vzhledem k tomu, že v území nejsou umístěny sklady nebezpečných látek, tato ochrana není 
řešena. 

 

II.5.2.9 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií 
V obci nejsou v současnosti žádné studny, které by se mohly stát v případě nouzového zásobování 
náhradním zdrojem vody. V případě havárie na tomto lokálním systému se pro nouzové 
zásobování obyvatelstva počítá s dovozem balené pitné vody. Po projednání s Vodárenskou 
akciovou společností, a.s. lze předpokládat dořešení nouzové situace dovozem vody v cisternách. 

Nouzové zásobování elektrickou energií je nutno řešit přes dispečink E.ON Energie, a.s., který má 
zpracovaný havarijní plán pro celou oblast, nikoliv pro jednotlivé obce. Dále funguje Regionální 
centrum distribučních služeb (RCDs), které pro mimořádnou situaci zajistí náhradní zdroj pro 
jednotlivá odběrná místa. 

 

II.6 Vyhodnocení splnění Zadání 

Požadavky uvedené v Zadání byly splněny. 

Po dohodě s pořizovatelem byl zpracován výřez z koordinačního výkresu, nikoli požadovaný výřez 
z hlavního výkresu. Dále došlo ke sloučení původně dvou výkresů: Hlavní výkres  a Výkres 
koncepce veřejné infrastruktury. Tato koncepce je součástí hlavního výkresu. 

 

II.7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje 
území 

II.7.1 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
II.7.1.1 Vymezení zastavěného území 
Při vymezování zastavěného území bylo postupováno dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění. Zastavěné území je vyznačeno ve všech výkresech grafické části. 

 

II.7.1.2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 
Současná zastavěná území je účelně využita. Plochy navržené platným územním plánem byly 
přehodnoceny dle současných požadavků a možností. Vzhledem k blízkosti města Blanska, které 
se potýká s nedostatkem ploch pro zejména obytnou výstavbu a dobré dopravní dostupnosti 
Ráječka (napojení na silnici II.třídy, výhledově I. třídy), je předpoklad zvýšeného zájmu o bydlení 
v této lokalitě. V případě zastavitelné plochy Z-III je změna využití území na této ploše podmíněna 
vypracováním územní studie, která zajistí optimální rozvržení organizace území – cestní síť a 
způsob zastavění – s ohledem na další rozvoj obce v návaznosti na tuto lokalitu. 

 

II.7.1.3 Zdůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
V návrhu ÚP byla respektována nemovitá kulturní památka, řešené území je považováno za území 
s archeologickými nálezy. V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu v 
katastru obce je jejich investor povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v 
platném znění již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AVČR, 
Brno a uzavřít v dostatečném předstihu před vlastním zahájením prací smlouvu o podmínkách 
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provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění arch. 
výzkumů. 

Návrh respektoval kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty místního významu: prostory 
urbanisticky a historicky cenné, stavební dominanty, historicky významné stavby, objekty drobné 
architektury, významnou sídelní zeleň. 

Dále byly respektovány přírodní hodnoty s legislativní ochranou, významné přírodní a ekologické 
hodnoty a civilizační hodnoty území. 

 

II.7.1.4 Zdůvodnění urbanistická koncepce 
II.7.1.4.1 Bydlení 
Obec se nachází východně od řeky Svitavy. Jádro obce bylo založeno ve vyšší poloze a 
v současnosti je mimo hlavní průjezdné komunikace. Obec se dále rozrůstala nejdříve podél 
potoka Chrástku a jeho přítoku a teprve později v říční nivě, západně od návsi. Vzhledem 
k přírodním limitům – prudké svahy na východě od obce, zátopové území na západě a bariéře 
hřbitova a průmyslové plochy v severní části obce, je rozvoj bydlení logicky směřován  do lokality 
navazující na jižní okraj zástavby. Tato koncepce je podpořena předpokládaným zájmem o bydlení 
s návazností na město Blansko. Vzhledem ke změně dopravní struktury způsobené realizací 
obchvatu Ráječka dochází k posunu těžiště obce jižním směrem, do blízkosti dopravního napojení 
obce na nadřazenou komunikaci. I z tohoto důvodu lze předpokládat zvýšený zájem o bydlení 
v této lokalitě a v delším časovém horizontu i budoucí propojení Ráječka s Horní Lhotou. Tento fakt 
je pro budoucí urbanistickou strukturu obce zásadní a proto je nezbytné ho v územním plánu 
podchytit a podmínit realizaci výstavby v tomto území vypracováním územní studie. Ve smyslu 
výše uvedeného je zřejmé, že chátrající a nevyužívaný areál bývalého zemědělského družstva je 
pro rozvoj jižním směrem nepřijatelnou bariérou a tím potenciální brzdou rozvoje obce. Stávající 
areál zemědělského družstva je tedy v návrhu asanován. Půdorysná koncepce nové zástavby 
vychází ze struktury historických cest v krajině. Navrženo je zde 7 lokalit. Na sever od obce se 
nacházejí 3 návrhové plochy. Přibližná kapacita těchto ploch je následující: 

Označení 
plochy 

Popis Počet RD 

Bs1 Plocha smíšená obytná v jižní části obce 53 
Bs4 Plocha smíšená obytná v jižní části obce 11 
Bs5 Plocha smíšená obytná v jižní části obce 21 
Bs6 Plocha smíšená obytná v jižní části obce 20 
Bs7 Plocha smíšená obytná v jižní části obce 7 
Bs8 Plocha smíšená obytná v severní části obce 6 
Bs9 Plocha smíšená obytná v severní části obce 8 
Bs10 Plocha smíšená obytná v severovýchodní části obce 8 

V těchto plochách i v současném zastavěném území se předpokládá především výstavba 
nízkopodlažních - rodinných domů. Pro vícepodlažní bytový dům je navržena samostatná plocha. 

 

II.7.1.4.2 Občanská vybavenost a služby 
Stávající občanská vybavenost je vzhledem k blízkému městu Blanku dostačující. Rozvoj další 
vybavenosti by měl směřovat do oblasti sportu a rekreace pro místní obyvatelstvo a rozšíření 
nabídky služeb pro turistický ruch. Tomu odpovídá návrh nových ploch občanské vybavenosti. 
Objekty a zařízení občanské vybavenost a služeb je možné umísťovat rovněž v plochách obytné 
zástavby smíšené, v souladu s podmínkami využití plochy. 
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II.7.1.4.3 Rekreace 
Stávající rekreace je představována chatovými osadami. Další zřizování zahrádkových osad doplní 
okraje obce užitkovou zelení a je v zájmu uspokojování rekreačních potřeb místních i okolních 
obyvatel. Lokalizace zahrádkových osad se svým pestrým využitím a zelení na úpatích erozně 
nebezpečných svahů bude mít pozitivní vliv i na ochranu obce před erozí. Nad osadami je navržen 
travnatý pás případně doplněný výsadbou dřevin. 

 

II.7.1.4.4 Výroba 
V obci se nachází areál zemědělské výroby, který je využívaný pouze částečně. V současné době 
je zde ustájeno cca 40ks hovězího dobytka. Vzhledem k jeho umístění v blízkosti obytné zástavby 
a omezené možnosti při návrhu nových ploch pro bydlení je navržena jeho asanace. Průmyslová 
výroba je v obci zastoupena areálem firmy Celestica, jejíž rozvoj je podpořen návrhem plochy, 
která rozšiřuje výrobu severním směrem. Pro umístění drobnější výroby a služeb, například ve 
formě rodinných podniků, je navržena plocha mezi nově navrženou smíšenou obytnou zástavbou 
na jihu a novou silnicí II.třídy. Tento návrh by měl podpořit hospodářský rozvoj obce a zvýšení 
zaměstnanosti obyvatel. 

V návrhu ÚP na severním okraji k.ú.obce Ráječko při hranici s k.ú. Rájec-Jestřebí je navrhována 
plocha pro výstavbu fotovoltaické elektrárny v rozsahu 26 ha s instalovaným výkonem 14,15 MWp. 
Vyrobená energie bude dodávána do sítě provozovatele distribuční soustavy-tj. E.ON Distribuce, 
a.s. v napěťové hladině 22 kV. Připojení do distribuční soustavy bude přes spínací stanici VN 22 
kV, kde bude zároveň umístěno centrální měření vyrobené energie. Její umístění je navrhováno při 
silnici č. 374 Blansko-Rájec-Jestřebí na straně FVE. S ohledem na instalovaný výkon FVE je 
připojení navrhováno ze spínací trafostanice třemi kabelovými vývody VN 22 kV v zemi, které 
s ohledem na přenosovou schopnost stávající sítě VN 22 kV budou napojeny do tří bodů vedení 
VN a to tak, že výkon cca 4,5 MVA se připojí do vedení č. 118 v prostoru před areálem fy Celestica, 
cca 3,5 MVA bude připojeno do vedení č. 844 v prostoru před přípojkou pro distribuční TS4-
Sadová a cca 8 MVA výkonu bude připojeno do vedení VN 142-napáječe pro průmyslovou zónu na 
severu města Blansko.  Trasa tohoto připojovacího kabelového paprsku VN je přes k.ú. obce 
Ráječko vedena v souběhu s nově přeloženou komunikací. Návrh FVE reaguje na jednu z priorit 
Programu rozvoje Jihomoravského kraje:  Okruh priorit E - Životní prostředí a přírodní zdroje: 
Podpora energetických úspor a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Návrh také naplňuje 
jednou z republikových priorit uvedených v Politice územního rozvoje ČR, což je priorita vytvářet 
územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a 
rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi (viz. také Lipská 
charta, bod I.2). Pro toto zařízení byla zpracována Studie vlivu FVE Ráječko na krajinný ráz. Z této 
studie zpracované firmou Low a spol. nevyplývají v tomto směru žádná rizika. 

 

II.7.1.4.5 Veřejná prostranství 
Všechny veřejné plochy stávající i nově navržené jsou územním plánem určeny jako plochy 
veřejných prostranství. Důvodem je zdůraznění jejich významu jako sociálního prostředí –místa 
k setkávání lidí, ne jen prostoru k umístění komunikací  a inženýrských sítí. Hlavní funkci veřejného 
prostranství – společnému prostoru pro obyvatele i návštěvníky musí také odpovídat jeho 
konkrétní řešení – výběr materiálu pro výstavbu komunikací a chodníků, výsadba zeleně, mobiliář 
a stanovení podmínek pro případné předzahrádky a jiné soukromé aktivity, což by mělo být řešeno 
v podrobnější dokumentaci. 
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II.7.1.5 Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 
II.7.1.5.1 Koncepce dopravy 
Obec Ráječko dopravně spáduje především k asi 2 km vzdálenému bývalému okresnímu městu 
Blansko (II/374), respektive městu Rájec - Jestřebí (asi 2 km po II/374) s dalším možným 
napojením na Brno (II/372, II/377 a I/43). Svým významem je v dopravních vztazích převažující 
silniční doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní. Katastrem 
obce prochází trať ČD č. 260 Brno- Česká Třebová se zastávkou Rájec- Jestřebí (vzdálená cca 
2,5 km) respektive Dolní Lhota (cca 1 km). 

V koncepci dopravy je respektováno zařazení vybudovaného obchvatu obce na silnici II. třídy. 

Stávající místní komunikace jsou návrhem respektovány a zařazeny dle svého významu do 
funkčních skupin C a D1, jak je znázorněno ve výkresové části. Nově navržené místní komunikace 
na tento sytém navazují. 

Současný stav silniční sítě 

Katastrálním územím obce Ráječko prochází silnice: 

II/374 Jevíčko – Boskovice – Blansko - Brno 

III/37434 Ráječko - průjezdná 

Mimo zastavěné území činí šířka zpevněné části vozovky u silnice II/374 9,5 m a je tvořena zcela 
novým, kvalitním asfaltovým betonem. 

Původní průtah obcí  silnice III/374 je na celé délce stavebně odlišen v typu MO2 10/7,5/50. 

Silnice III/37437 (spojovací u plynové čerpací stanice)  je rovněž v typu MO2 10/7,5/50. 

Dopravní závady a jejich řešení 

DZ 1 

Popis: Nevyhovující technický stav MK(D1) v okolí vodotečí, bez ohraničení břehů/ mostů/lávek 

Řešení: Stavebně-technické řešení 

DZ 2 

Popis: Nevyhovující rozhledové poměry na napojení MK/ÚK, závada se opakuje. 

Řešení: Již řešeno osazením značky C 2 Stůj, dej přednost v jízdě. 

DZ 3 

Popis: Nevyhovující sjezdy ze silnice III/37434 na přilehlé pozemky - závada se opakuje. 

Řešení: Stavební úpravy (překonání příkopu propustkem) a zpevnění ÚK v návaznosti na silnici 
v délce min. 20m. 

DZ 4 

Popis: Šířka pod 3,5 m na MK 

Řešení: Provedení technických úprav po prověření požadavků požární ochrany, svislé dopravní 
značení v odůvodněných případech. Lze řešit usměrněním provozu (jednosměrný). 

DZ 5 

Popis: Docházkové vzdálenosti k zastávce HD (bus) 
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Řešení: Zřízení další zastávky v jihovýchodní části obce (na III/374 34) 

Naléhavost řešení dopravních závad (viz návrhová část ÚP) bude záviset na tendencích intenzity 
dopravy na předmětné komunikaci, v současnosti ve většině případů vyhoví regulace dopravy 
dopravním značením. 

Sčítání dopravy 

Celostátní sčítání dopravy bylo v roce 2005 provedeno ve sčítacím místě 6-2450 na silnici II/374 – 
použito pro posouzení hlukové hladinu v katastru obce. 

Požadavky na výhledové řešení silniční sítě 

Ve výhledovém řešení silniční sítě se v katastru obce dle ústního vyjádření příslušných správních 
orgánů po realizaci obchvatu II/374 neočekávají výraznější změny již stabilizované stávající silniční 
sítě s výjimkou odstranění existujících dopravních závad a průběžné úpravě komunikací v třídách, 
požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací. 

Kategorizace silnic 

Dle kategorizace silniční sítě dle zásad ČSN 73 6101 "Projektování silnic a dálnic" byly mimo 
zastavěné území provedeny úpravy silnice II/374 v kategorii S 9,5/70. 

V zastavěné části obce byl v souladu s požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních 
komunikací“ zařazen silniční průtah III/37434 ve funkční skupině C (obslužná), které odpovídá typ 
MO2 10/7,5/50. Požadovaný stav je na celém průtahu dosažen. Konkrétní závady jsou označeny 
(DZ 2). 

Ochranné pásmo u silnic II. a III. třídy činí 15 m od osy včetně průtahů silnice zastavěným územím 
(Silniční zákon 13/97 Sb.) 

Rozhledové pole u křižovatek (silnic a MK) bylo posuzováno dle ČSN 73 6102:2007, kap.5.2.9.2. 

Síť místních komunikací 

MK v obci lze zařadit do funkční skupiny D1 - zklidněné se smíšeným provozem. U zklidněných 
MK je nevyhovující jak šířkové uspořádání ( šířka pod 3,5 m je označena jako DZ 4) tak 
v okrajových částech technický stav konstrukce vozovky, kterou většinou tvoří porušený penetrační 
makadam a zejména neohraničení břehů/mostků (DZ 1). Úpravy konstrukce vozovky jsou možné 
(v závislosti na finančních možnostech), šířkové jsou částečně limitovány okolní zástavbou. 

Doprava v klidu 

S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti v obci je výpočet dle ČSN 73 
6110 problematický, parkovací plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých objektů. 

Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec - informativní 

stupeň automobilizace 

 

velikost sídel. útvaru 
(počet obyvatel) 

 

Index dostupnosti 

 

výsledný koeficient 

 

3,0 do 20 000 1  

0,84 1 1 0,84= 1,0 

 

Současný a požadovaný stav parkovišť je zachycený v následující tabulce 
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druh objektu 

 

účel.jed./1stání 

 

potřeba 

 

skutečný stav 

 

OÚ 25 m2 2 4 před objektem 

obchod COOP 50 m2 4 5 před objektem na MK 

obchod Potraviny Klímovi 50 m2 

 

2 

 

4 před objektem 

 

Restaurace Ráječko nová 6-8 m2 36 

 

8+46 před objektem* 

Pohostinství Černý orel 8-10 m2 5 na MK 

hřbitov 1000 m2 5 5 před objektem -upravit 

knihovna 20 m2 3 

 

8 před objektem + MK 
(vyznačit)* 

Základní škola 

 

5 dětí 

 

6 

 

8 před objektem + MK 
(vyznačit)* 

Mateřská školka 5 dětí 

 

6 8 před objektem + MK 
(vyznačit)* 

Stadion TJ SK Olympia 12-15 diváci 20 8 + 6 na MK - vyznačit 

sportovní areál 2 návštěvníci 2 8 

CELESTICA 4 zaměstnanci 30 45 v objektu 

Pneuservis Liška 3 zaměstnanci 3 6 před objektem 

Autoservis 3 zaměstnanci 4 5 před objektem + 5 v objektu 

*, - sdílené odstavné plochy 

 

Veřejná hromadná doprava osob 

Svým významem je v dopravních vztazích naprosto převažující silniční doprava jak v osobní 
individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní. 

 

Autobusová doprava: 

V katastru obce se nachází jedna zastávka HD na silnici III/37434 s odstavnými zálivy a 
přístřeškem. 

Docházkové vzdálenosti pro větší část obyvatel obce přesahují doporučenou hodnotu (500 m 
chůze)- DZ 5. 
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Vzhledem k navrženému rozvoji bydlení v jižní části obce je do této lokality rovněž směřován návrh 
další zastávky HD tak, aby bylo optimalizováno pokrytí území v rámci docházkové vzdálenosti. 

Pro případ otáčení autobusů zvláštní linkové dopravy v obci je navržena plocha točny se 
zastávkou v prostoru před čerpací stanicí. 

Železniční doprava: 

Vně hraníce katastru obce prochází trať ČD č. 260 Brno- Česká Třebová se zastávkou Rájec- 
Jestřebí (vzdálená cca 2 km) respektive Dolní Lhota (cca 1 km). Ochranné pásmo dráhy činí 60 m 
od osy krajní koleje (nejméně 30 m od obvodu dráhy). 

Účelová doprava 

Účelové komunikace v katastru slouží jak zemědělskému hospodářství, tak obsluze průmyslových 
objektů. Nejvýraznější podnik v obci CELESTICA má přímé napojení na III/37434. Objekty ZD jsou 
umístěny na východním okraji obce s napojením (konstrukce penetrační makadam) na silnici 
III/37434. Podél II/374 jsou vybudovány obslužné (polní) komunikace. 

K dopravní obsluze přilehlých polí slouží polní cesty, napojené jak na silniční síť, tak i MK. Tyto 
cesty jsou pouze lehce zpevněné štěrkem bez výraznějšího odvodnění, jejich šířka se pohybuje 
okolo 3 m. Jejich další rozvoj a úprava dopravně - technických parametrů ( šířkové úpravy, zesílení 
konstrukce, řádné odvodnění) je závislé na jejich dalším využití. Napojení na silnice je hodnoceno 
jako DZ 3. 

Pěší a cyklistická doprava 

Pěší trasy 

V obci jsou vybudovány přilehlé chodníky (většinou oboustranné) v rámci průtahu III/37434. U 
silnice II/374 je vybudován chodník/ podchod v oblasti zastávky HD (společná pro Spešov). 

Samostatné chodníky /pěší stezky se vyskytují jak v centrální části obce jako spojení MK a 
v oblasti školy.., dále pak v okrajových částech obce, kde však nejsou stavebně upraveny, zbytek 
má spíše travnatý/ hliněný povrch. U MK ve funkční skupině D 1 chodníky jsou/nejsou (střídavě), 
což vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné nelze považovat za závadu. 

Řešeným územím prochází dvě značené turistické trasy. 

Červená - zastávka Dolní Lhota – Ráječko –– Kuničky - Doubravice – Lysice… 

Zelená – Vranov – Kateřina – Hořice – Blansko  - jihovýchodní okraj k.ú. Ráječko – Petrovice - 
Žďár - Kuničky - Boskovice 

Cyklistická doprava 

Intenzity cyklistické dopravy odpovídají okolnímu terénu, s ohledem na vyšší zátěže motorové 
dopravy v řešeném území není vhodné vést ji společně s touto dopravou po silnicích, spíše pak 
místních a především účelových komunikacích. Intenzity cyklistické dopravy se zvyšují s rozvojem 
cykloturistiky v tomto (mikro)regionu. Katastrem obce vede značená cyklotrasa č. 5117. 

Vliv dopravy na životní prostředí 

Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru je stanovena výpočtem podél průtahu silnic 
III/37434 a informativně také II/374 zastavěnou části obce v průměrné vzdálenosti 15 m od osy 
komunikace a výšce 1,5 m nad terénem. V současné době není zcela jasné rozdělení dopravního 
proudu mezi obě komunikace, výpočet uvažuje se zachováním cca 30% dopravy na III/37434 a 
vlivem kvalitnějšího průjezdu posílením dopravy na II/374. 
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Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru jsou stanoveny ve smyslu 
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 ze dne ze 
dne 1.6.2006. Podle tohoto předpisu je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve 
venkovním prostoru pro účely územního plánování stanovena v hodnotě L Aeq,T = 50 dB. Po 
započtení korekcí dle přílohy č. 3 A, odstavec č.3 je v okolí průtahu silnice III/37434, která je 
zařazena jako hlavní pozemní komunikace nejvyšší přípustná 24 hodinová dlouhodobá 
ekvivalentní hladina L dvn rovna 60 dB, noční dlouhodobá ekvivalentní hladina Ln potom 50 dB - 
vypočtené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 

označení 
silnice 

 

L den - dB(A) -
2005 

L noc - dB(A) -
2005 

I55/45dB(A)-2005 
(m) 

I55 /45dB(A)-
2025(m) 

II/374 61,5 54,3 27/43 29/46 

III/37434 55,7 48,5 13/21 15/24 

 

Pro silnici II/374 a III/37434 byla informativně stanovena izofona pro rok 2005 a ve výhledu roku 
2025. Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční 
dopravy, zpracované RNDr. Milošem Liberkem a kolektivem - Praha 2005. Přesnější stanovení 
hlukové hladiny v obci je nutno ověřit podrobnějším rozborem a hlukovou studií. 

 

II.7.1.5.2 Koncepce technické infrastruktury 

Většina technické infrastruktury je liniového charakteru, což představuje nadzemní a podzemní 
sítě. Pro tuto strukturu nejsou vymezeny žádné plochy určené hlavním využitím pro vedení sítí. 
Plochy technické infrastruktury jsou určeny pro umístění objektů technického vybavení.. 

Zásobování elektrickou energií 

Návrh ÚP respektuje trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní, navrhované dílčí úpravy 
VN sledují koordinované uvolnění návrhových ploch. 

V řešeném území obce nejsou vybudované žádné výrobny elektrické energie, které zajišťují její 
dodávku do distribučních sítí, ani rozvodny VVN/VN. Rovněž se zde nevyskytují žádná vedení 
přenosové soustavy v napěťové hladině VVN 220 a 400 kV. Západně od obce ve směru sever-jih 
prochází jednoduché vedení distribuční soustavy v napěťové hladině VVN 110 kV č. 525 spojující 
rozvodny R 110/22 kV Blansko-Boskovice. Provozovatelem vedení je E.ON, a.s., PS VVN Brno 
Hády 2. Vedení přenosové soustavy v napěťové hladině 220 a 400 kV nejsou v území navrhována 
ani nová hlavní napájecí vedení distribuční soustavy 110 kV. 

Řešené území obce je zásobováno z R 110/22 kV Blansko z nadzemního  primárního vedení VN 
22 kV č. 844 a z R 110/22 kV Boskovice-z VN č. 118. Na tato dvě vedení jsou připojeny přípojkami 
distribuční i odběratelské trafostanice, které zajišťují dodávku všem odběratelům v území. Vedení 
VN 118 a 844 je v prostoru mezi kabelosvody pro odběratelské trafostanice TS6 Celestica a TS5 
Signar rozpojeno úsečníkovým spínačem. Stávající vedení vyhovuje současným i výhledovým 
požadavkům, nepředpokládají se žádné úpravy kromě vyvolaných přeložek zasahujících do 
návrhových ploch a dále v rámci plánované obnovy sítí. Kabelové rozvody VN se v území vyskytují 
pouze jako přípojky pro TS5 a TS6, provedeny jsou podzemním kabelovým vedením. 

Správcem a provozovatelem distribuční soustavy, ze které je obec zásobována je E.ON Česká 
Republika, a.s., RSS VN, NN Prostějov, pracoviště Boskovice. Její řešení a požadavky na zajištění 
potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že obec je z energetického hlediska zásobována 
dvojcestně, a to elektřinou a zemním plynem. Nepředpokládá se tedy výrazné zvyšování 
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požadavků na zajištění elektrického příkonu pro vytápění, vaření a ohřev TUV, neboť pro tyto účely 
je uvažováno v převážné míře s využíváním zemního plynu. Elektrické energie bude tedy nadále 
využíváno pro běžné spotřebiče v domácnostech, zařízeních služeb a občanské vybavenosti, v 
menší míře k vytápění, vaření a dále ve sféře podnikatelských aktivit. Elektrickým vytápěním je 
v současné době vybaveno minimum domácností. Pro vytápění je zemní plyn využíván v současné 
době u obyvatelstva cca do 85%. S ohledem na celoplošně provedenou plynofikaci obce a 
dostatečně dimenzovanou STL síť se výhledově neuvažuje s plošným rozšiřováním vytápění 
elektrickou energií - pouze v individuálních případech včetně nové výstavby. 

Transformační stanice 22/0,4kV (TS) 

Na řešeném území je v současné době vybudováno celkem 6 transformačních stanic z nichž 4 
jsou v majetku E.ON a slouží pro zajištění distribučního odběru-v provedení jsou venkovní 
stožárové konstrukce. Zbývající dvě TS jsou odběratelské a slouží pro zajištění příkonu firmy 
Celestica. Konstrukční provedení vestavěné v objektu firmy. 

Podrobnější údaje jsou patrné z následující tabulky:  

Označení 
TS 

Název 

 

Konstrukč. 
provedení 

Maximální 
výkon 
(kVA) 

Stávající 
trafo (kVA) 

Využití 
(uživatel) 

Poznámka 

TS1 

320597 

Obec 2 sl. bet. 

BTS 400 

400 

 

400 

 

E.ON. 

distr. 

 

TS 2 

320594 

Zahuštění 

  

2 sl. bet. 

BTS 400 

400 250 E.ON. 

distr. 

 

TS 3 

320595 

RD 2 sl. bet. 

TSB24/400 

400 400 E.ON. 

distr. 

rekonstruovat 

TS 4 

320598 

Sadová 1 sl. bet. 

BTS-J 400 

400 160 E. ON. 

odběr. 

 

TS 5 

320596 

Signar 

  

vestavěná 2x1000 

 

1000 

 

cizí 

 

 

TS 6 

320599 

Celestica vestavěná 3x1600 3x1600 cizí  

Celková současná přípojná hodnota 
území obce 

8400 7010   

Z toho: pro distribuční odběr obce 1600 1210   

            ostatní odběratelé 6800 5800   

Umístění stávajících distribučních trafostanic je z hlediska plošného pokrytí území obce 
transformačním výkonem vyhovující, v návrhovém období ÚP je navrhována rekonstrukce TS3-
RD. 

Rozvodná síť NN 

Distribuční rozvodná síť NN v obci je provedena nadzemním vedením vodiči AlFe na ocelových a 
částečně betonových stožárech. Podzemní kabelová síť je realizována v menším rozsahu-
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převážně v nových lokalitách výstavby. Pro současnou potřebu obce je po přenosové stránce 
vyhovující-vyhovuje i pro návrhové období. Její modernizace bude řešena v rámci plánované 
obnovy, případně podle místně vyvolané potřeby. 

Domovní přípojky jsou provedené převážně závěsným kabelem, částečně kabelem v zemi. 

 

Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení je v obci provedené v celém rozsahu, venkovním vedením na společných 
stožárech s rozvodnou sítí NN vč. upevnění svítidel. Částečně je provedeno podzemní kabelovou 
sítí. Vyhovuje i pro návrhové období. 

Bilance elektrického příkonu 

Výchozí údaje – energetická rozvaha 

Počet obyvatel - současný stav 

 

1220 

Počet obyvatel - výhled (kapacita území) cca 1700 

Počet bytů - současný stav 425 z toho 388 trvale obydlených 

                  - předpoklad v návrhu 567 

Rekreace, chaty 50 

Předpokládaná plynofikace území min. do 95 % kapacity bytového fondu a občanského 
vybavení - pro vytápění 

Ostatní druhy vytápění do 10% - elektrické vytápění, obnovitelné zdroje, tuhá paliva 
minimalizovat 

Stupeň elektrifikace dle směrnice č. 13/98 JME, a.s. Brno, tabulka č. 15 

Výhledový rozvoj –podnikatelské aktivity ve výrobní zóně a rozptýlené zástavbě obce, 
občanská vybavenost 

Zpracovaná výkonová bilance vychází pro výhledové období ze stávajícího odběru z DTS 
a ze stanovení podílových maxim vč. nových odběrů u jednotlivých odběratelských sfér, 
t.j. bytového fondu, občanské výstavby (nevýrobní sféry) a podnikatelských aktivit. 

Z energetického hlediska je pro bilanci potřebného příkonu respektováno, že obec je zásobována 
energiemi dvojcestně, tj. elektřinou a zemním plynem, u kterého se předpokládá v max. míře 
využití pro vytápění, vaření a ohřev TUV. Pro novou výstavbu dle návrhu je uvažován stupeň 
elektrizace bytového fondu B a C-do 10% s ohledem na současný stav a předpokládané užití 
elektrické energie-zvyšující se standard v domácnostech (fritézy, grily, mikrovlnné trouby, myčky 
nádobí apod.), které jsou energeticky náročnější. 

Bilance potřebného příkonu je zpracována podle směrnice JME č.13/98 a uvažuje s výhledovou 
hodnotou měrného zatížení na jednu bytovou jednotku v RD při elektrickém vytápění do 10% - 
2,1 kW. 

Pro nebytový odběr je uvažován podíl 0,35 kW /b.j. V uvedených hodnotách měrného zatížení je 
při dnešním trendu růstu spotřeby zahrnuta realizační i výhledová hodnota, jelikož 
se nepředpokládá, že zatížení u b.j. bude po r. 2010 dále výrazněji narůstat. 
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Pro podnikatelské aktivity je stanoveno zatížení odhadem podle předpokládaného rozvoje obce 
v jednotlivých návrhových lokalitách. 

Pro návrh je kapacitně bilancován celkový počet bytů 567, z toho nárůst řešený v návrhu ÚP je 
134 RD + 8 b.j. v bytovém domě (kapacita území). 

Ve sféře podnikání jsou navrhovány tři nové plochy: 

na severním okraji obce plocha pro výstavbu FVE v rozsahu cca 32,5 ha 

výrobní plocha Vp1 navazující na stávající areál Celestica 

další výrobní plocha Vd1 je navrhována na jižním okraji k.ú. 

Zajištění elektrického příkonu pro plochy Vp1 a Vd1 se předpokládá vybudováním samostatných 
odběratelských trafostanic v dané lokalitě-TS 8, TS 9. 

Aktivity realizované v zastavěném území obce vč. nové bytové a občanské výstavby budou 
zásobovány ze stávajících distribučních TS po jejich rekonstrukcích a z nově navrhovaných 
zahušťovacích distribučních trafostanic. 

Pro drobné živnostníky a malé podnikatelské subjekty rozmístěné rozptýleně v zastavěné části 
obce a ve stávající bytové zástavbě je možné potřebný příkon zajistit přímo z distribuční rozvodné 
sítě NN, příp. samostatným vývodem z příslušné distribuční trafostanice. Výstavba nových TS pro 
tento účel se nepředpokládá. 

Předpokládaný příkon území 

1. bytový fond 

– stávající – 425 b.j. –vč. neobydlených a rekreačních chalup 

návrh – 142 b.j. 

- celkem 567 b. j. x 2,1 kW 

1191 kW 

2. Rekreační  chaty cca 50 x 1,5 kW 75 kW 

3. Nebytové odběry – OV, služby, kom. Sféra 567 b.j. x 0,35 kW 198 kW 

4. Podnikatelské aktivity – drobná výroba – napojeno z DTS 
(odb.odhad – předpokládaný rozvoj) 

30 kW 

Celková potřeba obce pro zajištění z DTS 1494 kW 

Potřebný transformační výkon na úrovni TS je uvažován při účiníku v síti 0,95 a optimálním 
využití transformátorů na 80%. Potom pro distribuční odběr bude v území zapotřebí na úrovni 
DTS dle návrhu ÚP zajistit cca 1963 kVA. 

5. výrobní sféra a ostatní odběratelé zásobeni z vlastních TS (TS 
5, TS 6) 

 

a) vychází se ze současného stavu a předpokládaných odběrů 

- současný stav   

 

5 800 kVA 

- kapacitní rezerva ve stávající TS 5-rozvoj 1 000 kVA 
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b) návrhové plochy – V1 a V2 - odborný odhad 

navrhované odběratelské TS (TS 8, TS 9) 

3 200 kVA 

 

celkem stávající výrobní a návrhové plochy 10 MVA 

Celkové maximální zatížení řešeného území obce na úrovni TS dle návrhu se předpokládá cca 
11,96 MVA = (10 MVA + 1,96 MVA)Reálná hodnota se však s ohledem na soudobost mezi 
jednotlivými skupinami odběru předpokládá nižší. 

Pro návrhové výrobní plochy je uvažováno s vybudováním vlastních odběratelských trafostanic 
v daných lokalitách. Jejich umístění bude určeno podle konkrétních požadavků na zajištění 
příkonu, neboť s ohledem na skutečnost, že není znám investor ani podnikatelský záměr, není 
možné objektivně určit požadavky na zajištění potřebného příkonu pro dané plochy. Tento je 
orientačně určen odborným odhadem z měrného příkonu na užitnou plochu a jejího 
předpokládaného využití. V daném případě je měrný příkon volen v hodnotách 10-40W/m2 užitné 
plochy. 

Pro rozvojové plochy OV se předpokládá napojení ze stávající distribuční sítě NN, případně 
samostatným kabelovým vývodem v zemi z rekonstruované DTS-TS 3. 

Je předpoklad, že i ve výhledu bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území obce 
zajišťován ze stávající distribuční soustavy-z vedení VN 22 kV č. 118 a č. 844. 

Se zásadním rozšířením distribuční sítě 22 kV se v návrhu neuvažuje. Její dílčí rozšíření a úpravy 
budou prováděny postupně podle vyvolané potřeby na základě požadavků nové zástavby 
v navržených lokalitách vč. nově navrhovaných zahušťovacích, případně odběratelských TS, 
pokud požadavky na zajištění příkonu nebude možné zajistit ze stávající soustavy. Připojování 
nových odběratelů bude řešeno v souladu s platnou legislativou. V místech, kde současné trasy 
prochází územím navrhovaným pro novou zástavbu, musí být respektováno stávající ochranné 
pásmo. V případě, že tato vedení budou výrazně omezovat optimální využití ploch, je možné 
požádat E.ON o udělení výjimky ke snížení současného OP ve smyslu Zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění Zák č.670/2004 Sb, případně provést jeho přeložení, nebo nahradit holé vodiče izolovanými 
a tím snížit OP na 2 m od krajního vodiče. 

Úprava tras vedení VN a přípojek k TS v obci 

Návrhem nových rozvojových ploch pro výstavbu řešených ÚP obce dochází ke kolizi se 
stávajícím trasováním stávajícího vedení VN 22 kV č. 118 v prostoru u hřbitova-nadzemní přípojka 
pro TS 2-Zahuštění (návrhové polochy B 2, B 3) a s vedením VN č. 844 procházejícím v úseku 
přes návrhové plochy B 5 a B 8 vč. přípojky ke stávající distribuční 

TS 3 RD. Vzhledem k tomu, že stávající vedení výrazně omezuje využití jednotlivých lokalit je 
navrhována úprava jejich trasování a navazujících přípojek k distribučním trafostanicím. Nové 
trasování je navrženo tak, aby byly eliminovány negativní dopady na daný prostor a optimalizovány 
možnosti realizace v nových trasách. Při volbě tras a způsobu provedení rekonstruovaného vedení 
byly též respektovány požadavky minimalizovat vyvolané náklady, možnost realizace v etapách. 

Přeložení úseku trasy přípojky k DTS-TS 2 v prostoru u hřbitova je navrhována nadzemním 
vedením izolovanými vodiči. Úprava stávající trasy VN 118 procházející navrhovanou výrobní 
plochou V1 se nepředpokládá. V případě, že stávající trasování výrazně omezí využití této plochy, 
bude úprava řešena v rámci konkrétního projektu zástavby této lokality, neboť v současné době 
není znám investor ani její konkrétní využití. 

Nové trasování úseku vedení VN 844 (lokality B 5 a B 8) je navrženo do souběhu se stávající 
silnicí Ráječko-Horní Lhota v provedení nadzemním vedením izolovanými vodiči, případně 
podzemním kabelovým vedením v délce cca 450 m. Nová přípojka VN pro navrhovanou 
rekonstruovanou DTS-TS3 RD bude provedena podzemní kabelovou přípojkou v délce cca 100 m 
od stávajícího rohového křižovatkového stožáru. 
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Připojení nově navrhované distribuční TS 7 Padělky v prostoru nad areálem stávající zemědělské 
farmy je navrženo podzemním kabelovým vedením, trasovaným v souběhu se stávající polní 
cestou od hranice k.ú. Ráječko-Horní Lhota s napojením z VN 844. 

Ostatní navrhované TS 8 a TS 9 budou připojeny nadzemním vedením a realizovány pouze 
v případě, že požadavky odběratelů nebude možno zajistit ze stávající distribuční soustavy. 

Navrhované rekonstrukce stávajících trafostanic a výstavba nových 

Rekonstrukce, případně úpravy na stávajících transformačních stanicích, budou realizovány 
postupně podle vyvolané potřeby na zajištění příkonu, případně jejich přemístění v důsledku 
realizované výstavby v daných lokalitách. 

TS 3 RD -bude nahrazena zděným kioskem 1x630 kVA (zvážit realizaci v provedení 2x630 kVA 
s ohledem na předpokládaný rozsah výstavby v této části obce)s podzemní kabelovou přípojkou 
VN 22 kV- umístěna ve stávajícím prostoru. 

Nově navrhované TS 

TS 7 Padělky – zahušťovací při lokalitě Bs 11-RD-zděný kiosek 1x630 kVA s kabelovou smyčkovou 
přípojkou VN 

TS 8, TS 9 – nově navrhované při výrobních zónách V 1, V 2. Tyto budou realizovány v aktuálním 
čase podle požadavku na zajištění příkonů v dané lokalitě 

Rozvodná síť NN 

V nových lokalitách soustředěné zástavby RD doporučujeme řešit rozvodnou síť NN kabelem 
v zemi. 

Domovní přípojky jsou provedené převážně závěsným kabelem, částečně kabelem v zemi. U nové 
zástavby řešit podle koncepce rozvodné sítě NN-zemním kabelem, ve stávající zástavbě 
závěsnými kabely, případně kabelem v zemi. 

Veřejné osvětlení 

V nových lokalitách doporučujeme provést samostatnou kabelovou sítí, stožáry ocelové 
pozinkované, svítidla se sodíkovými výbojkami, případně jinými vhodnými zdroji. Nově budované 
veřejné osvětlení musí vyhovovat kmenové normě ČSN 36 04 00 „Veřejné osvětlení“ a respektovat 
také patřičné výhledové záměry. 

Koncepce navrhovaného řešení na výhledové zásobování el. energii byla konzultována na E.ON 
Česká Republika,a. s., RSS VN, NN Prostějov, pracoviště Boskovice v průběhu zpracování ÚPN - 
říjen 2009. 

Elektronická komunikační zařízení 

Dálkové kabely 

V katastru obce a její zastavěné části se vyskytují stávající trasy podzemní přenosové kabelové 
sítě-DOK (dálkový optický kabel), který je ve správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s. MPO 
Brno. Mimo zastavěnou část obce je DOK uložen v souběhu se státní silnicí ve směru Horní Lhota-
Rájec Jestřebí. 

Další podzemní zařízení, která budou ve správě O2, se v řešeném území nepředpokládají, ani 
nejsou známé další záměry. 

Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení je stanoveno zákonem č. 127/2005 Sb. § 102, 103 a 
činí u podzemních vedení 1,5 m po obou stranách krajního vedení. 
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Trasy a zařízení nejsou navrhovány. 

Telefonní zařízení – přístupová síť 

Ze spojových zařízení je v obci vybudována účastnická telefonní síť, která je ve správě Telefonica 
O2 Czech Republic, a.s. MPO Brno. 

V rámci digitalizace telefonního provozu byla provedena modernizace místní přístupové sítě. Tato 
je provedena podzemní kabelovou sítí. Dimenzována je na 100 % telefonizaci bytového fondu s 
účelovou rezervou pro její rozšíření do nových lokalit výstavby a pro připojení ostatních uživatelů - 
t.j. obč. vybavenost, podnikatelskou sféru apod. 

Účastnické telefonní stanice v obci jsou připojené do telekomunikační sítě O2, TO Jihomoravský 
z digitální ústředny Rájec-Jestřebí. 

V obci je též provozovány dva veřejné telefonní automaty (VTA) umístěné u objektu Obecního 
úřadu a na objektu restaurace. Pro rozvojové období je současný stav vyhovující. 

Výhledově, v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách, bude místní 
účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic operativně 
rozšiřována. Její rozšiřování v nových lokalitách řešit podzemní kabelovou sítí. 

Vzhledem k tomu, že v obci i mimo její intravilán jsou a budou uložena v zemi spojová vedení a 
zařízení, zejména zemní kabely, je nutné, aby před prováděním jakýchkoliv zemních prací, 
případně před povolovacím řízením všech druhů staveb a inženýrských sítí, bylo investorem, 
případně  jiným pověřeným pracovníkem požádáno o vyjádření, zda a kde se v daném prostoru 
nachází podzemní spojová zařízení, a to jak ve správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s., 
tak i jiných uživatelů – provozovatelů (ČD, MV, MO, RWE, ObÚ apod.). Tato zařízení jsou ve 
smyslu zák. č. 127/2005 Sb. § 102, 103 chráněna ochranným pásmem, které je nutno respektovat 
a činní 1,5 m na každou stranu od krajního vedení. 

Pro ukládání kabelového vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy, zejména ČSN 
736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a normy související. 

Mobilní telefonní síť 

Kromě pevné telekomunikační sítě ve správě O2 je území pokryto signálem mobilní telefonní sítě 
GSM. V areálu autoservisu Kotlán je umístěna základnová stanice operátora mobilní sítě T-mobile-
nutno respektovat. 

Radiokomunikace 

Přes západní okraj k. ú. ve směru sever-jih prochází dvě stávající trasy radioreleového paprsku 
(RRT) provozovatele RDKM a O2. Nutno respektovat. 

Televizní signál 

Příjem televizního signálu je v obci zajišťován individuálním příjmem jednotlivých TV vysílačů 
pokrývajících území. Je zde možný příjem stanic ČT1, ČT2, Nova, Prima. 

Televizní kabelové rozvody (TKR) v obci vybudovány nejsou, obec jejich realizaci neuvažuje. 

Internet 

V rámci služeb mají občané možnost využít veřejně přístupný Internet. Kromě toho je zde 
provozován bezdrátový internet s připojením do sítě dalších provozovatelů. 
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Místní rozhlas 

Z dalších účelových zařízení je v obci vybudován místní rozhlas (MR), který je ve správě ObÚ. 
Rozhlasová ústředna je umístěna na ObÚ. 

Rozvodná síť MR je provedená venkovním drátovým vedením s využitím části rozvodné sítě NN 
pro upevnění vodičů, částečně je provedena na samostatných stožárech. Pro výhledovou potřebu 
je vyhovující. 

V návrhovém období bude nutné provést rozšíření MR do nových lokalit výstavby RD. Konkrétní 
návrh není předmětem územního plánu. 

Zásobování plynem 

Obec je v celém rozsahu plynofikována, dokončena byla v roce 1993. Připojena je vysokotlakou 
přípojkou DN 100/40 z VTL plynovodu DN 150/40 trasovaného ve směru Blansko-Rájec-Jestřebí. 
Regulační stanice o kapacitě 3 000 m3/hod je umístěna na západním okraji k. ú. obce u mostu přes 
řeku Svitavu a zásobuje obce Ráječko, Spešov, Horní Lhotu a severní část území v Blansku. Z RS 
je proveden STL vývod ocelovým potrubím DN 150 do Ráječka, na který za řekou navazuje 
přivaděč LPE 110 ve směru na Horní Lhotu a Blansko. 

Zpracovaný generel plynofikace, který předcházel vlastní realizaci řeší celoplošnou plynofikaci obcí 
včetně možnosti připojení všech potenciálních odběratelů a byl převzat jako výchozí podklad pro 
hodnocení současnosti i návrhu. Předpokládané odběry podle schváleného generelu nejsou 
dosahovány a stávající RS s kapacitou 3 000 m3/hod, bude kapacitně podle konzultaci s JMP 
postačující i pro navrhovaný rozvoj. 

Plynofikací obce došlo ke snížení nároků na používání a zajištění el. energie pro vytápění, vaření 
i ohřev TUV, neboť pro tyto účely se uvažuje s maximálním využitím plynu. 

Využití plynu v domácnostech je uvažováno v rozsahu cca 95%, rovněž i u dalších odběratelů – 
podnikatelských provozů a ostatních subjektů komunální sféry. Specifická potřeba plynu v kat. „C“ - 
obyvatelstvo je uvažovaná 1,8 m³/hod. při roční spotřebě 2800 m³/rok na jednoho odběratele. Tato 
spotřeba je plně pokryta včetně ostatní skupiny maloodběratelů, případně potenciálních 
velkoodběratelů. 

V rámci návrhu ÚP je uvažováno s výstavbou cca 134 RD a 8 bytů v bytovém domě, jejichž 
potřebu v případě realizace bude možné pokrýt příkonem ze stávající soustavy. 

V rozsahu návrhu dojde k navýšení nových odběratelů cca o 

135 b.j.x 1,8 m³/h...... tj. cca o 243 m³/h..........x 2 800 m³/r............tj. 378 000 m³/r 

ostatní odběratelé cca 30 m³/h............................................................60 000 m³/r 

Předpokládaný nárůst 273 m³/h při koef. současnosti 1.................. 438 000 m³/r 

Reálná hodnota se však předpokládá nižší. Je však možné výhledově uvažovat se zvýšením 
příkonu i pro podnikatelskou a komunální sféru. 

Rozvody v obci 

Vlastní zásobování obce - místní rozvodná síť je provedena výhradně středotlakým rozvodem 
(STL) s provozním přetlakem do 0,3 MPa. U všech odběratelů je tedy nutné provádět doregulaci 
na provozní tlak plynospotřebičů. Síť v obci je provedena tak, aby v max. možné míře pokryla 
potřeby zemního plynu (ZP) všech obyvatel a podnikatelských subjektů, kteří projeví o připojení 
zájem a to včetně výhledových záměrů. Provedena je v celém rozsahu ocelovým potrubím DN 50 - 
150 mm. 
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Rozšíření místní sítě do nových lokalit výstavby naváže na stávající STL rozvodnou síť a bude 
provedeno plastovým potrubím LPE 63-90 mm. 

Veškeré plynovodní zařízení je ve správě RWE – JMP, a.s. Brno, závod Brno. 

Zásobování teplem 

V obci není vybudován žádný centrální tepelný zdroj s ohledem na charakter zástavby, kde 
převažují nízkopodlažní rodinné domky. Jedná se tedy o decentralizované zásobování. 

V současné době je zásobování teplem zajišťováno ve všech RD individuálně. Převážná část 
bytového fondu využívá pro vytápění zemní plyn formou ústředního vytápění cca 85%, další 
skupinu tvoří v minimálním rozsahu vytápění elektrickou energií a ve zbývající části jsou využívány 
obnovitelné zdroje a tuhá paliva. Tato skupina se však zmenšuje ve prospěch zemního plynu, který 
bude i výhledově představovat v obci zásadní topné médium. Skupina elektrického vytápění se 
vyskytuje cca do 3% bytového fondu, výhledově je s elektrickým vytápěním uvažováno max. do 
10% bytového fondu s ohledem na dostatečnou dimenzi místní STL plynovodní sítě a kapacitu RS, 
kdy bylo při zpracovávání generelu plynofikace obce uvažováno s max. využitím ZP i pro vytápění. 
Obdobná situace je i u objektů občanské vybavenosti. 

V rámci dalšího rozvoje obce, zejména v oblasti výstavby RD se předpokládá pro vytápění využít. 
v max. míře ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu, neboť se uvažuje s rozšířením plynovodní 
sítě i do nově navrhovaných lokalit zástavby. Užití elektrické energie u nové zástavby se neuvažuje 
plošně, pouze v individuálních případech. 

Při realizaci elektrického vytápění se předpokládá měrný příkon 12 kW na domácnost, při využití 
plynu 1,8 m³/hod. Pro občanskou vybavenost, komunální odběry a podnikatelské subjekty je nutné 
určit potřebný příkon individuálně - podle druhu použitého média, rozsahu vytápěných prostor, 
účelu a velikosti objektu. 

Z hlediska rozvoje vytápění doporučujeme maximální využívání ekologických topných médií, plyn, 
elektrická energie, tepelná čerpadla, dřevní odpady-obnovitelné zdroje čímž se výrazně zlepší 
životní prostředí v obci a okolí. 

Územní plán nenavrhuje opatření a zařízení pro zásobování teplem. 

Zásobování vodou 

Obec Ráječko má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí 
Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice. 

Ráječko je zásobené pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je napájen v podstatě 
z pěti samostatných JÚ. Dále je skup. vodovod Blansko dotován vodou dle potřeby ze 
skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-
Blansko. 

Pro zásobení Ráječka slouží JÚ Spešov - vrty HV202, HV203, vrt. Studny IHV 101a,Spešov II a 
Skřivani HVS6, odkud je voda čerpaná do odkyselovací stanice s akumulací ve vodojemu 
Spešov2x500 m3 s max. hladinou 316,50 m n.m. Do této akumulace je ještě čerpána voda z JÚ 
Bořitov – vrtaná studna HVJ4 s Q=12l/s. 

Z vodojemu Spešov2x500 m3 je gravitačně voda vedena do obce Spešov, kde přívodným řadem 
z konce jeho rozvodné sítě je pomocí přečerpací stanice čerpána přes rozvodnou síť obce Ráječka 
do vodojemu Ráječko. Rozvodná sítě v obci je rovněž propojena přímo na přivaděč Boskovice-
Blansko. 

Koncový vodojem Ráječko.(150 m3 s max. hladinou 338,0m m.n.m) je situován východně od 
zástavby obce. Dle sdělení správce vodovodu nejsou v současné době potíže s tlakovou funkcí 
vodovodu. 
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Stávající potrubí vodovodu pokrývá cca 100% zastavěného území obce a je v relativně dobrém 
technickém stavu. Jako materiál potrubí byla použita litina a PE, nové vodovodní řady byly 
realizovány z lPE. Původní potrubí z PE je na hranici životnosti. Na vodovodních řadech jsou 
umístěny podzemní hydranty, které ve zlomových bodech zároveň plní funkcí kalosvodů,, resp. 
vzdušníků. Hydranty jsou umístěny max. do vzdálenosti 120 m. Rozsah vodovodní sítě je 
zakreslen do grafické části předkládané dokumentace. 

Přes řešené území je trasováno potrubí I. březovského vodovodu - litina DN 600. 

Navrhujeme rozšíření vodojemu na kapacitu 2 x 150 m2. Dle výpočtu potřeby vody (viz. níže) bude 
navržená kapacita přibližně odpovídat výhledové denní potřebě obce (Qp = 305,1 m2) Rozšíření 
vodojemu bude provedeno v rámci stávajícího pozemku. Dále je navržena rekonstrukce potrubí 
přivaděče Boskovice – Blansko, včetně napojení na prameniště Spešov. Potrubí bude 
rekonstruováno ve stávající trase. Na propojení přivaděče z prameniště Spešov s přivaděčem 
Boskovice - Blansko bude osazena armaturní šachta. 

V rámci opatření vedoucích ke zlepšení tlakových poměrů je navrženo přímé napojení vodojemu 
Ráječko na přivaděč Boskovice – Blansko. Napojení bude provedeno samostatným přívodním 
řadem trasovaným v jižní části řešeného území mimo současné zastavěné území obce. Trasa byla 
navržena po konzultaci s obecním úřadem. 

Původní řady provedené z PE budou postupně rekonstruovány ve stávajících trasách. 

Stávající vodovodní trubní síť bude doplněna o nové řady, které budou sloužit pro zásobování 
vodou ploch určených k nové zástavbě. Napojení navrhovaných řadů na stávající systém 
respektuje výškové umístění zásobovaných ploch, u výše položené navrhované zástavby 
(návrhová plocha B4) je zásobování vodu řešeno přes AT stanici. Rozsah a trasování navrženého 
vodovodního potrubí je patrné z výkresové části předkládané dokumentace (situace 1 : 2000). V 
návrhu jsou rozvodné řady v maximální míře zaokruhovány, pouze v místech, kde by okruh nebyl 
efektivní, byly navrženy větve. 

Materiál a profily nového potrubí budou řešit následující stupně PD na základě podrobného 
výpočtu, vzhledem k průtoku požární vody (u zástavby do tří podlaží 6,7 l/s) však předpokládáme v 
zaokruhovaných řadech DN min. 100 a u větví min. DN 80. (Při výpočtech stanovujících profily 
potrubí je nutné zejména v koncových úsecích vzít v úvahu možnou stagnaci vody v potrubí při 
normálním provozu, která může mít negativní vliv na jakost vody v potrubí). Při případných 
podchodech pod silnicí bude potrubí opatřeno chráničkou, rýha vyplněna betonem, aby nedošlo k 
pozdějšímu sedání vozovky. Požární hydranty budou zbudovány jako podzemní, jejich umístění 
vyplyne při podrobnějším zpracování na základě podélného profilu, kdy se osadí do zlomových 
bodů a budou zároveň plnit funkci kalosvodů a vzdušníků. Při návrhu bude dále dodržena 
podmínka max. vzdálenosti mezi jednotlivými požárními hydranty a největší vzdálenost od objektů 
dle ČSN. 

Stávající potrubí přivaděčů a I. březovského vodovodu bude respektováno včetně platných 
ochranných pásem. 

Výpočet potřeby vody 

Bilance dle PRVK Jihomoravského kraje (Aquatis Brno 2004) 

Položka 

 

  2000 2004 2015 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 1221 1218 1210 

Voda vyrobená celkem VVR tis. m3/r 1221 65.1 63.5 
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Voda fakturovaná VFC tis. m3/r 55.2 56.2 59.0 

Voda fakturovaná pro 
obyvatele 

VFD 

 

tis. m3/r 

 

29.3 

 

30.3 

 

33.1 

 

Spec. potř. fakt. obyvatelstva Qs,d 

 

l/(os.den) 

 

66 

 

68 

 

75 

 

Spec. potř. fakt. vody Qs l/(os.den) 124 126 134 

Spec. potř. vody vyrobené Qs,v l/(os.den) 144 146 144 

Prům. denní potřeba Qp m3/d 175.6 178.4 173.9 

Max. denní potřeba Qd m3/d 237.1 240.9 234.7 

 

Výpočet potřeby vody 

Kategorie potřeby 

 

Stávající stav Návrh 

A. OBYVATELSTVO 

 

Počet obyvatel 1220 1542 

S tab. Spotřebou 150 l/den   

Spotřeba vody pro obyvatelstvo celkem 

m3/den 

183,0 

 

231,3 

 

Koeficient denní nerovnoměr. 

Kd 

1,4 

 

1,4 

 

Potřeba pro obyvatelstvo 

m3/den (max. m3/den) 

183,0 (256,2) 

 

231,3 (323,8) 

 

B. OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Základní vybavenost 

 

specifická potřeba vody 

l/os/den 

30 

 

30 

 

celkem 

m3/den 

36,6 

 

46,3 

 

z toho z vlast zdrojů 0 0 
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m3/den   

C. PRACOVNÍCI 

 

Celestika 

 

Spotřeba na zaměstnance 

l/os/den 

55 55 

Počet osob 1500 1500 

Potřeba pro pracovníky 

m3/den 

82,5 82,5 

Z toho z vlastních zdrojů 

m3/den 

0 0 

Rozvojové plochy pro průmysl – odhad 

 

Spotřeba na zaměstnance 

l/os/den 

55 55 

Počet osob 0 500 

Potřeba pro pracovníky 

m3/den 

0 27,5 

Z toho z vlastních zdrojů 

m3/den 

0 0 

 

Souhrn potřeby vody včetně denní nerovnoměrnosti 

Současný stav 

Potřeba vody – prům (max. denní) 

 

Zdroj vody 

 Vodovod Ráječko 

(m3/den) 

Přivaděč Boskovice – 
Blansko (m3/den) 

Obyvatelstvo 183,0 (256,2) 0 

Obč. vybavenost 36,6 0 

Zaměstnanci 0 82,5 
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CELKEM 219,6 (292,8) 82,5 

 

Návrh 

Potřeba vody – prům (max. denní) 

 

Zdroj vody 

 Vodovod Ráječko 

(m3/den) 

Přivaděč Boskovice – 
Blansko (m3/den) 

Obyvatelstvo 231,3 (323,8) 0 

Obč. vybavenost 46,3 0 

Zaměstnanci 27,5 82,5 

CELKEM 305,1 (397,6) 82,5 

 

Odkanalizování 

V obci je provozován oddílný systém kanalizace. 

Dešťová kanalizace byla realizována v nesouvislých úsecích z betonových trub, které jsou na 
několika místech zaústěny do vodního toku Chrábek. 

Splašková kanalizace Ráječko je součástí kanalizačního systému Blansko. Zastavěné území obce 
je v celém rozsahu odkanalizováno splaškovou kanalizací. Splaškové vody jsou sváděny hlavním 
sběračem na centrální čerpací stanici, umístěnou na jihozápadní okraj obce. V rámci čerpací 
stanice byla vybudována akumulace 147 m2. Z ČS jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem do 
splaškové kanalizace průmyslové zóny na severním okraji města Blansko a dále odpadní vody 
odtékají do jednotné kanalizační sítě Blansko, na čerpací stanici Blansko odkud jsou odpadní vody 
čerpány na ČOV Blansko. Splašková kanalizace Ráječko je provedena z kameninových trub DN 
250 – 300 v celkové délce 5526 m. Výtlačný řad z centrální čerpcí stanice je realizován z potrubí 
PE 110x10mm. 

Vzhledem k nepříznivým spádovým poměrům jsou na síti splaškové kanalizace osazeny dvě 
lokální čerpací stanice, umístěné severní části obce v ul. Sadová a ve východní části zastavěného 
území v ul. Lesní. 

Provozovatelem dešť kanalizace je obec, provozovatelem splaškové kanalizace je VAS, a.s. – 
divize Boskovice. 

Trasování stávající kanalizace viz. situace vodohospodářských zařízení, která je součástí grafické 
části předkládané dokumentace. 

Z hlediska koncepce bude kanalizační systém v obci Ráječko provozován jako oddílný. Dešťové 
vody budou odváděny stávající dešťovou kanalizací, v místech bez dešťové kanalizace budou 
dešťové vody zasakovány v zasakovacích systémech na pozemcích vlastníků. Při návrhu nové 
zástavby doporučujeme minimalizovat rozsah zpevněných ploch a nezvyšovat odtokový součinitel 
dané lokality. Pro toto řešení je nezbytné při návrhu přísně dodržovat zásady povrchové retence, 
včetně budování retenčních prostorů v zelených plochách (miskovité sníženiny se škrtícím 
odtokem apod.). U nově navržených RD se předpokládá s vyvedením dešťových vod ze střech na 
terén a s jejich zachycováním pro závlahu. V případě nemožnosti vsaku budou řešeny stoky 
oddílné gravitační dešťové kanalizace se zaústěním do přilehlých vodotečí. 
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Na stokové síti budou zřízeny revizní nebo spojovací šachty v minimálním intervalu 50 m. V 
místech, kde není možné nebo ekonomické odvádět odpadní vody gravitačně jsou navrženy 
čerpací stanice (celkem 2 ks). Předpokládaná konstrukce čerpacích stanic je celoplastová, 
obetonovaná válcová šachta se suchou betonovou armaturní komorou. Vystrojení čerpacích stanic 
budou tvořit dvě ponorná kalová čerpadla. Profily navrženého potrubí budou stanoveny výpočtem v 
dalších stupních PD. 

Trasování stávající i navržené kanalizace viz. grafická části předkládané dokumentace. 

Čištění odpadních vod 

Odpadní vody jsou odváděny (čerpány) do kanalizační sítě města Blanska a jsou čištěny na ČOV 
Blansko. 

Stanovení množství odpadních vod - dle PRVK Jihomoravského kraje 

Položka 

 

 2000 

 

2004 

 

2015 

 

Počet trvale bydlících obyvatel 
napojených na kanalizaci 

obyv. 

 

878 

 

878 

 

1209 

 

Počet trvale bydlících obyvatel 
napojených na ČOV 

obyv. 

 

0 

 

0 

 

1209 

 

Počet EO obyv. 1066 1064 1236 

Produkce odpadních vod m3/den 142.30 142.06 161.17 

BSK5 kg/den 63.94 63.85 74.14 

NL kg/den 58.61 58.53 67.96 

CHSK kg/den 127.88 127.70 148.28 

Bude zachován stávající stav, centrální čerpací stanice i ČOV Blansko jsou dostatečně kapacitní i 
pro výhledovou zástavbu obce. 

 

II.7.1.5.3 Koncepce občanského vybavení 

Viz. kapitola II.7.1.4.4 Občanské vybavení 

 

II.7.1.5.4 Koncepce veřejných prostranství 

Viz. kapitola II.7.1.4.5 Veřejná prostranství 

 

II.7.1.6 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny a opatření v krajině 

II.7.1.6.1 Koncepce uspořádání krajiny 

Rozdělení krajiny na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití zajistí zachování krajinného 
rázu a podpoří jeho obnovu a ochranu přírodních hodnot. 
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II.7.1.6.2 Územní systém ekologické stability 

Návrh opatření vychází ze zjištěného stavu jednotlivých prvků ÚSES: 

o Lokální biocentrum Vojanky I - Nefunkční chybějící. Stávající plocha využívána jako ZPF. 
Nesouvislý břehový porost kolem Svitavy a jejího ramene.  Poznámka:  Jihozápadní část biocentra 
leží na k.ú. Dolní Lhota. 

o Lokální biocentrum „Na Opletách“ - Nefunkční chybějící. Stávající plocha využívána jako 
ZPF.Nesouvislý břehový porost kolem Svitavy a jejího ramene, širší travnaté břehy. 

o Lokální biocentrum LBC „Před vsí“ - Nefunkční chybějící. Stávající plocha využívána jako 
ZPF mezi Svitavou a souběžným bezejmenným potokem.Nesouvislý břehový porost kolem Svitavy 
a jejího ramene, širší travnaté břehy. Poznámka: Podstatná část LBC se nachází na severněji 
ležícím k.ú. Rájec 

o Lokální biocentrum LBC „Vojánky II“ - Částečně funkční, částečně vymezené. Stávající 
plocha využívána jako TTP mezi zákruty Svitavy. Poměrně kvalitní břehový porost kolem Svitavy 
širší travnaté břehy. Poznámka: Podstatná část LBC se nachází na jižněji ležících k.ú. Dolní Lhota 
a Horní Lhota. 

o Lokální biocentrum „Prostřední Kopaniny“ - Z větší části funkční vymezené. Členitá 
soustava luk, pastvin a drobných porostů dřevin při drobném přítoku Ráječského potoka v severní 
části k.ú. a hlavně na k. ú. Karolín. 

o Lokální biocentrum „Na Lipové“ - Část lesnatého, hluboce zaříznutého, převážně 
smrkového lesa s významnou příměsí olší, javorů klenů a dalších přirozených dřevin s bylinným 
patrem 

o Lokální biocentrum „Nad Hlinkami“ - Část hluboce zaříznutého údolí potoku Chrábku 
porostlá smrčinami, avšak s významným podílem olše javoru klenu a jasanu. 

o Regionální biokoridor, část Na Opletách – Před vsí - Na k.ú. Ráječko částečně funkční, 
vymezený. Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Na Opletách a směřuje podél Svitavy 
severním západním směrem k biocentru Před vsí. Dosti souvislý břehový porost olší a jasanů 
s bylinným patrem. 

o Regionální biokoridor, část Na Opletách – Vojánky - Na k.ú. Ráječko funkční, vymezený. 
Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Na Opletách a směřuje podél Svitavy jižním směrem přes 
regionální biocentrum Vojánky ke stejnojmennému LBC. Dosti souvislý břehový porost olší a 
jasanů s bylinným patrem. 

o Lokální biokoridor Na Opletách – Ořešníky - Na k.ú. Ráječko funkční, vymezený. Biokoridor 
vychází z Lokálního biocentra Na Opletách a směřuje podél ramene Svitavy západním směrem 
mimo k.ú. Souvislý břehový porost olší a jasanů s bylinným patrem. 

o Lokální biokoridor Na Lipové – Podolí  - Na k.ú. Ráječko funkční, vymezený. Biokoridor 
vychází z Lokálního biocentra Na Lipové a směřuje podél potoka východním směrem mimo k.ú. 
Souvislý smrkový lesní porost, podél potoka břehový porost olší, javorů klenů a jasanů s bylinným 
patrem. 

o Lokální biokoridor Na Lipové – Žentličkova louka - Na k.ú. Ráječko funkční, vymezený. 
Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Na Lipové a směřuje podél potoka západním a pak jižním 
směrem mimo k.ú. Souvislý smrkový lesní porost a podél potoka břehový porost olší a jasanů 
s bylinným patrem. 

o Lokální biokoridor Nad Hlinkami – Prostřední kopaniny, část I - Na k.ú. Ráječko funkční, 
vymezený. Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Nad Hlinkami a směřuje podél potoka 
Chrábek východním a pak širokým lesním hřebenem severozápadním směrem k LBC Prostřední 



Územní plán Ráječko / Odůvodnění Strana 34 
 

Kopaniny. Souvislý smrkový lesní porost a podél potoka břehový porost olší a jasanů s bylinným 
patrem. 

o Lokální biokoridor Nad Hlinkami – Prostřední kopaniny, část II - Na k.ú. Ráječko částečně 
funkční, vymezený. Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Nad Hlinkami a směřuje podél potoka 
Chrábek západním a pak podél Ráječského potoka východním a pak severozápadním směrem 
k LBC Prostřední Kopaniny. V obci Ráječko porost nesouvislý a málo přirozený, potok 
v betonovém korytě, mimo zastavěné území přírodě blízký břehový porost olší a jasanů s bylinným 
patrem. Kolem souvislý smrkový lesní porost. 

o Lokální biokoridor Nad Hlinkami – Žentličkova louka - Na k.ú. Ráječko funkční, vymezený. 
Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Nad Hlnkami a směřuje jihovýchodně strží na okraji lesa, 
přes polní remízky k rozcestí Horníčky a pak jižním směrem mimo k.ú. Souvislý, převážně smíšený 
s bylinným patrem. 

o Lokální biokoridor Na Opletách – Nad Hlinkami - Na k.ú. Ráječko nefunkční, chybějící. 
Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Na Opletách a směřuje podél potoka východním směrem 
přes zastavěné území k LBC Na Hlinkách. V obci Ráječko porost nesouvislý a málo přirozený, 
potok v betonovém korytě. 

 

II.7.1.6.3 Prostupnost krajiny 

Pro lepší prostupnost krajiny jsou navrženy nové účelové cesty: 

o V lokalitě pod navrženou fotovoltaickou elektrárnou, aby byla zachována dostupnost 
chatových lokalit v severní části území. 

o V lokalitě pod nově navrženou jižní obytnou zástavbou, aby byla zachována současná 
cestní síť. Nově navržené komunikace a veřejná prostranství v zástavbě reagují na historickou 
cestní síť a navazují tak na uspořádání krajiny. 

o Prodloužení účelové cesty vedoucí podél obchvatu směrem od Blanska k Ráječku dále 
severním směrem. Na této stávající a navržené komunikaci je navrženo vybudování cyklostezky. 

 

II.7.1.6.4 Protierozní opatření 

Územní plán doporučuje hospodaření na orné půdě v katastru obce (zpravidla v užívání firmy Zera 
Rájec) s ohledem na zvýšené nebezpečí ohrožení orné půdy na svazích vodní erozí. V tomto 
ohledu bude nezbytné vyhodnotit erozní ohroženost pozemků orné půdy a zejména na pozemcích 
přímo navazujících na zastavěné území realizovat některá z  protierozních opatření: 

o ochranné zatravnění ohrožených částí pozemků nad obcí – je navrženo územním plánem 

o zmenšení výměry pozemků orné půdy (střídání plodin), používání ochranných osevních 
postupů apod. – není předmětem územního plánu 

o vložit trávobylinné pásy či průlehy, případně meze s dřevinným doprovodem - není 
předmětem územního plánu 

Návrhy konkrétních protierozních opatření budou předmětem komplexních pozemkových úprav, 
jež byly již v katastru obce zahájeny. 
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II.7.1.6.5 Vodní plochy a toky 

Voda z katastru obce Ráječko je odváděna následujícími vodními toky 

Název vod. toku 
 

Č. povodí Správce 

Svitava 4-15-02-001 Povodí Moravy,s.p. 
Hlavnička 4-15-02-067 Ostatní 
Chrábek 4-15-02-068 Lesy ČR, s.p. 
Rájecký ptok 4-15-02-068 Lesy ČR, s.p. 
 
Svitava 

Řeka Svitava tvoří hlavní osu hydrografické sítě řešeného území, protéká západně od 
zastěvěného území obce. Má charakter přirozeného koryta s členitým, kamenitým dnem. V ř. km 
38,4 je umístěn stavidlový jez. Kapacita koryta toku odpovídá cca Q8-9, což odpovídá průtoku 90 
m3/s. V nivě toku bylo vyhlášeno záplavové území, viz. kap. 3.5. 

Hlavnička 

Tento tok slouží jako meliorační odpad k odvedení drenážních vod z přilehlých pozemků. Jedná se 
o málo vodný tok s upraveným korytem, profil má lichoběžníkový tvar. 

Správce toku není určen. 

Chrábek 

Chrábek je levostranným přítokem řeky Svratky.Na horním toku je přirozeným vodním tokem, 
v úseku přes zastavěnou část obce bylo koryto toku upraveno, trasa napřímena, profilu koryta byl 
dán lichoběžníkový tvar. Dno i břehy koryta byly opevněny kamennou dlažbou do betonu, sklon 
dna byl upraven betonovými spádovými stupni. Přes koryto bylo provedeno množství mostků a 
lávek. Do koryta je na několika místech zaústěna dešťová kanalizace. 

Rájecký potok 

Rájecký potok je pravostranným přítokem toku Chrábek. Potok má na horní toku přirozený 
charakter, v zástavbě obce byla provedena obdobná úprava jako v případě toku Chrábek. 

Vodní nádrže 

V řešeném území je umístěna pouze jedna vodní nádrž, jedná se o průtočnou nádrž na toku 
Chrábek na východním okraji zastavěného území obce. 

 

II.7.1.6.6 Odvodnění 

V katastru obce bylo v několika místech provedeno odvodnění zemědělsky obhospodařovaných 
pozemků systematickou trubní drenáží. Jedná se o tyto místní lokality: Severně od zastavěného 
území okolo koryta toku Hlavnička, jihozápadní část katstru v nivě toku Svitavy a ve východní části 
území v místní trati „Zlámaný“. 

 

II.7.1.6.7 Ochrana před povodněmi 

V řešeném území byla stanovena Krajským úřadem Jihomoravského kraje záplavová území kolem 
toku Svitava. Záplavové území bylo stanoveno pod č.j. JMK 30644/2003 OŽPZ-Hm ze dne 
16.01.2004. Do výkresové části předkládané dokumentace bylo převzato území pro rozliv při 
stoleté povodni. Výstavbou tělesa obchvatu a provedením PPO Spešov (hráz zasahující do k.ú. 
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Ráječka) dojde ke změnám rozlivů vody při průtocích Q100 v řece Svitavě. Nová záplavová území 
budou stanovena novým rozhodnutím KÚ JMK. 

 

II.7.1.6.8 Rekreace 

Obec Ráječko leží v poměrně hodnotné a členité krajině na přechodu svitavské nivy do Drahanské 
vrchoviny v těsné návaznosti na město Blansko. Vlaková zastávka Dolní Lhota na trati č. 260 Brno 
– Česká Třebová leží v k.ú. Ráječko a je necelý kilometr od okraje zastavěného území. 

Území obce tvoří vhodný nástup pro turistiku na lesnatý hřeben mezi Bořitovem a Šebrovem, ale 
hlavně do širší oblasti Drahanské vrchoviny, zejména do Moravského krasu. Tomu napomáhají dvě 
turisticky značené trasy (zelená a červená) a dálková cyklotrasa 5117. 

Poměrně vysoký potenciál atraktivní krajiny hlavně ve východní části katastru Ráječko a území na 
něj navazující je předpokladem a pobídkou k jeho optimálnímu a citlivému rekreačnímu a 
turistickému využití. Zázemí pro turisty tvoří i dvě restaurace v obci, z nichž jedna poskytuje i 
kvalitní celodenní teplé stravování. 

Atraktivitu obce dokládá i poměrně vysoké množství zahrádek a chat v zázemí obce v majetku jak 
místních, tak i občanů měst. Současné podmínky umožňující širší cestování a rozmanitější formy 
rekreace povedou zřejmě i k pronajímání některých objektů a tím i seznámení s Ráječkem pro širší 
okruh návštěvníků. 

Na základě konzultace na obecním úřadě v obci chybí upravené značené nenáročné místní 
značené okruhy pro maminky s dětmi i s kočárky, důchodce i návštěvníky obce. Ty mohou být 
provedeny následovně: 

Ráječko střed obce – Lesní ulice – údolí potoka Chrábek – rozcestí Tisý – stoupání k zelené tur. 
Značce – tur. Rozcestí Horničky (vyhlídkový bod, stávající lavička) – hájovna Horničky – Horní 
Lhota kaplička – zemědělská farma – Ráječko střed obce. 

Malý okruh umožňující kruhové propojení hlavní cesty jdoucí obcí s cestou lemující humna podél 
jižního okraje zastavěného území obce Jedlová. 

Návrh umístění značení těchto cest není předmětem územního plánu a je třeba je řešit podrobnější 
dokumentací. 

Blízkost města Blanska, ale i potřeby místních obyvatel způsobují zájem o další zřizování 
zahrádkových osad na okraji zastavěného území obce. 

Ve dvou větších a třech malých lokalitách na úpatích svahů na západním okraji obce je územním 
plánem navrženo zřízení zahrádkových osad. 

Další zřizování zahrádkových osad doplní okraje obce užitkovou zelení a je v zájmu uspokojování 
rekreačních potřeb místních i okolních obyvatel. Lokalizace zahrádkových osad se svým pestrým 
využitím a zelení na úpatích erozně nebezpečných svahů bude mít vliv i na ochranu obce před 
erozí. Nad osadami je navržen travnatý pás případně doplněný výsadbou dřevin. 

 

II.7.1.7 Zdůvodnění ploch s rozdílným způsobem využití 

Při stanovení těchto podmínek návrh ÚP vycházel z vyhl. č. 501/2009 Sb. Byly vymezeny plochy o 
rozloze větší než 2000 m2. Vzhledem k nutnosti specifikace podmínek využití byly některé plochy 
– plochy obytné zástavby smíšené, plochy občanské vybavenosti, plochy výroby a skladování a 
plochy zemědělské dále členěny. 
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Plochy byly vymezovány na základě nejaktuálnějšího dostupného digitalizovaného podkladu, 
kterým byla účelová katastrální mapa z roku 2008. Tento podklad se zejména v jižní části obce, 
v blízkosti silničního obchvatu neshoduje se stávajícím stavem katastrální mapy, která však 
doposud nebyla digitalizována a proto ji nebylo možno zohlednit v grafickém výstupu. 

 

II.7.1.8 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, asanace, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Do VPS byly zařazeny stavby v souladu s odst.1, bod a) §170 stavebního zákona, tj. pro dopravní 
a technickou infrastrukturu, včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného užívání 
pro tento účel. Jedná se o místní komunikace, účelovou komunikaci, vybudování vodovodu, 
oddílné splaškové kanalizace včetně čerpacích stanic a výtlačných řadů, vybudování STL 
plynovodu  a vybudování (přeložení) vedení VN 22 kV včetně nových trafostanic. 

Jedná se o stavby zřizované a užívané ve veřejném zájmu. 

Do VPO byla zařazena opatření v souladu s odst.1, bod b) §170 stavebního zákona, konkrétně 
prvky ÚSES, zatravnění a vybudování protipovodňové hráze. 

Dále byla navržena asanace obytného domu na návsi, která umožní potřebné propojení středu 
obce se hřbitovem a obsloužení nové lokality bydlení a zároveň oživení historického centra obce. 

Další navrženou asanací je asanace  zemědělského areálu, kterou umožníme jasně koncipovaný 
rozvoj obce jižním směrem (další podrobnosti viz. kapitola II.7.1.4.4 Výroba). 

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nebyly navrženy. 

  

II.7.1.9 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní 
právo 

VPS, pro která lze uplatnit předkupní právo nebyly navrženy 

 

II.8.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území 

Navržený územní plán splňuje požadavky na udržitelný rozvoj území, tedy udržení vyváženého 
vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, sociální soudržnost obyvatel obce a její 
další hospodářský vývoj. Územní plán vytváří podmínky pro naplnění cílů rozvoje, tj. při 
respektování hodnot obce umožňuje nárůst počtu obyvatel, zvýšení turistické atraktivity obce i 
rozvoj podnikání, což podpoří další hospodářský rozvoj Ráječka. 

 

II.9 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, 
zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě 
zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 

V zadání nebyl tento požadavek uplatněn. Žádný dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu 
zadání Změny neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní 
prostředí. 

 

 



Územní plán Ráječko / Odůvodnění Strana 38 
 

II.10 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL 

Vyhodnocení navrhovaného řešení urbanistického návrhu a jeho důsledků na zábor zemědělského 
půdního fondu bylo provedeno ve smyslu vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ČR ze 
dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního ve znění zákona ČNR č. 
10/93 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky. Jednotlivé lokality jsou popsány a vyznačeny ve výkrese č. II/3 
– Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Katastrální území Ráječko 
 

Výměra v ha 

Zastavěná plocha 11,386 
Orná půda 264,725 
Zahrady 19,971 
Sady 1,320 
Louky 10,341 
Lesy 156,236 
Vodní plocha 6,518 
Ostatní plocha 30,486 
CELKEM (dle NYSPA) 500,983 
CELKEM (dle ÚKM) 503,149 
V katastrálním území prozatím nejsou provedeny "Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). 

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace 

Jednotlivé lokality jsou vyznačeny ve výkrese č. II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního 
fondu. 

Zdůvodnění záboru ZPF a PUPFL 

Hlavním hlediskem při výběru lokalit k umístění nové zástavby byla snaha soustředit nové plochy 
v co nejtěsnějším kontaktu se stávajícím zastavěným územím. Vzhledem k velmi omezené 
možnosti situování nové obytné zástavby – tedy jižním směrem, však dochází, i přes snahu o 
minimalizace záboru ploch, které jsou intenzívně zemědělsky využívané, k záboru části půd I.a 
II.třídy ochrany. Na těchto půdách jsou rovněž navrženy plochy pro rozvoj sportu a rekreace. Ty 
ovšem využívají hůře obhospodařovatelné pozemky mezi stávající zástavbou a nově realizovaným 
obchvatem silnice II. třídy. V případě návrhu ploch pro výrobu bylo rovněž třeba chránit zatím 
příznivé životní prostředí pro bydlení a rekreaci ve východní části obce a situovat podnikatelské 
aktivity v návaznosti na dopravní napojení, tj. v blízkosti silničního obchvatu. Po zvážení všech 
variant řešení bylo z důvodu udržení vyváženého vztahu územních podmínek přistoupeno 
k návrhu záboru části ploch s vyšší ochranou zemědělské půdy. 

označení účel výměra 
(ha) 

BPEJ třída 
ochrany   

parcelní čísla kultura 

Z-I Občanská vybavenost, 
bydlení, služby 

0,763 3.58.00 II. 1353/1; 19; 
1455/4,69 

 

Z-II Občanská vybavenost, 
služby, veř. prostranství 

0,152 3.58.00 II. 1428/6,7  

1,558 3.58.00 II. Z-III/a 
7,703 3.29.51    

3.29.11       
IV. 
IV. 

72/1,17,19,27; 109; 
118; 145 

 

0,002 3.58.00 II. Z-III/b 
0,156 3.29.51 

3.29.11 
IV. 
IV. 

164/1  

Z-III/c 

Bydlení, veřejné 
prostranství 

0,021 3.58.00 II. 1477/3  
Z-III/d Výroba, skladování, veř. 

prostranství 
6,327 3.58.00 II. 1788/10,31,36,37,53  

Z-III/e 0,353 3.58.00 II. 1788/34,46,47  
Z-III/f 

Občanská vybavenost, 
služby, veř. prostranství 2,300 3.58.00 II. 1428/1,4,5  
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3.12.10 III. 
3.29.51 IV. 

Z-IV/a 4,389 

3.29.11 IV 

165/1; 282/1; 283/1; 
297; 299/2; 300; 
305/2,3; 306; 307; 
308; 417/2; 483; 
485/2; 487; 488; 
489; 490; 491; 
492/3; 1797/1 

 

3.25.11 III. Z-IV/b 

Bydlení, veřejné 
prostranství 

1,991 
3.12.10 III. 

164/5; 165/2; 276; 
1797/2 

 

5,099 3.56.00 I. 
6,785 3.58.00 II. 

Z-V/a Výroba, skladování, 
veřejné prostranství 

0,107 3.12.10 III. 

1251/1,2; 1254/1; 
1340 

 

0,190 3.58.00 II. 
3.12.10 III. 

Z-V/b Bydlení, veřejné 
prostranství 2,464 

3.29.51 IV. 

28; 32; 35/1,2; 37; 
1142/5,6,7,9 

 

3.12.10 III. 
3.29.51 IV. 
3.29.11 IV. 
3.37.15 V. 

Z-V/c 31,381 

3.40.99 V. 

1142/5; 1239/1,2; 
1834 

 

Z-V/d 0,169 3.29.51 IV. 1835  
3.29.51 IV. Z-V/e 

Výroba – FVE 
(dočasný zábor) 

0,204 
3.29.11 IV. 

1838  

3.29.51 IV. Z-VI 1,007 
3.40.99 V. 

514/1; 515; 
517/12,2; 518/1,2 

 

Z-VII/a 1,901 3.08.40 IV. 1119/28; 1128; 1129; 
1130/1 

 

3.29.11 IV. Z-VII/b 1,968 
3.40.99 V. 

890/1; 964; 969; 
968/1; 969; 970; 971 

 

Z-VIII 0,406 3.29.11 IV. 1142/5  
Z-IX 0,145 3.40.99 V. 658/37  
Z-X 0,128 3.40.99 V. 658/23,24  
Z-XI 

Individuální rekreace, 
veřejné prostranství 

0,083 3.40.99 V. 658/41  
Celkem záborů na třídách ochrany I. 5,099 ha 
Celkem záborů na třídách ochrany II. 8,535 ha 
Celkem trvalých záborů 45,592 ha 
Celkem dočasných záborů 31,754 ha 
V rámci územního plánu nejsou žádné návrhy na vynětí pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Zemědělskou půdu obhospodařuje firma Zera Rájec. Většina je využita jako orná půda, pouze 
nejsvažitější části pozemků jsou zatravněny. Zemědělský areál se nachází jižně od okraje 
zastavěného území střední části obce. Občané obce obhospodařují soukromě jen malé výměry - 
jako vedlejší činnost. 

Investice do půdy 

Vzhledem ke snaze o intenzifikaci socialistického zemědělství byla v šedesátých až osmdesátých 
letech nejméně třetina veškeré zemědělské půdy v k.ú. drenážně odvodněna. Odvodnění je 
doposud zpravidla funkční, ač vlastní odvodněné plochy v nivě Svitavy slouží dnes částečně jako 
louky, některé drobné plochy dokonce již vůbec nejsou zemědělsky využívány. Z ekonomických i 
ekologických důvodů se v zájmovém území s dalším melioračním odvodněním nepočítá. 

Opatření k zajištění ekologické stability 

V řešeném území nebyla vyhlášena žádná zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody. Dle téhož zákona byla však v území vymezena kostra ekologické stability jako síť 
nejstabilnějších trvalých vegetačních formací v krajině. 

V řešeném území se nacházejí dvě lokality NATURY 2000: 

o Lochcov s ev. číslem 241425502  
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o Prostřední Kopaniny s ev. číslem 241420512 
 
II.11 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
V den veřejného projednání byla uplatněna jedna námitka ve smyslu § 52 odst.2 a 3 SZ. 

ZERA Rájec a.s., Blanenská 86, 679 02 Rájec Jestřebí 
Zemědělská společnost Zera Rájec a.s. uvedla, že souhlasí s územním plánem v okolí střediska 
živočišné výroby v Ráječku za předpokladu, že budou respektována ochranná a hygienická pásma 
tohoto střediska, bude počítáno, že se zde chovají zvířata (s tím spojené hlasové i jiné vjemové 
problémy) a bude respektována přeprava hmot pro zajištění chovu. Společnost na uvedené lokalitě 
podniká a má zde stavby pro hospodářská zvířata, část budov slouží jako sklady. 

Rozhodnutí o námitce: 
Zastupitelstvo obce Ráječko přijalo dne 29.06.2010 usnesení ve znění: Námitka zemědělské 
společnosti ZERA Rájec a.s., Blanenská 86, 679 02 Rájec-Jestřebí, vlastníka objektů v 
areálu  ZD se zamítá. 
Stanovisko  k ÚP Ráječko podal za společnost ZERA Rájec a.s. její jednatel, pan Vladimír Skoták, 
v den projednání ÚP. Společnost vlastní v areálu zemědělského družstva (dále ZD) stávající 
objekty zemědělské výroby, pozemky v areálu jsou ve vlastnictví majitelů  původních pozemků. 
Stanovisko bylo formulováno jako podmíněný „souhlas“ s Územním plánem za předpokladu 
respektování provozu stávajícího ZD a jeho ochranného a hygienického pásma. Vzhledem k tomu, 
že v návrhu územního plánu se neuvažuje se zachováním areálu živočišné výroby v Ráječku, 
nebyla tedy respektována ani navržená ochranná a hygienická pásma z původní ÚPD, bylo  
podání  vyhodnoceno jako námitka vlastníka staveb dle § 52 odst. 2 stavebního zákona. 

Dle informací od příslušného referenta SÚ MěÚ Blansko nebyla u areálu ZD žádným rozhodnutím 
příslušného úřadu vydána hranice ochranného nebo hygienického pásma. Tato hranice byla 
uvedena pouze v původním ÚPn SÚ, kde byla stanovena na základě metodik platných do roku 
1998. 

V návrhu ÚP projektant vyhodnotil, že ve vztahu k přírodním limitům jsou pro rozvoj bydlení  v obci 
Ráječko nejlépe využitelné plochy navazující na jižní okraj zástavby. Z východní části přiléhají k 
obci prudké a zalesněné svahy, v západní části je rozvoj omezen záplavovým územím a v severní 
části obce je bariérou rozvoje hřbitov a průmyslové plochy. Koncepce rozvoje bydlení jižním 
směrem je rovněž podpořena předpokládaným zájmem o bydlení v návazností na město Blansko. 
Vzhledem ke změně dopravní struktury vyvolané realizací obchvatu Ráječka došlo ke snížení 
dopravního významu původní trasy silnice II/374 a k posunu těžiště obce jižněji, do blízkosti 
dopravního napojení obce na nově realizovanou nadřazenou komunikaci. I z tohoto důvodu lze 
předpokládat zvýšený zájem o bydlení v související lokalitě a v delším časovém horizontu snad i  
propojení Ráječka s Horní Lhotou. Tento fakt je pro aktuálně plánovanou urbanistickou strukturu 
obce zásadní a areál ZD je pro rozvoj tímto směrem prostorovou (pozemky plánované pro bydlení) 
i funkční (negativní vlivy ZD omezující využití navazujících ploch) bariérou. V návrhu ÚP je areál 
ZD navržen k vymístění, s cílovým využitím návrhová plocha přestavby na plochy smíšené obytné. 
Rozvoj obce v této lokalitě je však závislý na vůli vlastníka ZD. Stávající areál ZD zařazený mezi 
plochy asanací je možno vymístit pouze s jeho souhlasem 

 

II.12 Vyhodnocení připomínek 

 

Do dne veřejného projednání byly uplatněny níže uvedené písemné připomníky: 

Následující společnosti nejsou dotčenými orgány, které mohly uplatnit stanoviska ve smyslu § 50 
stavebního zákona. Z tohoto důvodu pořizovatel tato stanoviska nedohodoval. Jednalo se spíše o 
připomínky k obsahu textové části. Věcné připomínky, které se týkají údajů o území pořizovatel 
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zapracuje v rámci aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností 
Blansko. 

 
11. Centrum dopravního výzkumu, Líšenská 33a, Brno (za MD Praha) 
Územím je vedena celostátní dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č. 260. 
Respektujte stávající stav a OP dráhy. Požadujeme respektovat vyjádření Správy 
železniční dopravní cesty. 
Stanovisko pořizovatele:  na vědomí   
 
12. Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Okrajem řešeného území je vedena  dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať Brno – 
Česká Třebová č. 260, která je zařazena ve smyslu §3 zákona 266/1994 Sb., v souladu s 
usnesením vlády ČR č.766 ze dne 20.12.1995 zařazena do kategorie dráhy celostátní. 
Situace je zde stabilizovaná a nepředpokládají se úpravy tratě, které by zasahovaly mimo 
pozemky dráhy. Je nutné respektovat stávající stav  a ochranné pásmo dráhy, které je 60 
m od osy krajní koleje. Do tohoto pásma nedoporučujeme navrhovat objekty bydlení. 
Stanovisko pořizovatele:  na vědomí, do k.ú. Ráječko zasahuje pouze OP dráhy, do 
kterého návrhové plochy nezasahují. 
 
13. ŘSD ČR, Šumavská 33, Brno 
V návrhu ÚP Ráječko byly v zásadě respektovány naše dřívější připomínky. 
Stanovisko pořizovatele:  na vědomí   
 
14. Povodí Moravy 
V návrhu ÚP Ráječko požadujeme zohlednit tyto připomínky: 
- uvést názvy vodních toků a jejich správce 
- otázku odkanalizování území přednostně řešit oddílnou kanalizací 
- dešťové vody uvádět do vsaku 
- je třeba řešit likvidaci všech druhů odpadů ze zájmového území 
- doporučujeme územně hájit lokality vhodné pro výhledovou akumulaci povrchových vod 
Stanovisko pořizovatele: 
Informace o tocích jsou obsaženy v Odůvodnění. Odkanalizování obce  a vsakování 
dešťových vod je řešeno v dostatečné míře. 
V textu je třeba doplnit kapitolu I.4.2.6. Koncepce s hospodaření s odpady 
 
15. VAS, a.s. 
S návrhem ÚP Ráječko souhlasíme; pod stavbou navržené FVE se nachází vodovodní 
přivaděč a v ÚPD je uvedeno, že bude dodrženo OP přivaděče, upozorňujeme, že je 
nutné zajistit příjezd k přivaděči pro pracovníky provozovatele. Je třeba dořešit neškodnou 
likvidaci srážkových vod z nových komunikací a zpevněných ploch k nim přilehlých. 
Stanovisko pořizovatele:  Bere na vědomí. Požadavky budou řešeny v následných 
stupních dokumentace. 
 
 
České radiokomunikace a.s. 
Sdělujeme, že řešeným územím neprochází žádné podzemní vedení sítí el. Komunikací (SEK), 
nad řešeným územím prochází paprsek redioreleového spoje SEK, výstavbou nadzemních  
objektů nebo provozem stavební techniky může dojít k ovlivnění přenášených dat, z tohoto důvodu 
žádáme u staveb nacházejících se do 100m od vyznačené trasy paprsku radioreleového spoje o 
zařazení  mezi účastníky řízení   

Stanovisko pořizovatele: 








