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 1. ÚVOD
Na základ  smlouvy o dílo ze dne 17.11.1994, uzav ené mezi obcí Újezd u erné Hory jako
objednatelem, odd lením územního plánování stavebního ú adu M Ú Blansko jako po izovatelem
a Atelierem ARCH/art s r.o., Brno, Bohatcova 6, Ing. arch. R.Rozehnalem, jako zhotovitelem ÚPD
obce byla zpracována Urbanistická studie obce Újezd u erné Hory, která  byla p edána
po izovateli v prosinci 1995. Byla projednána jako koncept územního plánu s dot enými orgány
státní správy (DOSS) v termínu od 15.3.1995 do 2.5.1995, s jednáním dne 2.5.1995 a ve stejném
termínu prob hlo projednání s ob any obce.
Do roku 1998 byly práce na ÚPD pozastaveny.
Po 1.7.1998, kdy vstoupila v platnost novela stavebního zákona, vykonávalo na po adavek obce
odd lení územního plánování stavebního ú adu M Ú Blansko pro obec Újezd u erné Hory
technickou pomoc p i po izování ÚPD.
V rámci technické pomoci odd. ÚP SÚ M Ú Blansko zpracovalo na ádost obce Zadání územního
plánu obce Újezd u erné Hory, které splnilo funkce souborného stanoviska na základ
ustanovení§21 zák. .50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, v platném zn ní. Bylo
projednáno v termínu od 14.6.2000 do 14.7.2000 s ve ejným projednáním dne 12. ervence 2000.
Dot eným orgán m státní správy bylo Zadání p edlo eno k uplatn ní stanovisek dne 7.6.2000 ve
lh  30 dn  ode dne obdr ení návrhu v dy jednotliv  a bylo s nimi dohodnuto. Po schválení
obecním zastupitelstvem dne 15.11.2000 bylo Zadání p edáno projektantovi.
Návrh Územního plánu obce byl zpracován na základ  schváleného Zadání ÚP obce Újezd u

erné Hory, dle § 14 vyhlá ky  . 131/1998 Sb., o územn  plánovacích podkladech a územn
plánovací dokumentaci- Atelierem ERA- auto i Ing.arch.Ji í Fixel a Ing.arch. Zbyn k Pech. Byl
odevzdán  v prosinci 2000.
Oznámení o vystavení návrhu Územního plánu obce Újezd  u erné Hory bylo oznámeno DOSS
dne 19.12.2001. Vystavení návrhu Územního plánu obce Újezd u erné Hory prob hlo v termínu
od 14.1.2002 do 14.2.2002. P ipomínky a stanoviska bylo mo no uplatnit do 15. dn  od
posledního dne vystavení. Výzva DOSS, které neuplatnily stanoviska ve stanovené lh , byla
rozeslána  dne 1.3.2002 s termínem uzav ení projednání 20.3.2002, odvozeným (ve smyslu § 22,
odst.5, stavebního zákona) z termínu doru ení této výzvy.

Po projednání návrhu byla v dubnu 2002 zpracována Zpráva o projednání návrhu Územního
plánu, kde byla zaznamenána stanoviska DOSS a p ipomínky ob an .
Na ádost obce byly práce na  schválení ÚPD pozdr eny.
Na základ  ustanovení §188 odst.3 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu, v platném zn ní (dále jen SZ), jeho  p íslu ná ustanovení nabyla ú innosti dnem 1.1.2007,

byly zpracovány „Pokyny pro zpracování ÚP  Újezd u erné Hory“,  do kterých byly zapracovány
po adavky na úpravu p vodn   zpracovaného a projednaného návrhu Územního plánu obce

erná Hora v souladu s ustanovením  §50 odst.1 nového stavebního zákona a navazujících
ustanovení a ustanovení provád cích p edpis , kterými jsou vyhlá ka .500/2006 Sb., o územn
analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací
innosti, a vyhlá ka .501/2006 Sb. o obecných po adavcích na vyu ívání území. „Pokyny“

schválilo Zastupitelstvo obce  Újezd u erné Hory dne 6.11.2007.
Návrh
Na základ  schválených pokyn , v souladu se SZ a vyhlá kou .500/2006 Sb., zejména s p ílohou
.7 a vyhlá kou .501/2006 Sb. o obecných po adavcích na vyu ívání území. a  schváleného

Zadání Úp obce Újezd u erné Hory byl Atelierem ERA - auto i Ing.arch.Ji í Fixel a Ing.arch.
Zbyn k Pech zpracován v prosinci 2007 návrh Územního plánu Újezd u erné Hory

innost po izovatele ÚPO na ádost obce vykonává odd lení územního plánování a regionálního
rozvoje SÚ M Ú Blansko.
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 2. P EZKUM NÁVRHU  ÚZEMNÍHO PLÁNU

2.1. Údaje o projednání návrhu územního plánu
Návrh Územního plánu Újezd u erné Hory byl dle §50 zákona .183/2006 Sb. (stavební zákon) v
platném zn ní, byl projednán s dot enými orgány, krajským ú adem a obcí, pro kterou byl po ízen,
na spole ném jednání dne 8.1.2008. Termín pro uplatn ní stanovisek a p ipomínek byl stanoven
na 8.2.2008. Do dne spole ného jednání nezaslal ádný dot ený orgán ádost o prodlou ení lh ty
pro uplatn ní stanoviska. Po izovatel vypracoval Zprávu o projednání návrhu ÚP a zaslal ji k
posouzení Krajskému ú adu Jmk. Krajský ú ad vydal stanovisko S-JMK 32227/2008/OÚPS  ze
dne 18.3.2008, ve kterém doporu uje, aby bylo zahájeno ízení o vydání ÚP Újezd u erné Hory
ve smyslu §52 - §54 stavebního zákona.
Vystavení a ve ejné projednání návrhu ÚP bylo oznámeno ve ejnou vyhlá kou. Dot ené orgány a
sousední obce byly k ve ejnému projednání p izvány jednotliv  dopisem. Ve ejné projednání se
uskute nilo dne 22.5.2008, ve ejné nahlédnutí do dokumentace návrhu ÚP bylo umo no po
dobu 30 dn  ode dne doru ení ve ejné vyhlá ky, tj. do 26.5.2008. Do dne ve ejného projednání
byly uplatn ny námitky a p ipomínky. Na ve ejném projednání nebyly uplatn ny dal í námitky ani

ipomínky. Na záv r ve ejného projednání dot ené orgány z d vodu neú asti,  neuplatnily k
námitkám a p ipomínkám stanovisko.

2.2 Soulad s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací
vydanou krajem
Obec Újezd u erné Hory se nachází v Politikou vymezené rozvojové ose OS10 Brno-
Svitavy/Moravská T ebová. Z politiky územního rozvoje, schválené usnesením vlády eské
republiky ze dne 17.5.2006 . 56, nevyplývají pro ÚP Újezd u erné Hory ádné po adavky.

ené území se územn  nedotýká Politikou stanoveného úkolu týkajícího se ení územních
souvislostí up esn ného koridoru R43.
Zásady územního rozvoje nebyly dosud pro Jihomoravský kraj zpracovány. Z ástí Územního
plánu velkého územního celku Brn nské sídelní regionální aglomerace (schválen usnesením vlády

SR .64 dne 13.3.1985), které nepozbyly platnosti, nevyplývají pro ení ÚP ádné po adavky.
ené území není p ímo dot eno rozvojovými plochami nadmístního významu, plochami a

koridory umo ujícími umis ování staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního
významu, vymezením regionálních a nadregionálních územních systém  ekologické stability ani
jinými limity vyu ití území nadmístního významu.

ení ÚSES je v souladu UTP - regionální a nadregionální ÚSES – R, 1995.
Návrh nemá významný vliv na ádnou evropsky významnou lokalitu nebo pta í oblast.

2.3 Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po adavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a po adavky na
ochranu nezastav ného území
Územní plán byl zpracován na základ  Zadání ÚP obce Újezd u erné Hory, které splnilo funkci
souborného stanoviska, zpracovaného, projednaného a schváleného dne 15.11.2000, tj. v dob
platnosti zákona . 50/1976 Sb.
Územní plán splnil uvedené po adavky. Po adavky na ochranu nezastav ného území nebyly

ímo stanoveny. Cíle a úkoly územního plánování, stanovené v Zadání ÚP, byly územním plánem
spln ny.

2.4 Soulad s po adavky zákona . 183/2006 Sb. a jeho provád cích vyhlá ek
Návrh ÚP je v souladu s po adavky zákona . 183/2006 Sb. v platném zn ní a jeho provád cích
vyhlá ek.
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Územní plán Újezd u erné Hory stanovuje v souladu s Vyhlá kou .501 nov  plochu s jiným
zp sobem vyu ití. Jedná se o plochy soukromé zelen  návsi. Tyto plochy jsou specifické pro
dne ní podobu historicky cenné návsi obce ve tvaru okrouhlice. Územní plán chce tuto podobu
zachovat a rozvíjet. Byla proto vytvo ena a stanovena nová plocha která umo ní i nadále vyu ívat
soukromé zahrady tak, aby byly zachovány prostorové a estetické hodnoty  historicky vniklé návsi.

2.5 Soulad s po adavky zvlá tních právních p edpis  a se stanovisky
dot ených orgán  podle zvlá tních právních  p edpis , pop ípad  s
výsledkem ení rozpor
2.5.1 Vyhodnocení stanovisek dot ených orgán  a krajského ú adu dle §50 SZ

Návrh ÚP Újezd u erné Hory byl v souladu s §50 stavebního zákona zaslán jednotliv  ní e
uvedeným dot eným orgán m a krajskému ú adu:

Krajský ú ad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního ádu, Brno
(koordinované stanovisko)

stský ú ad Blansko, Odbor ivotního prost edí (vydá koordinované stanovisko)
stský ú ad Blansko, Odbor stavební ú ad, odd lení silni ního hospodá ství
stský ú ad Blansko, Odbor stavební ú ad, odd lení ÚP a RR (úsek památkové pé e)

Ministerstvo zem lství – Pozemkový ú ad, Blansko
Hasi ský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Blansko
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brn , Územní pracovi  Blansko,
Ministerstvo ivotního prost edí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 60200 Brno
ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno
VUSS Brno, BOX 553, 602 00 Brno

Na základ  výsledk  projednání byl ÚP upraven v souladu s ní e uvedenými stanovisky
dot ených orgán . Na základ  ve ejného projednání nedo lo k podstatné úprav  návrhu ÚP
a nebylo nutné opakovat ve ejné projednání za ú asti dot ených orgán .

1. Krajský ú ad Jihomoravského kraje, OÚPS , Brno
A) Stanovisko O P
Krajský ú ad Jihomoravského kraje, odbor ivotního prost edí jako v cn  a místn  p íslu ný ú ad
podle ustanovení §29 zákona . 129/2000 Sb., o krajích ve zn ní pozd ích p edpis  a podle
ustanovení §17a písm.a) zákona .334/1992 Sb., o ochran  zem lského p dního fondu ve
zn ní pozd ích p edpis  (dále jen zákon) vydává následující stanovisko k návrhu Územního
plánu Újezd u erné Hory.
Územní plán (zpracovatel Atelier ERA, urbanismus a architektura Brno, prosinec 2007) navrhuje
následující lokality dotýkající se ZPF:
1-bydlení v RD o vým e 0,183 ha
2-bydlení o vým e 0,267 ha
3-roz ení h bitova o vým e 0,055 ha
4-ve ejná prostranství o vým e 0,312 Ha
5-bydlení v RD o vým e 0,638 ha
Nové plochy jsou v maximální mí e navr eny na p dách III,IV. a V. t ídy ochrany. V echny
navazují na zastav né území.
Orgán ochrany ZPF M Ú Blansko vydal dne 23.1.2008 pod .j. SMBK 4102/2007/ P/Bi stanovisko
k návrhu územního plánu Újezd u erné Hory a s navr eným ením souhlasí. V souladu s ust.
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§5 odst.2 zákona se ud luje souhlasné stanovisko s vý e uvedenými lokalitami p edlo eného
návrhu Územního plánu Újezd u erné Hory.
Z hlediska dal ích zájm  sledovaných odborem P nejsou k p edlo enému návrhu p ipomínky. V
souladu s ust. §5 odst.2 zákona se ud luje souhlasné stanovisko s vý e uvedenými lokalitami

edlo eného návrhu Územního plánu Újezd u erné Hory.
Z hlediska dal ích zájm  sledovaných odborem P nejsou k p edlo enému návrhu p ipomínky.
B) Stanovisko odboru dopravy
Odbor dopravy k návrhu Územního plánu nevydal stanovisko.
C) Stanovisko odboru kultury a památkové pé e
KÚ JmK, odbor kultury a památkové pé e sd luje k návrhu ÚP Újezd u erné Hory, e z hlediska
státní památkové pé e nejsou dot eny zájmy, které by podle zákona .20/1987 Sb., pat ily do
kompetence KÚ JmK, odboru kultury a památkové pé e.
Stanovisko po izovatele: Bere na v domí.

2. M stský ú ad Blansko, Odbor ivotního prost edí
Z hlediska vodního hospodá ství a zájm  chrán ných zákonem .254/2001 Sb., o vodách a o
zm  n kterých zákon  /vodní zákon), ve zn ní pozd ích p edpis  nemáme k  návrhu ÚP
Újezd u erné Hory zásadních  p ipomínek.
Po adujeme odstavec ochranná pásma vodních zdroj  (str.16 Od vodn ní) doplnit o následující
citaci:
Souhlas vodoprávního ú adu je t eba ke stavbám, za ízením, nebo innostem, které mohou v
ochranných pásmech vodních zdroj  ovlivnit vodní pom ry (§17, odst.1 písm. E) vodního zákona )
Stanovisko po izovatele: Bere na v domí. Do od vodn ní bude dopln no.

Z hlediska ochrany p írody ve smyslu §77 odst.3 zákona .114/1992 Sb., o ochran  p írody a
krajiny, ve zn ní pozd ích p edpis , po adujeme doplnit do hlavního výkresu prvky ÚSES a
VKP.
Stanovisko po izovatele: Bude dopln no v istopisu.

Z hlediska odpadového hospodá ství k p edlo ené dokumentaci podle §79 odst.4 písm. b/
zákona .185/2001 Sb., o odpadech a o zm  n kterých dal ích zákon , v platném zn ní,
nemáme k  ÚP Újezd u erné Hory námitek
Stanovisko po izovatele: Bere na v domí.

Z hlediska ochrany ZPF souhlasíme s p edlo eným návrhem lokalit, kde se p edpokládá zábor
zem lských pozemk . Dot eny jsou pozemky v nezbytn  nutné mí e s ni í p dní úrodností,

evá  se stupn m p ednosti v ochran  IV a V- u lokalit 1,4  a 5 bude nutné prov it funk nost
provedeného odvodn ní pozemk  tak, aby v p ípad  naru ení nedo lo k po kození okolních
zem lských pozemk  jejich podmá ením. Navr ené lokality navazují na sou asn  zastav né
území, organizace zem lského p dního fondu není naru ena. Proto lze z hlediska ochrany ZPF
souhlasit s uvoln ním dot ených pozemk  pro jiné ne  zem lské vyu ití.
Stanovisko po izovatele: Bere na v domí.

Z hlediska lesního hospodá ství uvádíme, e návrh p edpokládá zábor pozemk  ur ených k
pln ní funkcí lesa. V daném p ípad  po adujeme dopracovat návrh o zd vodn ní výb ru lokalit
pro plánované stavby v etn  vyhodnocení mo ností jiného mo ného ení (§14 odst.2 zákona .
289/95 Sb., o lesích, ve zn ní pozd ích p edpis ).
Upozor ujeme, e zpracovatel není oprávn n rozhodovat o zp sobu ení stavu na lesních
pozemcích tak, jak uvádí na str. 23 pod bodem 1 „V eobecné údaje o lesních pozemcích v

eném území“. Dále upozor ujeme, e na str. 9 „Lesní výroba“ je pou ita formulace naprosto



8

zmate ná. Je nutné up esnit a specifikovat vlastníky hospoda ící na lesních pozemcích v eném
území. Na pozemcích ve vlastnictví státu pak hospoda í L R s.p. Hradec Králové.
Stanovisko po izovatele: Bere na v domí. Bude opraveno v istopise.

3. M stský ú ad Blansko, Odbor stavební ú ad, odd lení silni ního hospodá ství
Neuplatnil stanovisko.

4. M stský ú ad Blansko, Odbor stavební ú ad, odd lení ÚP a RR (úsek památkové pé e)
Jako výkonný orgán státní památkové pé e máme z hlediska zájm  státní památkové pé e

ipomínku, aby v p edlo ené dokumentaci obce Újezd u erné Hory byly uvedeny v kapitole
„Památková ochrana“ tyto nemovité kulturní památky, evidované v úst edním seznamu kulturních
památek R: Kostel V ech svatých (r. . 0619), soubor v cí fara (r. . 100641) – sestávající z
obytné budovy fary, farní zahrady a dvora, soubor k  – 2 litinové k e u kostela, pískovcový k
u kostela, hlavní k  na h bitov  (r. . 8899), k  na návsi a socha sv. J. Nepomuckého na návsi
(r. .8975). Památková ochrana domu . 13 byla zru ena. Na e stanovisko je bez dal ích

ipomínek.
Stanovisko po izovatele: P ehled nemovitých kulturních památek je sou ástí pr zkum  a rozbor ,
tento údaj m e být dopln n je  v od vodn ní.

5. Ministerstvo zem lství – Pozemkový ú ad, Blansko
Bez p ipomínek.
Stanovisko po izovatele: Bere na v domí.

6. Hasi ský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Blansko
K p edm tné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko.
Stanovisko po izovatele: Bere na v domí.

7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brn , Územní pracovi
Blansko,
S návrhem Územního plánu Újezd u erné Hory se souhlasí.
Stanovisko po izovatele: Bere na v domí.

8. Ministerstvo ivotního prost edí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 60200 Brno
Proto e nejsou na k.ú. Obce Újezd u erné Hory dot eny zájmy ochrany výhradních lo isek
nerost , nemá p ipomínek a s jeho realizací souhlasí.
Stanovisko po izovatele: Bere na v domí.

9. ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno
Podle evidence dobývacích prostor  vedené zdej ím ú adem v k.ú. Újezd u erné Hory není
evidován ádný dobývací prostor. S ohledem na uvedenou skute nost zdej í ú ad k va emu
zám ru v p edm tném katastrálním území nemá p ipomínek.
Stanovisko po izovatele: Bere na v domí.

10. VUSS Brno, BOX 553, 602 00 Brno
V ené lokalit  s katastrálního území obce Újezd u erné Hory, okr. Blansko, nachází v
zájmovém území A R – koridor RR spoj , proto ve kerá výstavba v tomto území musí být p edem
konzultována s VUSS Brno. V ené lokalit  neevidujeme ádná dal í vojenská za ízení ani
objekty a proto nemá vojenská správa k návrhu ÚPO jiných p ipomínek. ádáme, aby ve
zpracované ÚPD obce byly zohledn ny uvedené územní zájmy MO R.



9

Stanovisko po izovatele: Bere na v domí. Bude opraveno v istopise.

2.5.2. Vyhodnocení stanovisek dot ených orgán  dle §52 a §53 SZ ( ízení o územním
plánu) uplatn ných na záv r ve ejného projednání

Návrh ÚP posoudil Krajský ú ad a doporu il zahájení ízení o vydání ÚP Újezd u erné Hory.
Návrh ÚP  byl zaslán ní e uvedeným dot eným orgán m:
1. Krajský ú ad Jihomoravského kraje, Odbor ivotního prost edí Brno
2. M stský ú ad Blansko, Odbor ivotního prost edí
3. M stský ú ad Blansko, Odbor stavební ú ad, odd lení silni ního hospodá ství
4. Ministerstvo zem lství – Pozemkový ú ad, Blansko
5. Hasi ský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
6. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brn , Územní pracovi  Blansko
7. Ministerstvo ivotního prost edí, odbor výkonu státní správy VII, Brno
8. Obvodní bá ský ú ad Brno
9. Vojenská ubytovací a stavební správa Brno

Na záv r ve ejného projednání návrhu ÚP neuplatnil ádný dot ený orgán stanovisko.

 3. VYHODNOCENÍ VLIV  NA UDR ITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Vyhodnocení nebylo v zadání ÚP po adováno.

 4. STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ADU K VYHODNOCENÍ VLIV  NA
IVOTNÍ PROST EDÍ SE SD LENÍM, JAK BYLO ZOHLEDN NO

Do zadání nebyl krajským ú adem tento po adavek uplatn n.

 5. VYHODNOCENÍ Ú ELNÉHO VYU ITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A
VYHODNOCENÍ POT EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH.
Sou asné zastav né území obce je vzhledem k typu zástavby dnes zcela vyu ito. Vzhledem k
zájmu o p edev ím obytnou výstavbu v obci bylo nutné v rámci územního plánu vymezit vhodné
lokality pro tyto pot eby. Dal í nové plochy byly vymezeny pro ob anskou vybavenost  a pro

ípadný rozvoj h bitova.

 6. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYU ÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
IR ÍCH VZTAH  V ÚZEMÍ, V ETN  SOULADU S ÚZEMN  PLÁNOVACÍ

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Po adavky na ení z hlediska ir ích vztah , vyplývající ze zadání byly v ení ÚP zohledn ny.
Zásady územního rozvoje nebyly dosud pro Jihomoravský kraj zpracovány. Z ástí Územního
plánu velkého územního celku Brn nské sídelní regionální aglomerace (schválen usnesením vlády

SR .64 dne 13.3.1985), které nepozbyly platnosti, nevyplývá pro ení ÚP ádný po adavek
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 7. ÚDAJE O SPLN NÍ ZADÁNÍ, ÚDAJE O SPLN NÍ SOUBORNÉHO
STANOVISKA
Vyhodnocení spln ní Zadání územního plánu Újezd u erné Hory
(ozna ení dle p íslu ných kapitol Zadání)

3. Po adavky vyplývající pro ené území z územního plánu velkého územního celku a z
programu rozvoje okresu
Navr ené ení územního plánu je v souladu s ÚPN VÚC BSRA (1985). ení ÚSES je
v souladu UTP - regionální a nadregionální ÚSES – R, 1995. Z ostatních koncep ních
dokument R, kraje, okresu a obce nevyplývaly pro ení vý e uvedené zm ny ádné specielní
po adavky. Zásady územního rozvoje nejsou pro Jihomoravský kraj zpracovány.

5. Po adavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údaj  obce a
výhled
Po adavky na vymezení PHO jsou spln ny.

6. Po adavky a podmínky pro rozvoj obce s p ihlédnutím k historickým, kulturním, urbanistickým a
írodním podmínkám

Navr ené ení v rámci územního plánu respektují urbanistické, historické, kulturní a p írodní
hodnoty území.

7. Po adavky na vymezení zastavitelných území
Územní plán vymezuje zastav né plochy a zastavitelné plochy.

8. Po adavky na tvorbu a ochranu ivotního prost edí, zdravých ivotních podmínek, na
vyu itelnost p írodních zdroj  a ochranu krajiny (v etn  ochrany ZPF a PUPFL) a na územní
systém ekologické stability
Po adavky na tvorbu a ochranu a tvorbu ivotního prost edí jsou spln ny. Spln ny jsou po adavky
na návrh ÚSES.
Vyhodnocení záboru p dního fondu je zpracováno a je sou ástí dokumentace.

9. Po adavky na ochranu kulturních památek, vyhlá ených památných strom
Ochrana kulturních památek je v ení územního plánu respektována.

10. Po adavky na koncepci ob anského vybavení
Po adavky jsou zapracovány do ení územního plánu.

11. Po adavky na ení koncepce dopravy
Nejsou zapracovány d íve prov ované územní trasy R43 a trasa VRT, které nejsou zakotveny
v závazné ásti ÚP VÚC Brn nské sídelní regionální aglomerace a schválené Politice územního
rozvoje R.

12. Po adavky na ení koncepce ve ejné infrastruktury a nakládání s odpady
Navr ené ení v rámci územního plánu respektuje a í p ipomínky Zadání.

14. Po adavky vyplývající z dal ích právních p edpis
Po adavky jsou zapracovány do ení územního plánu.
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15. Po adavky na ve ejn  prosp né stavby, asana ní zásahy
Po adavky jsou spln ny.

17. Po adavky na celkové ení, úpravu a rozsah dokumentace
Vzhledem ke zm  legislativy platné v dob  zpracování a schválení zadání územního plánu a
následn  návrhu, je p edkládaná dokumentace zpracována a uvedena v soulad se sou asnou
legislativou. Jedná se o Zákon .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, v platném
zn ní (Stavební zákon), navazujících ustanovení a ustanovení provád cích p edpis , kterými jsou
vyhlá ka .500/2006 Sb., a vyhlá ka .501/2006 Sb.

Úprava istopisu územního plánu Újezd u erné Hory ve vztahu k projednanému návrhu

Úprava byla provedena na základ  „Vyhodnocení výsledk  projednání návrhu ÚP Újezd u erné
Hory a návrhu rozhodnutí o námitkách“ a „Posouzení ÚP po izovatelem“.

ehled významn ích úprav istopisu:
§ Hranice zastav ného území

Hranice byla roz ena v souvislosti se zm nou vyu ití území, po realizaci RD na pozemcích
6/1, 7/1 a 7/3.

§ Vymezení VPS A 2.1
Vymezení bylo upraveno v souvislosti s akceptovanou námitkou na vymezení nového
ve ejného prostranství, zaji ujícího obsluhu nové výstavby RD po obecních pozemcích. Tato
úprava je promítnuta vyu ití území a souvisejících systém  obsluhy území dopravní a
technickou infrastrukturou.

§ VPS C 1
V souladu s § 170 Stavebního zákona nemá ob anské vybavení – roz ení h bitova charakter
ve ejn  prosp né stavby s mo nosti vyvlastn ní. Tato skute nost je uvedena v textové i
výkresové ásti územního plánu.

§ Vyu ití území pozemku 623/11
Vyu ití bylo zp t upraveno dle návrhu ÚP v souvislosti s akceptovanou námitkou na ponechání
stávajícího stavu vyu ití území.

 8. KOMPLEXNÍ ZD VODN NÍ P IJATÉHO ENÍ A VYBRANÉ
VARIANTY, V ETN  D SLEDK  TOHOTO ENÍ, ZEJMÉNA VE
VZTAHU K ROZBORU UDR ITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Koncept ÚP nebyl en ve variantách.

8.1 Urbanistická koncepce
8.1.1. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

ir í vztahy

Obec Újezd u erné Hory le í v okrese Blansko na okraji eskomoravské vrchoviny, p i okraji
Boskovické brázdy. Obec se nachází 15 km západn  od Blanska, 15 km východn  od Ti nova, 20
km severn  od Brna, v nadmo ské vý ce 365 m n. m.. Z hlediska p írodních podmínek a rekreace
je významný lesní masiv rozprostírající se p i severním a západním okraji ásti katastru obce.
Vzhledem k velikosti a stávajícímu vybavení má obec rozmanitou kálu zájm  v okolí. Ta není
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orientována k jednomu sídlu, ale je rozprost ena do v ech okolních obcí a m st. Jedná se
edev ím o ernou Horu , Blansko a Brno.

Charakteristika obce

Obec le í na vrchovin , obklopena poli a lesy. Nejstar í ást obce „D dina“ le í v dolin  na úpatí
ostrohu na n  je postaven jeden z nejstar ích ran  románských kostel  na Morav  – kostel

ech svatých. Obec le í v nadmo ské vý ce 365 m n.m. Nejstar í písemná zpráva je z roku 1
334.
Obec plní p evá  funkci obytnou. Pom rn  významná je i innost podnikatelská. Dopl ující jsou
funkce obslu né a rekrea ní.
Retrospektivní vývoj po tu obyvatel podle jednotlivých s ítání lidu, dom  a byt
Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 1998

336 343 311 339 358 351 347 298 297 268 325 280 257

V roce 2005 ilo v obci 238 obyvatel.
Obec Újezd u erné Hory je sou ást sídelní struktury okresu Blansko. Z hlediska samosprávy je v
obci Obecní ú ad v ele se starostou. Zastupitelstvo je p ti lenné.
Správní území obce zahrnuje pouze katastrální území Újezd u erné Hory. Katastr obce má
vým ru 449,57 ha.
Svým polo ením spadá obec Újezd u erné Hory do p sobnosti stavebního ú adu v erné Ho e.
Matrika se nachází v Lip vce. V Blansku se nachází pov ený obecní ú ad, finan ní ú ad, ú ad
práce, obvodní odd lení policie a katastrální ú ad.
Obec Újezd u erné Hory katastráln  sousedí s obcemi Hluboké Dvory, Lub , Malá Lhota, erná
Hora, Milonice, La any, Skali ka a Malhostovice.

Celková koncepce urbanistického návrhu

Obec lze z hlediska celkové urbanistické podoby rozd lit na ást historickou a novou.
Historická ást obce – D dina, je tvo ena návsí v podob  okrouhlice, která není uzav ena na
severozápadní stran  pro ostroh na kterém se nachází fara a kostel. Pod ostrohem se také
nacházelo ba isko. Na severovýchodní stran  p er stala obec v ulicovou zástavbu, a  po

ovatku u K ku. Sm rem severozápadním odbo uje na návsi cesta do leba, p i které bylo
kolem dvacátých let oboustrann  postaveno n kolik domk .
Nov í ást obce – U lou ek, je tvo ena ulicovou výstavbou kolem  silnice III. t ídy. Na tuto
výstavbu navazuje na severovýchod  samostatný areál zem lského dru stva. Samostatn
mimo vlastní obec p i  silnici III/37717, v severovýchodní ásti katastru, se nachází areál
Agropodniku (zabývajícím se chovem prasat) a zóna podnikatelských aktivit.

Z hlediska prostorového uspo ádání je pro obec dominantní kostel a objekt fary. Tento významný
prostorový fenomén obce je nutno chránit formou citlivé zástavby paty kopce s t mito
dominantami. Vedle t chto objekt  je svým zp sobem dominantní bývalý objekt Obecního ú adu
na návsi. V návrhu se po ítá se zástavbou na návsi pro dal í významný obecní objekt.
Navrhované prostorové uspo ádání se sna í maximáln  respektovat stávající strukturu zastav ní.
Nejv í rozvojová lokalita je navrhována mimo stávající zástavbu obce. Je zde zalo en nový
rozvojový sm r, který neru í p vodní historickou strukturu obce, ale dopl uje a zahu uje nov í
ást obce. Výb r této lokality p edcházelo pom rn  slo ité hledání nových rozvojových sm

obce. Nakonec byl vybrán sm r, který je z hlediska rozvoje reálný a zárove  dopl uje
urbanistickou strukturu obce. Zárove  je z hlediska dal ího koncep ního rozvoje obce zakreslen
dal í rozvoj v podob  dlouhodobé rezervy pro budoucí výstavbu.
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V rozvojové lokalit  „Humna“ mohou být maximáln  jednopodla ní objekty s vyu itím podkroví.
Ostatní zástavba je navrhována jako dopln ní zástavby a proluk. Nové vý kové dominanty obce v
obci nejsou navrhovány.
Zem lská innost v areálech dodne ka probíhá. Výrobní innost v obci je soust ed na do
výrobní zóny, která sousedí s  areálem Agropodniku. N které podnikatelské aktivity se nacházejí
ve stávajících rodinných domech. Vzhledem k tomu, e nezat ují obec, jsou v územním plánu
stabilizovány.
Aktivity ob anské vybavenosti jsou rovnom rn  rozmístn ny po obci. V návrhu z stávají tyto
funkce zachovány.
Mimo zastav nou ást obce, v severní ásti katastru, se nachází turisticko – rekrea ní areál Pod
hájkem (Ji ní portál). Mimo obec se také nachází chatová oblast - cca 11 chat. Ob  tyto funkce
jsou stabilizované. S jejich roz ení se neuva uje.

Centrum obce

Centrální ást obce je tvo ena návsí v podob  okrouhlice. V návrhu se po ítá se zachováním
historické podoby tohoto prostoru. Nov  je navr en obecní objekt, který by „zpevnil“ ást návsi a
zárove  by p isp l k úprav  a organizaci dnes rozpa itého prostoru.
V návrhu se p edpokládá postupná úprava tohoto prostoru. Samostatn  je zapot ebí pro tuto ást
obce zpracovat územn  – architektonickou studii.

Bydlení a bytový fond

vodní ást obce tvo í star í tradi ní zástavba zem lských usedlostí p evá
jednopodla ních s dominantní obytnou funkcí.  Novou ást obce podél státní silnice tvo í
komfortn í rodinné domy p ím stského typu, v etn  p im ené zahrady. V této ásti se také
nachází jediný bytový d m v obci.
Jedním z hlavních cíl  územního plánu je vytvo it podmínky pro výstavbu nových rodinných dom .
Tato nabídka je jednou z cest jak stabilizovat v obci p edev ím mladou generaci a nabídnout
bydlení v rámci mikroregionu erné Hory a Lip vky.
Dal í rozvoj obce z hlediska bydlení je en p edev ím formou výstavby rodinných dom . Pro
obec Újezd u erné Hory jsou navrhovány dva základní typy rodinných dom  :
• venkovský d m
• voln  stojící rodinný d m

Nová v í zástavba je navr ena na volném území, dnes vyu ívaném pro zem lské ú ely.
Navr ená výstavba navazuje na zastav né území obce v dal ím pásu. Problémy s obsluhou
dopravou a technickou infrastrukturou nejsou.

Vyu itím stávajících proluk v obci 23 RD
Lokalita „Humna“ 9 RD
Po et obyvatel pro návrhové období se p edpokládá cca 385.

Z hlediska dal ího koncep ního rozvoje obce je navr ena v horizontu výhledu jako územní rezerva
dal í lokalita pro rozvoj bydlení.
Lokalita „Humna II“ cca 19 RD

První etapa výstavby RD by m la být realizována do vytypovaných proluk, p em  rodinné domy
musí být p izp sobeny okolní zástavb . Problémem je v ak soukromé vlastnictví t chto pozemk ,
které m e ovlivnit p edpokládaný postup výstavby v obci.
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Dal í výstavba je uva ována v lokalitách navr ených p evá  v rámci zastav ného území a v
návaznosti na n j.

stav odpad nár st návrh rezerva - nár st návrh s rezervou
Byty 80 32 112 19 131
Obyvatelé 257 0 128 385 76 461

kolství a kultura

Mate ská kola je umíst na v p estav ném objektu Obecné koly. Obecná kola, jejich  základní
ízemní budova je ze za átku 19. Století, a byly p estav ná na patro roku 1884. Objekt je nyní

z hlediska kolské funkce mimo provoz pro nedostatek d tí. Objekt v sou asnosti slou í pro
pot eby Obecního ú adu.
Základní kola v obci není, byla zru ena v roce 1974. D ti dojí dí do koly do Lip vky autobusem.

V obci není kulturní d m. V minulosti byly v obci dv  hospody s velkým sálem, ale pozd ji byly
zlikvidovány. Územní plán vytvá í podmínky pro výstavbu nového Obecního domu plnícího
kulturn  spole enskou roli v obci.

Církev

V  obci se nachází ran  gotický kostel V ech svatých s barokní farou. V bezprost ední blízkosti
kostela se situován h bitov.

Obchod, slu by, stravování a ubytování

Stravovací a ubytovací za ízení je umíst no v areálu Ji ní tola. Kapacita turistické ubytovny Ji ní
Portál je 33 lidí. Mo nost neve ejného ubytování , vyu ívána v p edev ím v letních m sících, je
také na fara.
V obci jsou dv  prodejny se smí eným zbo ím. Vinárna je umíst na v podkroví polyfunk ního
objektu s kovovýrobou.

Výroba a skladování, t ba

Pr myslová výroba je v obci zastoupena pouze drobnými podniky. Jediný v í podnik – MOGUL
PROM s.r.o., jeho  areál byl umíst n v plo e ur ené pro rozvoj podnikatelských aktivit na
severovýchod  katastru obce, ji  neexistuje. V plo e podnikatelských aktivit  se nachází výrobní a
skladovací areál bednícího materiálu. Dal ími výrobními aktivitami jsou kovovýroba v nov
vybudovaném objektu, nacházející se p ímo v obci. Pro výrobní slu by a drobné podnikání, které
není mo né umístit do ploch bydlení, je ur ena rozvojová vý e zmín ná plocha v severovýchodní
ásti katastru, pop ípad  lze vyu ívat objekty a v areálu Agrodru stva, které ji  technicky

doslou ily.
Podle evidence dobývacích prostor  vedené Obvodním bá ským ú adem v Brn  v souladu
s ustanovením § 29, odst. 3 zákona . 44/1988 Sb., o ochran  a vyu ití nerostného bohatství
(horní zákon), v platném zn ní, v k.ú. Újezd u erné Hory není evidován ádný dobývací prostor.
Z hlediska ochrany výhradních lo isek nerost , ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona .
44/1988 Sb., o ochran  a vyu ití nerostného bohatství (horní zákon) ve zn ní pozd ích p edpis ,
dle aktualizované mapy lo iskové ochrany se stavem k 30.04. 2000, nejsou v k.ú. obce Újezd u

erné Hory vyhodnocena výhradní lo iska nerost , nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde
stanovena chrán ná lo isková území .
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Zem lská výroba

V sou asnosti je zem lská výroba provozována Agrodru stvem Br ov – Lip vka, farma Újezd,
které má areál na severovýchodním okraji obce. Dru stvo provozuje rostlinnou výrobu a
v ivo né výrob  se zam uje na chov skotu.
Dal ím podnikem v zem lství je Agropodnik Skalice nad Svitavou, farma Újezd, který se zabývá
chovem prasat.

Lesní výroba

V eném území - katastr obce Újezd u erné Hory, se nachází 138,87 ha lesních pozemk . To
je cca 31 % rozlohy katastru. Na lesních  pozemcích ve vlastnictví státu hospoda í  L R s.p.
Hradec Králové.

Kulturní hodnoty  památek a jejich prost edí

Památková ochrana
Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány:

kostel V ech svatých
soubor v cí fara, farní zahrada a dv r

 0619
 100641

Soubor k  - 2 litinové k e kostela
1 pískovcový k  p ed kostelem
1 hlavní k  na h bitov  u kostela

 na návsi a socha sv.J.Nepomuckého

 8899

 8975

V dot eném katastrálním území se nenachází ádná archeologická památka zapsaná do
úst edního seznamu. Ve výkrese . 2 a .1 je vyzna eno est dosud známých nalezi , zji ných

edev ím povrchovým sb rem. Popis t chto nalezi  je obsa en v p íloze. Lokality signalizují
ítomnost nález  na dot eném území, a proto celý tento prostor m eme pova ovat za území

s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. . 20/1987 ve zn ní pozd ích p edpis . P i
jakýchkoli zásazích do terénu zde m e dojít k naru ení archeologických objekt  nebo situací.
V takových p ípadech naru ení je nezbytné v dy zajistit provedení záchranného archeologického
výzkumu.

8.2 Koncepce ve ejné infrastruktury
8.2.1 Dopravní infrastruktura

eným katastrálním územím obce Újezd u erné Hory prochází tyto 3  silnice:
III/37715 Závist – Malá Lhota – ernovník, s pr hem od jihu na sever
III/37716 Závist – Újezd, s pr hem od východu na západ
III/37717 La any – Újezd - Malá Lhota, s pr hem jih – severovýchod

Silnice III/37717 prochází východní ástí obce.
Dal í jmenované silnice se nedotýkají zastav ného území obce. Hlavní místní komunikace je
navázána na silnici III/37717 v prostoru u K e usm rn nou k ovatkou a prochází do st edu
obce, kde kon í obrati m. Tato místní komunikace je obousm rná a umo uje napojení dal ích

evá  zaslepených vozovek. Tyto zaji ují p ístup ke stávající zástavb  a umo ují napojení
dal ích polních a lesních cest.
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Ve sm ru ji ním zaji uje státní silnice III / 37717 napojení na silnici I/43, která je dopravní páte í
celé oblasti a zprost edkovává p epravní vazby a  do Brna.
Ve sm ru severním zaji uje silnice III / 37715 napojení na státní silnici II/377 v ernovníku a dále
do erné Hory, kde je op t napojena na státní silnici I/43.
Pr tah státní silnice zastav nou ástí obce je za azen do obslu ných komunikací funk ní t ídy C1.
Sí  místních komunikací vznikala historicky v závislosti na rozvoji zástavby v obci. Místní
komunikace jsou za azeny do obslu ných komunikací funk ní t ídy C3. Komunikace mají p evá
zpevn ný, nepra ný povrch a jsou odvodn ny. Závadou jsou pouze v n kterých ástech
nevyhovující ky komunikací (místy pouze 3 m), je  ji  nelze s ohledem na zástavbu dále
roz ovat. Na plochách místních komunikací je provozován motoristický i p í provoz.
Úpravy místních komunikací budou provád ny ve stávajících trasách s roz ením podle mo ností
okolní zástavby, s cílem zklidn ním motoristického provozu. I nadále se p edpokládá smí ený
provoz.
Nov  je navr eno obrati  na místní komunikaci vedoucí do lebu. Jde o úpravu stávající stavu,
kdy obrati  funguje bez zpevn ní a úpravy povrch .
Nov  je navr ena místní komunikace ve východní ásti obce, kde zaji uje obsluhu nové zástavby
rodinných dom .

Samostatné plochy pro odstavování vozidel jsou v obci minimální. U h bitova se nachází 8
parkovacích míst, p ed Agropodnikem 14 míst a p ed firmou Mogul Prom 5 stání. Dal í
odstavování vozidel v obci je realizováno na místních komunikacích.
Nov  je navr eno parkování v po tu 8 stání p ed objektem Obecního ú adu (v sou asnosti se zde
parkuje voln  na nezpevn ných plochách). Uspokojování pot eb dopravy v klidu v obytné zástavb
bude realizováno na pozemcích obytných dom  a bývalých zem lských statk . P i výstavb
nových rodinných dom  je nutno po adavky na parkování vozidel it na vlastních pozemcích
stavebníka. Doporu ujeme tento po adavek definovat v podmínkách stavebního povolení pro
novou obytnou zástavbu.

Hromadná doprava osob v oblasti je zaji ována výhradn  autobusovou dopravou. V územním
plánu se nepo ítá se zm nou systému hromadné dopravy.

V obci není významná ú elová doprava. Jedná se pouze o zem lskou dopravu. Intenzity jsou
minimální a neovliv ují výrazn ji provoz na místních a krajských silnicích. Nové majetkoprávní
vztahy si v ak vynutí i obnovení n kterých p vodních ástí polních cest. Tyto úpravy budou
sou ástí komplexních pozemkových úprav, jejich  zpracování nebylo dosud zahájeno. Významné
se jeví obnovení spojky mezi Újezdem a Skali kou. Stávající polní cesty jsou zachovány.

V severozápadní ásti katastru – „ve leb “, se nachází k ovatka významných turistických cest
ve sm ru na Blansko, ernou Horu a Ti nov. Ve star í ásti obce tvo í chodníky specifikum, které
je pro Újezd charakteristické. Chodníky jsou vedeny p i fasádách na rozhraní budov a

edzahrádek. Na místních komunikací dochází v inou ke slou ení p ího a motoristického
provozu. U nov  navr ených lokalit pro bydlení se p edpokládá jednostranné podélné vedení
chodníku. K d le itým p ím propojením pat í chodník mezi starou a novou ástí obce
k autobusové zastávce a chodník kolem objektu mate ské koly ke kostelu.

Vliv dopravy na ivotní prost edí
Dopravní zát e na silnici III/37717 v zastav ném území obce jsou minimální – odborným
odhadem byly stanovena na cca 150 skute ných vozidel za den s podílem cca 16 % vozidel
nákladních a nedosahují hodnot, je  by negativním zp sobem ovliv ovaly  kvalitu ivotního
prost edí v obci.
Pro tyto p edpokládané intenzity byly spo ítány hladiny hluku z automobilové dopravy. Výpo et
hladin hluku je proveden dle Metodických pokyn  pro výpo et hladin hluku z dopravy (VÚVA Brno,
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1994). Ve výpo tu není uva ován vliv  p ilehlé zástavby, zelen  a terénu ani vliv  p eru ování
plynulosti jízdního proudu k ovatkami a pod. Pro výpo et oproti roku 2000 byla zahrnuta korekce
- obm na vozového parku.

silnice III / 37717 rok 2015
den noc

pr rná denní intenzita
S [voz/den(noc)]

150 12

podíl nákladních vozidel
N [%]

16 16

výpo tová rychlost
v [km/hod]

50 50

podélný sklon
s [%]

7 7

vzdál. izofony LA = 55 dB - den
[m]

mén  ne  8

vzdál. izofony LA = 45 dB - noc
[m]

mén  ne  8

Z výpo tu vyplývá, e ve vzdálenosti 8 m od osy komunikace nebudou hlukové hladiny dosahovat
hodnot 55 dB ve dne, resp. 45 dB v noci (podle stávající legislativy - zák. . 258/2000 Sb., o
ochran  ve ejného zdraví - hodnoty hlukových hladin pro komunikaci III. t ídy) a nep ekro í tak
maximální p ípustné limity.

ást návrhových ploch bydlení zasa ená p ípadným nadlimitním hlukem nemá charakter
chrán ného venkovního prostoru ve smyslu §30 odst.3 zák. . 258/2000 Sb., ve zn ní pozd ích

edpis .

8.2.2 Vodní hospodá ství

Zásobování vodou

Obec je zásobena pitnou vodou z prameni  La any - Milonice odkud je voda dopravena do
stávajícího vodojemu Újezd ( 1x100 m

3
- hladina 415/411,7 m n.m. ) západn  od obce. Zem lská

farma je nyní zásobena z vodojemu Újezd (p erpávání do vodojemu na kot  435 m n.m.). Z
ívodního adu do obce (PVC 160) je v obci rozvod v profilech DN 80-100 k v in  objekt .

Zástavba obce je na kot  355 - 383 m n.m. a max. hydrostatický tlak je 0,6 MPa, minimální
hydrodynamický pak 0,25 MPa. Sou asná spot eba je pr rn  53 m

3
/s a stávající stav vyhovuje i

po árním normám. Vodovod je ve správ  Vodárenské a.s. Brno, Sob ická.
Krom  toho je v obci ve ejná studna u obecního ú adu pro faru a kostel (nemá OP, kvalita vody
není pravideln  sledována). Dále také n kolik soukromých studní s nevyhovující kvalitou vody (jen
jako u itková voda).
Pro novou zástavbu posta í roz ení stávajících rozvod  DN 80-100.

Výhledová spot eba pitné vody:
• pro obyvatelstvo (v etn  vybavenosti a slu eb)

Qp = 385 obyv. x 130 l/obyv./den = 50 m
3
/den (0,58 l/s)

• pro zem lství
Qp = 17 m

3
/den
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Celkem
Qp=67,0 m

3
/den (0,78 l/s), Qmh= 0,78 x 1,4 x 2,1 = 2,3 l/s

Rezerva rozvoje bydlení
Qp= + 76 obyv. x 130 l/obyv./den= + 10 m

3
/den

Výhledová spot eba dle PRVKUC
Qp= 46,8 m

3
/den, Qmh= 65,5 m

3
/den

Dimenze ad  musí odpovídat po árním p edpis m (min. DN 80).

Vodní toky, nádr e

Hlavní území obce nále í do t í povodí:
• Povodí potoka La ánka (4-15-01-123). V obci pramení místní potok který ji  od obce ústí do

potoka La ánky. V obci je potok upravený, ale zane ený, málo vodný. Pod obcí je potok
neupravený. Povodí tohoto potoka le í v OP II stupn  vodního zdroje Milonice - La ánky a celá
obec v OP III stupn  povrchového odb ru Svratka - Pisárky.

• Povodí potoka Lub  (4-15-01-122). V obci pramení místní potok, který je severozápadn  od
obce zaúst n do potoka Lub . V obci je potok zaklenut (DN 700-1000), v dal ím úseku ji  není
upraven. Také tento potok je zane ený a málo vodný.

• Povodí Malhotského potoka (povodí Lub ). Jedná se o ob asnou vodote , do které je na
severovýchod  vyúst n odpad ze zem lské farmy.

Potoky jsou ve správ  Les R, nemají ochranu na Q100 (zátopová území nemají vyhlá ena -
jedná se prameny v obci).
V centru obce se nachází vodní nádr , která slou í jako po ární.
Místní potoky je t eba vy istit a b ehy upravit. S ohledem na malé povodí sta í dodr ovat
podmínky "Povod ového plánu obce".

Odkanalizování území

V obci není soustavná kanalizace. Spla kové vody jsou likvidovány v septicích (p epad do de ové
kanalizace), v umpách i hnoji tích na vyvá ení (na pozemky). Zem lská farma má svojí
kanalizaci nezávislou na obci (jiné povodí), která je ale patná. De ová kanalizace je ve patném
technickém stavu (m lké ulo ení, net sné spoje, chybí revizní achty vpust  jsou p ímo na
potrubí) ale kapacitn  vyhovují. Do de ové kanalizace ústí p ímo spla ky z mnoha domácností,
co  betonovým rourám moc nesv í. Kanalizace je ve správ  a majetku obce.
Návrh navrhuje stávající kanalizaci opravit, doplnit achty, vpust  a vyu ít jí p edev ím jako
de ovou kanalizaci (omezit rozsah jednotné). Celkové mno ství de ových vod (v etn
extravilánu), které mají vliv na dimenzi stok:

do povodí La anky
k bodu 2 (3,20x0,25)+(8,02x0,11) x 130 l/s/ha = 218,7 l/s
k bodu 1 (6,50x0,16)+(12,1x0,13) x 130 l/s/ha = 458,3 l/s
celkem k bodu 1 677,0 l/s
do povodí Lu e
k bodu 5 (13,3x0,16)+(18,0x0,11) x 130 l/s/ha = 534,0 l/s
k bodu 4 (4,36x0,2)x 130 l/s/ha = 113,4 + 534,0 = 647,4 l/s
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k bodu 3 (9,34x0,1)x 130 l/s/ha = 121,4 + 647,4 = 768,8 l/s
Ostatní plochy katastru obce dimenzi kanalizace neovlivní.

Pro odvedení spla kových vod z p evá né ásti obce je navr eno vybudovat novou spla kovou
kanalizaci a OV. Mno ství spla kových vod jen z obce (bez ZD) bude Qp = 50,0 m

3
/den (0,58 l/s)

a dimenze OV (balená, mechanicko-biologická) bude pro 500 EO (s rezervou pro ZD a
dlouhodobý výhled). Dle vyjád ení Vodárenské a.s. bude výhled 432 EO, Qm=88,13 m

3
/den v etn

50% balastní vody) a 25,9 kg BSK5. Vody ze ZD bude nutné bu  p erpávat nebo svá et (jen
spla ky ze sociálního za ízení). Rovn  spla ková kanalizace z povodí La ánky bude zaúst na do
erpací stanice a výtla ný ad bude ukon en u návsi do gravita ní kanalizace k OV.

Pozemek OV o velikosti (cca 10x15) bude situován p i cest  k obci Skali ka (p ed lesem).

8.2.3 Zásobování plynem

V obci je rozveden NTL plynovod (p evá  lPE 90) a plyn je vyu it pro va ení, TUV (v p evá né
ásti dom ) a vytáp ní. Postupn  se stávající vytáp ní tuhými, kapalnými palivy p evádí na plyn a

jen ojedin le jsou RD vytáp ny elektrikou.
Nápojným místem je p ípojka VTL DN 80/40 podél silnice od Malé Lhoty a regula ní stanice
VTL/STL ve východním okraji obce.

Pro novou zástavbu je navr eno roz ení stávající rozvody NTL. Výhledová spot eba (v etn
rezervy) bude maximáln :
• pro obyvatelstvo Q= 130 byt  x 2,6 m

3
/hod/byt= 338 m

3
/hod

• pro vybavenost (mimo ZD) 15 m
3
/hod

8.2.4 Zásobování el.energií

Obec Újezd u erné Hory je zásobována elektrickou energií ze sít  22 kV, která je vybudována
jako odbo ka z hlavního vedení VN . 109. Z hlediska distribu ního odb ru NN napájí jednu
transformovnu – Obec.  Jde o betonovou sto árovou transformovnu typové velikosti 400 kVA,
osazenou strojem 250 kVA. Dále tato odbo ka napájí u ivatelskou transformovnu – Dru stvo.
V katastru obce je je  jedna u ivatelská transformovna, p ipojená zvlá tní odbo kou z VN . 109,
a to transformovna – Výkrmna. V echna vedení jsou venkovního typu.

V eném území se sí  VVN nevyskytuje a ani v budoucnu se s výstavbou neuva uje.

Rozvody NN v obci jsou tvo eny p evá  vzdu ným vedením na d ev ných sloupech
s betonovými patkami, v men í mí e na betonových sloupech. Hlavní vedení je provedeno lany 50
a 70 mm2. P ípojky jsou provedeny záv snými kabely, p ípadn  i vzdu ným vedením. Kabelové
vedení je pouze u p ípojky pro mate skou kolu. Rozvody byly rekonstruovány v roce 1970.

Ve ejné osv tlení je tvo eno výbojkovými svítidly umíst nými na sto árech rozvodu NN. Osv tlení
je ve správ  Obecního ú adu.

V  sou asné  dob   je  struktura  odb ru  tvo ena  p edev ím  smí eným  typem   odb ru:
administrativa, lehká výroba, odb rem ob anské vybavenosti a z rozhodující ásti bytovým
odb rem.
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Výkonová bilance
Výkonová bilance je odvozena z podklad  o len ní eného území, hrubé zastav né a podla ní
plochy a z p edpokládaných aktivit.
Stávající soudobé zatí ení bytového fondu, základní vybavenosti a nebytového odb ru je
stanoveno takto:
Nap ová soustava 3PEN~50Hz,380 V/TN-C-S
Ochrana samo inným odpojením od zdroje

68 dom  s 80-ti byty:
Soudobé zatí ení bytové zástavby 184 kW
Nebytové odb ry 44 kW
Celkem stávající soudobé zatí ení obce 228 kW

Výkonová bilance byla dále stanovena pro nár st zatí ení nové výstavby. Výpo et pomocí
perspektivních hodnot m rného zatí ení vycházel z obdobných srovnatelných studií. Pro novou
zástavbu se p edpokládá zaji ní tepla jiným médiem.
Návrh p edpokládá nár st bytové zástavby v obci o 51 bytových jednotek (v etn  rezervy nár stu).
Dále v rámci ob anské vybavenosti je navr en nový obecní d m na návsi. Pro výrobní aktivity je
navr ena plocha v severozápadní ásti katastru. Tyto aktivity v ak nejsou blí e specifikovány ani
typem ani rozsahem výroby.
Faktura ní m ení el.energie je navr eno pro ka dý RD i obecní d m jako p ímé, 3 fáz.
elektrom rem.
Technická data:
Nap ová soustava 3PEN~50Hz,380 V/TN-C-S
Ochrana samo inným odpojením od zdroje

51 nových bytových jednotek:
Soudobé zatí ení bytové zástavby 117 kW
Nebytové odb ry: 30 kW
Zaji ní dodávky el. energie III. stupe
Ro ní spot eba el.energie cca 360 Mwh/rok

echna vedení v obci jsou venkovního typu. V rámci tohoto návrhu územního plánu se neuva uje
s roz ením sít  VN. Zapracováno je navrhované propojení TS Výkrmna sm rem na obec Malá
Lhota.
Na eném území nebudou rozmíst ny ádné nové transformovny, pouze ve stávající
transformovn  ”Obec” bude ve vhodném okam iku (s postupující výstavbou) provedena vým na
stávajícího transformátoru 250kVA za stroj 400 kVA. Tato transformovna po rekonstrukci obslou í
prakticky v echnu novou výstavbu. Výkonová rezerva bude umo ovat i p ipojení p ípadných
(men ích) podnikatelských aktivit, v lokalit  poblí  této transformovny.
Nové v tve distribu ní sít  NN by dle p ání obce m ly být budovány jako v zemi ulo ená kabelová
vedení.

8.2.5. Telekomunika ní a spojová za ízení

V sou asné dob  je obec p ipojena kabelovým vedením Telefónika O2. Rozvody v obci jsou
provedeny vzdu ným vedením. Provozovatel zde nep edpokládá výstavbu telekomunika ních
objekt .
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Nov  navr ená telefonní sí  bude tvo ena výhradn  zemním kabelovým vedením, jeho  kapacita
SR-UR pro bytovou výstavbu v rodinných domech se p edpokládá s koeficientem 1,5 - 2  k po tu

ipojovaných byt , u rodinných dom  s koeficientem 2 k po tu p ipojovaných objekt . P ívod z
telefonní úst edny do SR se p edpokládá s koeficientem 0,8 kapacity SR.

Kabely RMTS budou kladeny v chodnících, p ípadn  v p ilehlé zeleni, po obou stranách
komunikací z d vodu 100% napojení v ech objekt  stávajících a do výstavby uva ovaných.
Jednostranný rozvod bude pouze v p ípadech, kdy je výstavba v daném úseku vylou ena. Cílovým
stavem je stoprocentní telefonizace obce plnou kabelizací - podzemní telefonní kabel po obou
stranách ulic se zemní p ípojkou do ka dého domu.

8.2.6. Odpadové hospodá ství

Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech z roku 2002 stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob
i nakládání s odpady a podmínky pro p edcházení vzniku odpad . Dále stanovuje mj. pravomoc

obcí v oblasti nakládání s odpady.
V obci je organizován svoz tuhého komunálního odpadu pov enou firmou na skládku do B ezinky
okres Svitavy.
Návrh p edpokládá úpravu prostoru v jihozápadní ásti obce (p i cest  na Skali ku) pro ukládaní
separovaného odpadu do kontejner . Pro uklání separovaného odpadu do nádob se p edpokládá
s umíst ním v prostoru p ed obecním ú adem a dále pak v prostoru p ed bytovkami v blízkosti
autobusových zastávek.
Nebezpe ný odpad bude provád n formou sb ru speciálním vozidlem vybranou firmou (1 x za 1/4
roku).

Na poli nakládání s odpady je v Újezdu aktuální zejména:
• zamezení vytvá ení divokých skládek, i formou represívních opat ení,
• vytvo ení podmínek pro t íd ní odpad  co nejblí e místu jejich vzniku (nap . plastové pytle na

íd ný odpad v domácnostech nebo kontejnery na separovaný odpad rozmíst né ve vhodných
docházkových vzdálenostech),

• p ijetí obecn  závazné vyhlá ky o komunálních odpadech.

8.3 Koncepce uspo ádání krajiny

8.3.1 Ochrana p írody a krajiny

Zvlá  chrán ná území
Území p írodov decky i esteticky velmi významná nebo jedine ná lze dle § 14 Zákona . 114/92
Sb. (o ochran  p írody a krajiny) vyhlásit za zvlá  chrán ná.
V eném území není vyhlá eno ádné zvlá  chrán né území.

Významné krajinné prvky
V rámci obecné ochrany p írody a krajiny dle Zákona . 114/1992 Sb. mají zvlá tní postavení
významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti krajiny, které
utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají k udr ení její stability (§ 3 písm. b). Významnými
krajinnými prvky jsou obecn  lesy, ra elini , vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné
ásti krajiny, které p íslu ný orgán ochrany p írody zaregistruje podle § 6 zákona.

Na území újezdského katastru se nachází ada obecn  vyjmenovaných významných krajinných
prvk  - lesy, vodní tok, rybník, p ípadn  poto ní niva. Významné krajinné prvky registrované podle
§ 6 zákona dosud v území nejsou zastoupené, n kolik vhodných lokalit je v ak k registraci

ipraveno (viz kapitola Kostra ekologické stability).
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Ochrana krajinného rázu
ené území má charakter kulturní krajiny s výrazným ovlivn ním lidskou inností (p edev ím

zem lstvím, mén  nap . lesním hospoda ením). Esteticky nejhodnotn í partie tvo í výrazn
za íznuté údolí Lub  se zalesn nými strmými svahy (místy s výchozy skalního podlo í) a dnem
s tokem p írod  blízkého charakteru. Krajiná sky zajímavá jsou takté  drobná údolí p ítok  Lub
severn  od obce.
S intenzifikací zem lství té  úzce souvisí regulace n kterých úsek  Lub  a La ánky , spojená
se ztrátou p irozených samo istících schopností a s likvidací b ehových porost  d evin.
Naru ení p írodního a  p irozeného charakteru v iny lesních spole enstev souvisí se zm nou
jejich d evinné skladby ve prosp ch hospodá sky ádaných, av ak z ekologického hlediska
nevhodných d evin (zejm. smrku).
Významným zásahem do krajiny je i existence rekrea ních objekt  v krajiná sky cenném údolí
Lub .
Z dal ích negativních recentních zásah  do krajiny je t eba zmínit vytvá ení ivelných skládek
(nap . drobná skládka organického odpadu p i bezejmenném levostranném p ítoku Lub
v severozápadním výb ku obce).
V krajin  újezdského katastru lze navrhnout a provést n která díl í opat ení, která napomohou její
estetice, nap . výsadby stromo adí podél dosud neosázených úsek  komunikací (silnic, místních
komunikací i polních cest) i kolem st edisek zem lské  výroby, a to v sortimentu tradi ních
domácích d evin (javor mlé , javor klen, jasan ztepilý, lípa malolistá, lípa velkolistá, jilm horský),

ípadn  ovocných d evin odolných proti b ným chorobám, nikoliv ov em jehli nan .
Celkové vegeta ní úpravy krajiny katastru musí být p edev ím zále itostí komplexních
pozemkových úprav a realizace územního systému ekologické stability, základních nástroj
vytvá ení harmonické kulturní krajiny se zabezpe enými funkcemi ekologickými a estetickými.

Památné stromy
Mimo ádn  významné stromy, jejich skupiny a stromo adí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 Zákona .
114/92 Sb. za památné stromy.
V eném území byly M stským ú adem v Blansku v roce 1995 vyhlá eny jako památné
následující stromy:
1. Skupina lip srd itých - 3 ks  na návsi u Bo ích muk a sochy sv. Jana Nepomuckého.
2. Lípa srd itá u pomníku padlým
3. Lípa srd itá vedle objektu Obecního ú adu – byla skácena
4. Jírovec ma al vedle brány na h bitov
5. Skupina lip srd itých - 5 ks na místním h bitov
6. Lípa srd itá na rozcestí u k e naproti RD . 55
7. Brl ky – alej starých dub .
Vyhlá ené památné stromy mají stanovené ochranné pásmo ve tvaru kruhu o polom ru
desetinásobku pr ru kmene ve vý i 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena ádná pro
strom kodlivá innost (nap . výstavba, terénní úpravy aj.).

8.3.2 Kostra ekologické stability

Prvky kostry ekologické stability (ekologicky významné segmenty krajiny - EVSK) tvo í mozaiku v
sou asné dob  ekologicky relativn  nejstabiln ích trvalých vegeta ních formací v krajin .
V eném území byla kostra ekologické stability primárn  vymezena v rámci mapování aktuálního
stavu krajiny, známého pod pojmem ochraná ské (ekologické) mapování po átkem 90. let.
Detailn í zpracování kostry obsahuje generel místního územního systému ekologické stability -
ÚSES (Löw a spol., Brno, 1995) a celookresní generel ÚSES (Löw a spol., Brno, 1995).
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Stru nou charakteristiku dosud vymezených ekologicky významných segment  zasahujících na
území újezdského katastru podává následující p ehled:
EVSK U zmoly – záv r údolí – str . Ve dn  údolí a svazích str í jsou situována lesní spole enstva
s pestrou druhovou skladbou (habr, javor klen, ol e, vrba,  t , smrk, borovice). Ze severu

iléhá strmý svah s druhov  pestrými teplomilnými bylinnými spole enstvy a d evinami  (dub,
hloh, slivo ).
EVSK Strán   - lesní spole enstva listná  (dub zimní, habr obecný, javor babyka, trnovník akát,
v ke ovém patru hloh, svída krvavá, r e ípková) ve strmém svahu, místy s výchozy skalního
podlo í.
EVSK Vápence u La an – lesní spole enstva s p evahou dubu zimního,  místy mén  smrk,
borovice, babyka, habr, brslen bradavi natý, svída krvavá. Ekotony lesních porost  s druhov
pestrými bylinnými spole enstvy.
EVSK La anský lom – opu ný vápencový lom ve st ední ásti k jihu orientovaného svahu.
V d evinném lemu javor babyka, habr, borovice, pta í zob, svída krvavá, r e ípková, pod lomem
také javor klen, dub zimní, slivo ,  b ek. Vlastní st ny lomu s druhov  pestrou kálou bylinných
spole enstev.
EVSK Brl ky – listnatá lesní spole enstva s p evahou dubu, místy habr.
EVSK Pod Klu eninami – smí ená lesní spole enstva s dominantním podílem listná  (dub
zimní, habr obecný).
Základem aktivní ochrany v ech vymezených segment  je minimáln  zachování jejich stávající
ekologické hodnoty. U bylinných spole enstev je nutno zabránit ruderalizaci a vyvarovat se
intenzivního obhospoda ování. Náletové porosty d evin je mo no ponechat p irozenému vývoji,

ípadn  redukovat tam, kde zar stají plochy kvalitní bylinné vegetace.
echny vyjmenované EVSK jsou evidovány referátem ivotního prost edí Okresního ú adu

Blansko. Základní legislativní ochrana segment  podle Zákona . 114/1992 Sb. vyplývá z jejich
charakteru. Rybník v EVSK U zmoly je obecn  chrán n jako významný krajinný prvek (viz kapitola
Významné krajinné prvky). Zbývající ásti krajiny jsou p ipraveny k registraci jako významné
krajinné prvky podle § 6 zákona.

8.3.3 ÚSES

Návrh lokálního (místního) ÚSES eného území byl zpracován v generelové podob  v roce 1995
(Löw a spol., Brno). Tento generel byl pak za len n do celookresního generelu ÚSES,
zpracovaného té  v roce 1995 (Löw a spol., Brno). Dle mapové dokumentace t chto d l zasahuje
do katastru Újezdu u erné Hory:
§ jedna v tev nadregionálního ÚSES
§ jedna v tev regionálního ÚSES
§ dv  v tve  lokálního (místního) ÚSES

V roce 1996, tedy ji  po zpracování generelu místního ÚSES a celookresního generelu, vstoupil v
platnost územn  technický podklad (ÚTP) Ministerstva pro místní rozvoj R týkající se
regionálních a nadregionálních ÚSES R. Hlavním cílem zpracování tohoto ÚTP bylo vytvo ení
jednotné sít  nadregionálních a regionálních ÚSES na území celé republiky. ÚTP je závazným
podkladem mj. pro zpracování územn  plánovací dokumentace a územn  plánovacích podklad
ve smyslu p íslu né legislativy.
Z d vod  po adované shody celookresního generelu ÚSES a ÚTP Nadregionální a regionální
ÚSES R prob hla aktualizace celookresního generelu, který je v souladu se zmi ovaným ÚTP.
Dle této aktualizované dokumentace zasahují do katastru Újezda dv  v tve regionální a dv  v tve
lokální (místní) hierarchické úrovn  ÚSES.
Západní a ji ní ástí eného území je vedena údolím Lub  a následn  pak okrajovými svahy
údolí La ánky regionální v tev ÚSES (republikové ozna ení RK 1421 dle ÚTP). Na této v tvi jsou
v k.ú. situována t i vlo ená biocentra místního významu (Boubalky a Vápence u La an). V severní
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ásti k.ú. prochází dal í v tev regionálního ÚSES (republikové ozna ení RK 1412 dle ÚTP)
s jedním vlo eným biocentrem místního významu (U hranic).
Lokální v tev prochází p i východním a jihovýchodním okraji újezdského katastru. Na této v tvi
jsou situována dv  biocentra místního významu (Pod Klu eninami a Klu enina). V krátkém úseku
prochází eným k.ú. i lokální v tev propojující regionální biokoridor RK 1421 a lokální biocentrum
Nad La ánkou situované s sousedícím La ánském katastru.

8.4 Ochrana ve ejného zdraví, ivotní prost edí

Hluk z automobilové dopravy
Dopravní zát e na silnici III/37717 v zastav ném území obce jsou minimální – odborným
odhadem byly stanovena na cca 150 skute ných vozidel za den s podílem cca 16 % vozidel
nákladních a nedosahují hodnot, je  by negativním zp sobem ovliv ovaly  kvalitu ivotního
prost edí v obci.
Pro tyto p edpokládané intenzity byly spo ítány hladiny hluku z automobilové dopravy. Výpo et
hladin hluku je proveden dle Metodických pokyn  pro výpo et hladin hluku z dopravy (VÚVA Brno,
1994). Ve výpo tu není uva ován vliv  p ilehlé zástavby, zelen  a terénu ani vliv  p eru ování
plynulosti jízdního proudu k ovatkami a pod. Pro výpo et oproti roku 2000 byla zahrnuta korekce
- obm na vozového parku.
silnice III / 37717 rok 2015

den noc
pr rná denní intenzita
S [voz/den(noc)]

150 12

podíl nákladních vozidel
N [%]

16 16

výpo tová rychlost
v [km/hod]

50 50

podélný sklon
s [%]

7 7

vzdál. izofony LA = 55 dB - den
[m]

mén  ne  8

vzdál. izofony LA = 45 dB - noc
[m]

mén  ne  8

Z výpo tu vyplývá, e ve vzdálenosti 8 m od osy komunikace nebudou hlukové hladiny dosahovat
hodnot 55 dB ve dne, resp. 45 dB v noci (podle stávající legislativy - zák. . 258/2000 Sb., o
ochran  ve ejného zdraví - hodnoty hlukových hladin pro komunikaci III. t ídy) a nep ekro í tak
maximální p ípustné limity.

ást návrhových ploch bydlení zasa ená p ípadným nadlimitním hlukem nemá charakter
chrán ného venkovního prostoru ve smyslu §30 odst.3 zák. . 258/2000 Sb., ve zn ní pozd ích

edpis .

Ovzdu í
Velký význam pro kvalitu ovzdu í v zastav ném území má prov trávání, ovliv ující rozptyl emisí z
místních zdroj . Prov trávání v Újezdu je vlivem polohy v prostoru rozvodí a návazných plochých
záv  údolí pom rn  dobré. Negativní vliv na rozptyl emisí mají spí e inverze místního charakteru
v dob  radia ního typu po así (jasno, bezv í), kdy m e z okolních vegetace prostých ploch
zem lské p dy stékat do obce chladný vzduch vytvá ející základní podmínku vzniku inverzí
tohoto rozsahu.
V obci byla provedena plynofikace. Vzhledem k této skute nosti a pom rn  dob e prov trávané
poloze obce lze o ekávat, e obec ji  nebude mít problémy s kvalitou ovzdu í sni ovanou zejména
v zimních m sících pou ívání lokálních topeni  na tuhá paliva.
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Zdroji zne ní ovzdu í v eném území jsou:
• areál Agrodru stva Br ov – Lip vka
• farma Agropodniku ivo né výroby Skalice nad Svitavou
Tyto areály nemají stanoveny p íslu ná ochranná pásma. Územní plán není nástrojem pro
stanovení t chto ochranných pásem. Ochranné pásmo zdroje zne ní ovzdu í musí být
stanoveno v souladu se Stavebním zákonem územním rozhodnutím.
Pro areál Agrodru stva Br ov – Lip vka, lokalizovaný v p ímé návaznosti na obec a její plochy
bydlení, je ochranné pásmo chápáno v hranici stávajícího areálu dru stva.
Pro farmu  Agropodniku ivo né výroby Skalice nad Svitavou, lokalizovanou mimo obec, je nutno
stanovit ochranné pásmo územním rozhodnutím. To bude definovat dal í podmínky a omezení pro
vyu ití ploch nacházejících se mimo areál farmy.
Pro sní ení negativních dopad innosti ve vý e uvedených zem lských areálech na okolí je
územním plánem navr eno „odclon ní“ areál  izola ní zelení p i oplocení na vlastních pozemcích.

Voda
Kvalita povrchových a podzemních vod je v katastru Újezda plo  sni ována zejména vlivem
smyvu p dních ástic a pr sak  hnojiv z pozemk  orné p dy a z hnoji .
Levostranný p ítok Lub  a drobný tok – strouha ve východní ásti obce jsou zne is ovány
komunálními odpadními vodami, vypou nými do jejich koryta.
Základní ení problematiky zne ní povrchových a podzemních vod jsou následující:
• vybudovat místní kanaliza ní sí  s návazností na kanaliza ní istírnu,
• vy adovat u v ech stávajících i budoucích podnikatelských objekt , jejich  provoz m e

zp sobit kontaminaci povrchových i podzemních vod, d sledné odkanalizování s napojením
na kanaliza ní istírnu,

• nep ipustit zakládání polních hnoji ,
• p i pozemkových úpravách po adovat realizaci protierozních opat ení, zabra ujících smyvu ze

zem lské p dy do vodote í.
Sou ástí ochrany povrchových vod je rovn  zachování i obnova jejich p irozených ekologických
a krajinotvorných funkcí.
Zvý ení reten ní schopnosti krajiny by výrazn  prosp la obnova p irozeného hydrického re imu
dnes odvodn ných pozemk .

8.5 Návrh opat ení pro pot eby CO

8.5.1 Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvlá tní povodní

ené území není potenciáln  ohro eno pr lomovou vlnou vzniklou zvlá tní povodní. Není v n m
ani vyhlá eno záplavové území dle § 66 odst. 1 vodního zákona. Obec je chrán na stávajícím
systémem regulace hydrologických pom  a ochrany p ed vyb ením vod, procházejících
územím obce.

8.5.2 Zóny havarijního plánování

Zájmové území není sou ástí zón havarijního plánování. Katastrální území obce Újezd u erné
Hory není potenciáln  ohro eno haváriemi zdroj  nebezpe ných látek. Zóny havarijního plánování
stanovuje Krajský ú ad Jihomoravského kraje, odbor ivotního prost edí.



26

8.5.3 Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události

Stálé úkryty jsou trvalé ochranné prostory v podzemní ásti staveb nebo samostatn  stojící a slo í
edev ím k ochran  obyvatelstva proti ú ink m zbraní hromadného ni ení. V katastru obce Újezd

u erné Hory se  stálé úkryty nevyskytují.
Zabezpe ení ukrytí obyvatelstva se nachází v protiradia ních úkrytech budovaných svépomocí.
Jedná se p edev ím o úkryty v rodinných domech a objektu fary (sklep fary pro 40 – 50 lidí). Tyto
prostory jsou evidovány na obecním ú ad .
Doporu uje se, aby nov  budované objekty byly v zájmu jejich majitel eny tak, aby obsahovaly
prostory vyhovující podmínkám pro mo né vybudování IÚ.

8.5.4 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Evakuace se provádí z míst ohro ených mimo ádnou událostí do míst, která zaji ují pro
evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zví ata ustájení a pro v ci
uskladn ní.
Pro p ípad neo ekávané (neplánované) mimo ádné události navrhujeme pro nouzové, p ípadn  i
náhradní ubytování obyvatelstva následující objekty a plochy:

- prostory bývalé M , Obecního ú adu (stávající i nov  navrhovaný), navrhovaného kulturn -
spole enského za ízení – Obecního domu, vinárn  a turistické ubytovn  – Ji ní portál

- vhodné nebytové prostory v obytných domech a vhodné prostory v dal ích objektech
nezasa ených mimo ádnou událostí

8.5.5 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Prost edky individuální ochrany jsou pro ob any byly d íve ulo eny v bývalé mate ské kolce.
Dnes se ji  v obci nenacházejí, byly odvezeny do centrálních sklad  civilní obrany.
Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být  vyu ity prostory a plochy OÚ a bývalé
kolky.

8.5.6 Vymezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn  zastav ná a
zastavitelná území obce

Dle dostupných informací  nejsou evidovány.

8.5.7 Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo sní ení, kodlivých
ink  kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události

V urbanistickém ení byly k usnadn ní záchranných, likvida ních a obnovovacích prací
respektovány následující zásady:

- návrhové výrobní plochy jsou prostorov  a provozn  odd leny od ploch bydlení (stávajících
i navrhovaných)

- nová výstavba v plochách výroby se p edpokládá jako volná
- doprava na komunikacích v eném území vychází ze stávajícího stavu. Navrhované

ení umo uje áste né zlep ení p ístupu k zástavb  ji ní ásti obce
- zp sob nové výstavby a lokalizace neumo uje vzhledem ke svému uspo ádání nové

zaokruhování sítí technické infrastruktury.



27

8.5.8  Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území

Vzhledem k tomu, e v území nejsou umíst ny sklady nebezpe ných látek, tato ochrana není
ena.

8.5.9  Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií

Pro p ípad úplné odstávky obecního vodovodu jsou v obci pln  vyu itelné ve velké mí e udr ovány
a provozovány samostatné jímací objekty (studny) u rodinných dom .

8.6 Limity vyu ití území

Silni ní ochranné pásmo
Ochranné pásmo silnic III. t ídy je 15 m od osy vozovky mimo souvisle zastav né území obce.
Zákon . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd ích p edpis .

Ochranná pásma technické infrastruktury
Ochranné pásmo vodovod  je 1,5 m od okraje potrubí na ka dou stranu (Zákon . 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm  n kterých zákon ).

Ochranné pásmo tok  dle Zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm  n kterých zákon  (vodní
zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , má umo nit údr bu a zamezit povodním. U drobných
vodních tok  lze u ívat pozemky sousedících s korytem vodního toku nejvý e v ce do 6m od

ehové áry.

Ochranné pásmo kanaliza ní stoky do pr ru 500 mm je 1,5 m od okraje potrubí na ka dou
stranu (Zákon . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm

kterých zákon ).
Pro OV se doporu uje ochranné pásmo minimáln  25 m.

Ochranné pásmo (dle Zákona 458/2000 Sb.) je u nízkotlakových plynovod  1m na ob  strany, u
VTL p ípojky a RS jsou to 4m. Bezpe nostní pásmo má VTL 15 m a RS 10 m.

Ochranná  pásma pro vzdu ná vedení VN, realizovaná do roku 1994 jsou stanovena podle SN
333300:
• pro venkovní vedení nad 1kV do 35 kV v etn - 10m od krajního vodi e na ka dou

stranu
• pro venkov. vedení nad 35kV do 110 kV v etn - 15m od krajního vodi e na

ka dou stranu
Ochranná  pásma pro vzdu ná vedení VN realizovaná od roku 1995 a pro vedení navrhovaná,
jsou stanovena podle Energetického zákona . 222/1994 Sb.:
• pro venkovní vedení nad 1kV do 35 kV v etn - 7m od krajního vodi e na ka dou

stranu
• pro venkov. vedení nad 35kV do 110 kV v etn - 12m od krajního vodi e na

ka dou stranu

Ochranná pásma vodních zdroj
Katastrálním územím obce probíhá ochranné pásmo II. stupn  vn í vyu ívaných podzemních
zdroj  vod, nacházejících se na  k.ú. obce Milonice - La any.
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Obec se nachází ve III. ochranném pásmu vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky. Nutné je
respektování podmínek stanovené v rozhodnutí, které bylo vydáno JmKNV v Brn , O P pod .j.
Vod. 1581/1990-235-233/1-Ho dne 19.9.1990 o odvoláních proti rozhodnutí odboru VLHZ Nvm
Brna .j. VLHZ 1889ú86 – Va.Ha/Sr o revizi PHO vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky.

Souhlas vodoprávního ú adu je t eba ke stavbám, za ízením, nebo innostem, které mohou v
ochranných pásmech vodních zdroj  ovlivnit vodní pom ry (§17, odst.1 písm. E) vodního zákona )

Ochranné pásmo h bitova
Pro stávající h bitov a jeho rozvoj se uva uje s ochranným pásmem 100 m.

Památková ochrana
Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány:

kostel V ech svatých
soubor v cí fara, farní zahrada a dv r

 0619
 100641

Soubor k  - 2 litinové k e kostela
1 pískovcový k  p ed kostelem
1 hlavní k  na h bitov  u kostela

 na návsi a socha sv.J.Nepomuckého

 8899

 8975

V dot eném katastrálním území se nenachází ádná archeologická památka zapsaná do
úst edního seznamu. Ve výkrese . 2 a .1 je vyzna eno est dosud známých nalezi , zji ných

edev ím povrchovým sb rem. Popis t chto nalezi  je obsa en v p íloze. Lokality signalizují
ítomnost nález  na dot eném území, a proto celý tento prostor m eme pova ovat za území

s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. . 20/1987 ve zn ní pozd ích p edpis . P i
jakýchkoli zásazích do terénu zde m e dojít k naru ení archeologických objekt  nebo situací.
V takových p ípadech naru ení je nezbytné v dy zajistit provedení záchranného archeologického
výzkumu.

Obrana a bezpe nost státu
V jihozápadní ásti k.ú. Újezd u erné Hory probíhá zájmové území A R – koridor RR spoj .
Ve kerá výstavba v tomto dot eném území musí být p edem konzultována s VUSS Brno.

Památné stromy
Mimo ádn  významné stromy, jejich skupiny a stromo adí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 Zákona .
114/92 Sb. za památné stromy.
V eném území byly M stským ú adem v Blansku v roce 1995 vyhlá eny jako památné
následující stromy:
1. Skupina lip srd itých - 3 ks  na návsi u Bo ích muk a sochy sv. Jana Nepomuckého.
2. Lípa srd itá u pomníku padlým
3. Lípa srd itá vedle objektu Obecního ú adu – byla skácena
4. Jírovec ma al vedle brány na h bitov
5. Skupina lip srd itých - 5 ks na místním h bitov
6. Lípa srd itá na rozcestí u k e naproti RD . 55
7. Brl ky – alej starých dub .
Vyhlá ené památné stromy mají stanovené ochranné pásmo ve tvaru kruhu o polom ru
desetinásobku pr ru kmene ve vý i 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena ádná pro
strom kodlivá innost (nap . výstavba, terénní úpravy aj.).
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Dot ení pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa
Pásmo ochrany pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa je dle Lesního zákona lesa 50 m.
Výstavba rodinných dom  v lokalit  „Humna " je limitována tímto ochranným pásmem. Podrobné
podmínky výstavby budou p edm tem územního a stavebního ízení, kdy bude projednána
vyjímka z ochranného pásma lesa se správcem lesa  dot enými orgány státní správy.

 9. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIV  NA UDR ITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO
RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIV  NA IVOTNÍ
PROST EDÍ, POP ÍPAD  ZD VODN NÍ, PRO  TOTO STANOVISKO
NEBO JEHO ÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO
Rozbor udr itelného rozvoje ve smyslu § 4 vyhl. 500/2006Sb. nebyl zpracován.
Stanovisko k vyhodnocení vliv  na ivotní prost edí nebylo uplatn no.

 10. VYHODNOCENÍ P IPOMÍNEK
1. Povodí Moravy, s.p. Brno
Zám r není v rozporu se sm rným vodohospodá ským plánem a se zájmy hájenými zákonem o
vodách. S návrh Pod zn. PM 067175/2007-203/Ve ze dne 17.1. jsme poskytli sd lení k návrhu
zadání ÚP Újezd u erné Hory. Obsah uvedeného sd lení z stává v platnosti i pro „Návrh ÚP“.
Stanovisko po izovatele: Bere na v domí.

2. JMP Net, s.r.o. Brno
Nemáme p ipomínek. S návrhem územního plánu souhlasíme.
Stanovisko po izovatele: Bere na v domí.

3. Lesy eské republiky, a.p. Lesní správa erná Hora
K návrhu Územního plánu sd luje:
 U lokalit nacházejících se v blízkosti lesa po adujeme dodr ení OP lesa.
U OV: OV, p ístupová cesta a obrati  se nachází na lesním pozemku. L R, s.p. K tomuto
pozemku nemají právo hospoda it
Stanovisko po izovatele: Bere na v domí.

4. Zem lská vodohospodá ská správa
Jako správce drobných vodních tok  Lub  a La ánka souhlasí s vý e uvedeným územním plánem
Stanovisko po izovatele: Bere na v domí.

ipomínky ob an  k návrhu územního plánu Újezd u erné Hory
Vyhodnocení ní e uvedených  p ipomínek po izovatelem bylo vzato na v domí Zastupitelstvem
obce Újezd u erné Hory na 16. zasedání dne 3.7.2008

Man elé RNDr. Jaroslav íha a RNDr. Dana íhová, PhD.,Újezd u erné Hory 74, 679 22
Lip vka
Doprovodný text k návrhu územního plánu Újezdu u erné Hory neodpovídá sou asnému stavu
obce, ale stavu p edchozího návrhu z roku 2002, upozor ujeme na tyto nesrovnalosti:
1)budova Obecního ú adu na návsi byla prodána a jako Obecní ú ad nyní slou í budova bývalé



30

2)zastupitelstvo obce není 7- lenné, ale 5- lenné
3)v seznamu na roz ení kulturních památek figuruje d m .p.13 – objekt byl prodán, p ebudován,
ze seznamu vy krtnout
4)památný strom lípa srd itá vedle bývalého OÚ byl skácen
5)pata kopce pod kostelem není ozna ena jako plocha k bydlení, je tam v ak nov  postavený d m
na parcele 6/1 p íp. 7/1, v návrhu územního plánu se v ak p itom uvádí nezastavovat patu kopce
s dominantou kostela a fary
6) OV je v textu návrhu územního plánu umíst na p i cest  k obci Skali ka, t eba e podle
zpracovávaného projektu má být umíst na p i vjezdu do obce sm rem od La an
7)není ozna eno nové rozd lení bývalého obecního pozemku p. . 627/5 na pozemky p. . 627/5,
627/64, 627/65, 627/66, 627/67, 627/68, 627/69 a 160/2 v lokalit  navrhované výstavby Humna
8)není ozna eno nové rozd lení pozemku 627/11 na  pozemky p. . 627/11, 627/71, 627/72,
627/73, 627/74, 627/75 a 627/76 v navrhované lokalit  Humna
9)Návrh územního plánu nezahrnuje dal í mo nost na po adavky ob an  na stavební místa,

eba e v zápise zasedání obecního zastupitelstva dne 18.9.2007 byl zakotven po adavek ob an
o roz ení územního plánu na nové stavební lokality. P itom prodej nových stavebních  pozemk
v lokalit  Humna byl ji  v té dob  schválen a postupn  realizován. Tudí  p edlo ený návrh nedává
ob an m obce ádné dal í nové mo nosti pro bydlení.
10)Kovovýroba na p. . 623/13 není ozna ena jako plocha výroby a technické infrastruktury,

eba e v p edchozím návrhu tomu tak bylo.

Stanovisko po izovatele  k jednotlivým bod m:
Zn ní textové ásti i od vodn ní územního plánu bude v istopise upraveno podle skute ností.
K bodu 5.: Grafická ást bude opravena v souladu s vydaným  ÚR a SP a pozemek novostavby
RD bude za azen do stabilizovaných ploch bydlení. Nezastavitelnost pozemku 6/1 a 7/1 z d vodu
ochrany pohledu na dominantu kostela nebyla v rámci ízení o umíst ní stavby RD na tomto
pozemku ze strany p íslu ných orgánu po adována.
K bodu 6: ení koncepce odkanalizování bylo p evzato z projektové dokumentace. P i vjezdu od
obce La any  je navr ena p erpávací stanice a sm rem na Slali ku je umíst ná OV.
K bod m 7 a 8: Územní plán í jednotlivá území v plochách; d lení a scelování jednotlivých
pozemk  v rámci t chto ploch  je mo né i v pr hu zpracovávání územn  plánovacích
dokumentací. Je na obci, projektantovi a po izovateli, na jakém podkladu bude dokument ÚP
zpracován.
K bodu 9: Dostatek i pot ebu nových ploch bydlení vyhodnotí ve svém ení s ohledem na
po adavky zákona o ochran  zem lského p dního fondu ZPF sám projektant a to bez ohledu
na vlastnictví t chto pozemk . P i projednání návrhu ÚP nebyl ze strany ob an   zájem o zahrnutí
dal ích nových konkrétních lokalit prezentován. Po prokazatelném vy erpání stávajících
návrhových ploch bydlení je mo né, aby nové pot eby ila obec zm nou územního plánu.
K bodu 10) Pozemek parc. . 623/13 je sou ástí stabilizovaných ploch bydlení, kde je p ípustné
umíst ní emeslných provozoven, které svou inností nemají negativní vliv na pohodu bydlení.

Ing.arch. Franti ek Zachoval, Újezd u erné Hory 70
1)Dominantní postavení objektu kostela a fary. Je nutné k nim p idru it objekt koly, který je
historicky, stavebn  i spole ensky velice d le itý. Byl postaven koncem 18. stol. na základech

vodní koly ze za átku 16. stol. kdy k Újezdu byly p ifa eny  obce Milonice, La any, Malá Lhota,
Lub , Skali ka, Hluboké Dvory, Jene  a pozd ji Závist. Sou ástí  fary byla také výuka. Po ohni v r.
1744 kdy vyho ela fara, kostel i kola, za ali ob ani tyto stavby p estavovat . A za vlády Marie
Terezie a ji  d íve v r. 1744 byl vyhlá en v eobecný kolní ád pro eské zem  a v celé monarchii.
Byla to povinná kolní docházka. kola byla ur ena tam, kde byla fara, která kolu udr ovala. A za
Marie Terezie byla kola zále itostí státu. V Újezdu to byla p ízemní jednot ídní kola, v r. 1884
byla nedostavena a postupn  upravovaná. Proto je nutné objekt koly za adit do kulturních
památek R.
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2)V návrhu ÚP se dále pí e, e „tento významný prostorový fenomén“ je nutno chránit p edev ím
nep ipu ním zástavby paty kopce s touto dominantou, novou zástavbou. Ve skute nosti je zde
povolena a realizována stavba rodinného domu!!!
3)Centrální ást obce je tvo ena návsí v podob  okrouhlice (jediné na bývalém okrese). Po ítá se,
ze zachováním historické podoby. Pro  se tedy navrhuje obecní objekt , který by zpevnil ást
návsi? Co znamená „dnes rozpa itý prostor“? Na jedné stran  historickou ást udr et, na druhé
stran  zpev ovat. Rozumím tomu pokazit, zlikvidovat. Co na to Památkový ústav? Návrh „
významného obecního objektu“ na návsi. K emu. V e to spl oval program v bývalém Klímov
statku, navr ený na Ministerstvo kultury jako kulturní památka R. P ed dokon ením Obecní
zastupitelstvo objekt prodalo za t etinu p vodní ceny. A nyní stav t nový,  není to plýtvání
prost edky? Deset rok  se nic ned je. Na druhé stran  objekt koly se úmysln  nechává chátrat, je
zde nep edstavitelný nepo ádek, bourá se sklad, jiný pro skladování není. Sbor dobrovolných
hasi  se úmysln  zru il a cenný inventá  se vyvezl na skládku, do areálu Agrodru stva, prost  ke
zni ení, a koliv se mohl uchovat ne  bude SDH znovu obnoven, a  toto stávající obecní
zastupitelstvo odejde. Pro  OZ koná akce v rozporu s pot ebami obce a ob an .
4)Bydlení – lokalita Humna I. Ji  10 rok  se p íprava této akce vle e díky naprosté neschopnosti
vedení obce, tedy vedení obce a konkrétn  starosty. D vod je jasný, ekal a  se mu poda í za
cenu 100 K /m² zakoupit pro sebe, svou rodinu a p átele, celou tuto lokalitu. Bez povolení za íná
zemní práce a rozvody v terénu, který není po stránce spodních  vod zaji n, drená e, které jsou
zde ulo eny, jsou nepr chodné a nejsou vyvedeny do otev eného meliora ního odvodu. Jsou zde
zásahy do soukromého vlastnictví pozemk  ohledn  záboru p dy. Výhledová výstavba RD Humna
II. je naprostý nesmysl. Strán  orientována vylo en  na sever a je vystavena prudkým a studeným

tr m vanoucím a  z kopc  ve vý ce 650m. Podlo í není stabilní a místy se sesouvá terén a  do
spodní ásti, co  lze pozorovat ji  nyní na pohybu sk ky plynom ru.
Daleko výhodn í je lokalita leb – za Humny III.
5)Výroba a skladování.
Je nutno p evést v echnu pr myslovou výrobu do pr myslové zóny a ponechat jen drobnou
emeslnickou výrobu folklórního charakteru a ne slévárnu, jak je tomu nyní v p ípad  kovovýroby

Stejskal J.
6) ivotní prost edí – skládky hnoje nad místy erpání pitné vody v La anech a Milonicích (
ochranné pásmo II. stupn  ). Odpadní hospodá ství – skládky. Je nutno zakreslit ernou skládku
domácího odpadu v areálu Zmoly a tuto d sledn  celou likvidovat, nebo  je v místech katastru –
kost e ekologické stability EVSK u Zmoly, je  je uvád na jako nejd le it í ve zpracovaném
generelu lokálního místního systému USES – Löw a spol. s. r. o. Brno.
7)Celá obec je OP III. stupn  povrchového odb ru Svratka – Písárky.  Povodí potoka Lub  4-1501-
122. V obci, asi 50m nad touto skládkou – lokalita Ba iny, pramení místní potok, který je
severozápad  od obce a od této skládky zaúst n do potoka Lub  a do Malhostovického povodí.
Ve skladu jsou ulo eny krom  domácího odpadu také r zné nádoby od emeslnické výroby –
barviva, oleje a také aku baterie z aut. V e je dolo eno fotodokumentací a situací a p ilo eno.
8)Sídelní zele .
Je nutno zpracovat generel ve ejné zelen  v m ítku 1:500 na ve ejných prostorách – náves, okolí
kostela, fary a koly, nad otev eným melior. odp. - pod výstavbou RD Humna I. apod.  Zakreslit
výstavbu aleje u zásobovací cesty  k Ji nímu portálu – Seslák – dle p ilo ené situace. Do sídelní
zelen  zakreslit lesopark Brli ky -  viz. situace.
9)Ú elová doprava.
Dokon it chodníkovou úpravu – p í kolem k ovatky „ u K e“.
10)Zásobování vodou.
Dopln ní stáv. vodojemu o druhou komoru je zbyte nost, pon vad  ji  je hotová – viz. PD
Vodovod Újezd.
11)Odkanalizování.
Jednotnou kanalizaci z lokality Chaloupky, Vinohrad a u K e je nutno vést dvorní ástí, místní
komunikace. V Chaloupkách je naprosto napln na -  Z potrubí de ové kanalizace, voda, plyn,
telefon. Nehled  na to, e její realizací by na dobu cca p l roku byla zbývající ást obce – d dina,
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leby zcela od íznutá od zásobování, po ární a zdravotní pohotovosti apod. OV. Pí e se o ní, e
bude na cest  ke Skali ce. Kde a  tam? Byly v dy uva ovány 2. Jedna ko enová ve leb  p ed
tokem do Lub nky a druhá chemická Pod Kuchy kou.
12)Plochy dopravní infrastruktury.
Cesta Újezd – Skali ka spolu s agrodru stvem. Cyklistická stezka Skali ka – La any – leb –
Újezd – Ji ní portál – Malá Lhota, co  by bylo velkým p ínosem pro vozí ká e , kte í mají svou
rekrea ní základnu u Ji ního portálu.
13)Plochy vodní.
Ke stávajícím plochám – rybník na návsi, u agrodu stva, u Ji ního portálu realizovat suché
POLDRY, které by zachycovaly p ívalové vody ze sva itých polí kolem obce. Na konci Paná kové
zmoly p ed vodní plochou Agrodru stvo, která by zachytila vody od Hranic, z Loupe e, ze
Zlámanice, z Petr ovc  a dal í podp rnou hráz na konci Homole p ed vtokem do Lub nky. Na
konci leb  p ed obcí Skali ka. Na Újezdském rybníce vyspravit kamennou hráz uzavírací ímsou
a dokon it zábradlí u n ho, aby ve spodní ásti byl zamezen p ístup d tem.
14)Plochy lesní jsou v inou hospodá sky vyu ívány a  po ást Brli ek – viz. p ilo ená situace,
která by slou ila jako lesopark pro rekreaci místních ob an  i z m sta. V místech u K e upravit
malou parkovací plochu pro cca 5 aut, aby nebránily provozu na vrcholu okresní cesty Újezd –
Milonice. V lesoparku zamezit jakýmkoliv t ebním zásah m co probíhají  - viz. p ilo ená fotografie

Stanovisko po izovatele  k jednotlivým bod m:
K bodu 1)
Návrh Územního plánu byl projednán se zástupci státní památkové pé e, který po aduje, aby byly
v p edlo ené dokumentaci obce Újezd u erné Hory  uvedeny v kapitole „Památková ochrana“ tyto
nemovité kulturní památky, evidované v úst edním seznamu kulturních památek R: Kostel V ech
svatých (r. . 0619), soubor v cí fara (r. . 100641) – sestávající z obytné budovy fary, farní zahrady
a dvora, soubor k  – 2 litinové k e u kostela, pískovcový k  u kostela, hlavní k  na h bitov
(r. . 8899), k  na návsi a socha sv. J. Nepomuckého na návsi (r. .8975). Památková ochrana
domu . 13 byla zru ena. Tyto informace byly sou ástí podklad  pro zpracování ÚP, mohou být
uvedeny v od vodn ní ÚP.
K bodu 2)
V dob  i p i ízení o umíst ní stavby RD na pozemku 6/1 a 7/1 nebyla dokumentace  ÚP závazná,
byla pouze podkladem pro ízení, ve kterém ze strany p íslu ných orgánu nebyla  ochrana paty
kostela po adována.
K bodu 3)

i ení centrálního prostoru postupoval projektant v souladu s po adavky schváleného Zadání,
které vycházelo z p vodních zám  obce. ení celého prostoru je navrhováno citliv  s ohledem
na jeho dosavadní celistvost a hodnotu.
K bodu 4)
Projektant v návrhu ploch bydlení respektoval  projednané a schválené Zadání ÚP a pokyn pro
zpracování ÚP dle sou asn  platných p edpis .
K bodu 5)
Stavba na pozemku parc. . 623/13 je za azena ve stabilizovaných plochách bydlení, ve kterých lze
umístit i emeslné provozovny nenaru ující  svým provozem pohodu bydlení. Je v cí vlastníka
pozemku, aby tuto podmínku akceptoval, p ípadn  vytvo il na objektu taková opat ení, kterými by
zamezil negativnímu dopadu své innosti na okolí.
K bod m 6 a 7)
Z hlediska odpadového hospodá ství se k p edlo ené dokumentaci podle §79 odst.4 písm. b/
zákona .185/2001 Sb., o odpadech a o zm  n kterých dal ích zákon , v platném zn ní vyjád il

íslu ný orgán a nem l k ní námitek. Rovn  tak z hlediska vodního hospodá ství a zájm
chrán ných zákonem .254/2001 Sb., o vodách a o zm  n kterých zákon  /vodní zákon), ve
zn ní pozd ích p edpis  nem l k  návrhu ÚP Újezd u erné Hory zásadních  p ipomínek.
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K bodu 8)
Generel ení zelen  je nutno it samostatnou dokumentací, kterou si obce zadávají na základ
svých pot eb sami. V rámci ÚP ho it nelze
K bodu 9)
V realizaci stavebních úprav chodníku lze pokra ovat Jedná se o plochy dopravy. Její dokon ení
není p edm tem ení ÚP.
K bodu 10)
V istopise ÚP bude stav akceptován.
K bodu 11)
Projektant p evzal do svého ení zpracovanou dokumentaci koncepce odkanalizování pro obec
Újezd u erné Hory. V rámci ízení o umíst ní stavby kanalizace a jednotlivých objekt , budou
konkrétní trasy kanalizace podrobn eny a projednány.
K bodu 12)
Cyklistickou trasu v tomto rozsahu projektant ne il. Po adavek nebyl uplatn n v Zadání.
K bodu13)
Konkrétní prvky protipovod ových opat ení nebyly v Zadání ÚP po adovány, za p edpokladu
souhlasu dot ených orgán  je v ak  mo né jejich umíst ní do ploch zem lských, p írodních
nebo lesních jako související technické za ízení.
K bodu 14).
Po adavek nebyl uplatn n v Zadání. S úpravou parkovací plochy u K e územní plán neuva oval
a v této fázi ji není mo no zahrnout do ení ÚP.

Jiné p ipomínky uplatn ny nebyly.
Po izovatel zajistil úpravu  územního plánu ve smyslu akceptovatelných p ipomínek.

 11. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
Do dne ve ejného projednání byly uplatn ny ní e uvedené písemné námitky ve smyslu § 52 odst.2
a 3 SZ:

Man elé RNDr. Jaroslav íha a RNDr. Dana íhová, PhD.,Újezd u erné Hory 74, 679 22
Lip vka
1)Pozemky .p. 627/7, 627/8, jejich  jsme vlastníci a které jsou v KN vedeny jako orná p da, jsou
v návrhu ÚP ozna eny jako plocha ve ejného prostranství, ur ená k vybudování místní
komunikace pro obsluhu nov  navrhované lokality rodinných dom . Proto e se jedná o ná
soukromý pozemek, na n  hodláme vysázet stromy, nesouhlasíme s jeho novým ozna ením a
trváme na dosavadním ozna ení plocha zem lská. Rovn  nebudeme akceptovat p ípadný
zábor uvedených pozemk  z d vod  výstavby komunikace.
2)Pozemek .p. 623/11, jeho  jsme vlastníci, je v návrhu ÚP ozna en hn  jako plocha bydlení,

idru ená k pozemku .126, jeho  majitelkou je JUDr. V ra Kramá ová, Brno. Pozemek 623/11
slou í jako zahrada, je na n m vysázeno cca 15  ovocných strom  a ke  a pat í k na im
pozemk m p. . 623/10, 128, 127, 622/10, 622/11, 627/7 a 627/8. Navrhujeme stejné barevné
ozna ení jako na e ostatní pozemky.
3)Na na ich pozemcích p. . 627/7, 627/8, 622/10, 622/11 je patrné plou ení (creep) p dy po
jílovitém podlo í, jako  i na sousedních pozemcích p. . 160/2, 627/64, 627/65, 627/66, 627/67,
ur ených pro výstavbu p íjezdové komunikace a rodinných dom  v navrhované lokalit  Humna (viz
geologické posouzení v p ilo eném dokumentu). O creepu a ují ní sv í naklán jící se budky
s HUP, umíst né p i výstavb  in enýrských sítí v srpnu 2007. O zmok ení a podmá ení p dy
nasv uje vegetace a p edev ím na n kolika místech stojící voda zejména na pozemku p. .
160/2, rovn  i v míst  ují jících budek s HUP.  V t sné blízkosti t chto budek je na na em
pozemku 627/7 viditelné vyúst ní meliora ního potrubí.  P i prohlubování vodního toku a ukládání
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lskru í v r. 2005-2006 do lo na na ich pozemcích 622/10, 622/11, 627/7 a 627/8 k poru ení a
ují ní b eh , k naklon ní oplocení pozemk , co  nebylo uvedeno do p vodního stavu a stavba
dle vyjád ení odboru P Blansko není dosud zkolaudována. eh koryta toku 627/7, 627/8 byl
rovn po kozen p i nepovoleném pokládání chráni ek (bez rozhodnutí Stavebního ú adu v erné
Ho e) p i výstavb  in enýrských sítí v srpnu 2007.  Navíc vzhledem ke stojící vod  a podmá ení
terénu na pozemku p. . 160/2 do lo patrn  p i ukládání chráni ek (do hloubky 2m) a potrubí vody
a plynu k poru ení meliorací z 30. let. Vzhledem k t mto skute nostem (nezkolaudovaná úprava
vodního toku, poru ení b eh , te ení p dy, podmá ení a zmok ení pozemk , mo né poru ení
meliorací) se obáváme, e p i výstavb  komunikace i RD dojde p i p ívalových de tích k ují ní

dy sm rem do vodního toku a k mo nému zatopení na ich pozemk  p. . 623/10, 623/11,
le ících pod úrovní ostatního terénu (v ina na ich pozemk  le ících za vodním tokem je
umíst na ní e ne  plánovaná komunikace a výstavba RD, která je naopak situována do kopce,
sva ujícím se k na im pozemk m.).
4)Navrhovaná výstavba komunikace a RD v lokalit  Humna nám ve velké mí e zhor í kvalitu
na eho bydlení, dojde k totálnímu naru ení soukromí, nebo  plánovaná výstavba bude umíst na
na kopci, kde to na e pozemky - dv r, zahrada i d m jsou polo eny ní e a orientované sm rem
proti kopci. Není tudí  mo né zakrytí a zastín ní na ich pozemk  vzrostlou vegetací.

Návrh rozhodnutí o námitkách:
K bodu1) Pozemky .p. 627/7, 627/8 byly v návrhu ÚP Újezd u erné Hory jsou p ímo dot eny
návrhem plochy ve ejného prostranství, která je navrhována v souvislosti s obsluhou návrhových
ploch bydlení v lokalit  „ Humna“ a je navr ena  jako ve ejn  prosp ná stavba.
Námitku k ení akceptovalo Zastupitelstvem obce Újezd u erné Hory na 16. zasedání
konaném dne 03.07.2008  usnesením .04/16/08. Plochu ve ejného prostranství napojující
budoucí lokalitu bydlení je mo né umístit v dostate né i  na pozemku  parc. . 160/2, která je ve
vlastnictví  obce Újezd u erné Hory mimo pozemky namítajících.  Pozemky .p. 627/7, 627/8
nebudou  v návrhu ÚP Újezd u erné Hory sou ástí plochy  ve ejného prostranství, ale budou
stabilizovány ve svém sou asném vyu ití.
K bodu 2) Pozemek .p. 623/11, byl v návrhu ÚP ozna en jako návrhová plocha bydlení.
Projektant v návrhu ÚP vytipoval v zastav ném území  n které  mo né zastavitelné pozemky.
Námitku k ení akceptovalo Zastupitelstvem obce Újezd u erné Hory na 16.zasedání
konaném dne 03.07.2008  usnesením .05/16/08. Plocha pozemku parc. . 623/11 bude
v istopise ÚP za azena tak, jako související pozemky v zastav ném území obce Újezd u erné
Hory, do stabilizovaných ploch bydlení“B“
K bodu 3) Jedná se o upozorn ní týkající se mo ných geologických problém , p ípadného
podmá ení a zmok ení p dy v lokalit  Humna, které by mohly mít v d sledku negativní dopad na
pozemky namítajících.
Návrh územního plánu í funk ní vyu ití ploch. Konkrétní umíst ní staveb, p ípadn  opat ení na
pozemcích  bude eno podrobn í územn  plánovací dokumentací, tj. regula ním plánem, nebo
v dokumentaci pro územní ízení na umíst ní staveb v lokalit  Humna. Rozhodnutí Zastupitelstva
obce zamítnout námitku k ení ÚP nevylu uje uplatn ní námitky man el íhových do územního
ízení kde se bude rozhodovat o konkrétních aspektech p edlo eného ení. Námitka k ení

byla Zastupitelstvem obce Újezd u erné Hory na 16.zasedání, konaném dne 03.07.2008
usnesením .06/16/08 zamítnuta.
K bodu 4) Zhor ení kvality bydlení namítajících,   naru ení soukromí z d vodu plánovaná výstavba
bude umíst na na kopci, kde to  pozemky namítajících  - dv r, zahrada i d m jsou polo eny ní e a
orientované sm rem proti kopci – viz vý e: Územního plán í funk ní vyu ití ploch . Rozhodnutí
Zastupitelstva obce zamítnout námitku k ení ÚP nevylu uje uplatn ní námitky man el

íhových do územního ízení kde se bude rozhodovat o konkrétních aspektech p edlo eného
ení. Námitka k ení byla Zastupitelstvem obce Újezd u erné Hory na 16.zasedání,

konaném dne 03.07.2008 usnesením .07/16/08 zamítnuta.
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ímskokatolická farnost Újezd u erné Hory, erná Hora 99, Vladislav Valentník,
administrátor exc.

ímskokatolická farnost Újezd u erné Hory je vlastníkem pozemk  parc. . 627/1 a 625/3, která je
vedena jako ostatní plocha komunikace. V p edlo eném návrhu ÚP je parcela 625/3 uva ována
jako sou ást komunikace vedoucí do rezervní bytové zóny. Tato komunikace bude cca 12m iroká.
Chyb jící ást je vzata z parcely 627/1. ádáme, aby polovina chyb jící plochy byla vzata
z neoplocených parcel sousedících s parcelou 625/3.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Územní plán obce il  mimo návrhové plochy bydlení i tzv, plochy rezervní – plochy, které budou
vyu ívány po napln ní ploch navr ených v plochách „návrhu“. Jedná se o budoucí sm r rozvoje
obce. K t mto rezervním plochám pat í i plocha navazující na lokalitu Humna. P ístupová
komunikace (pozemek parc. . 625/3) a ást sousedícího pozemku (parc. . 625/1)  je zahrnuta do
plochy ve ejných prostranství a zahrnuje nejen p ístupovou komunikaci, ale i mo nost umíst ní sítí
TI. Koridor této plochy je uva ován ve zmi ované ce. Konkrétní velikost se bude odvíjet od

íslu ných norem v dob , kdy bude p ístup do lokality navrhován.
Námitka k ení byla Zastupitelstvem obce Újezd u erné Hory na 16.zasedání, konaném
dne 03.07.2008 usnesením .07/16/08 zamítnuta.
Rozhodnutí Zastupitelstva obce zamítnout námitku k ení ÚP nevylu uje uplatn ní námitky

ímskokatolické farnosti do územního ízení kde se bude rozhodovat o konkrétních aspektech
edlo eného ení.
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 12. VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK
NAVRHOVANÉHO ENÍ NA ZEM LSKÝ P DNÍ FOND A POZEMKY
UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCE LESA

12.1 Zem lský p dní fond

Z hlediska ochrany ZPF je respektován Zákon NR .334/1992 Sb. (o ochran  zem lského
dního fondu) v platném zn ní.

1. Pou itá metodika
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  na zem lský p dní fond bylo provedeno ve smyslu
vyhlá ky M P . 13/1993 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany p dního fondu ve zn ní
zákona . 10/1993 Sb., § 3 a p ílohy 3 této vyhlá ky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a

dy M P R ze dne 1.10.1996 .j. OOLP/1067/96 k odnímání p dy ze zem lského p dního
fondu podle zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem lského p dního fondu v platném zn ní.

2. Zem lský p dní fond v území
ené území se nachází na katastrálních území Újezd u erné Hory.

len ní eného území z hlediska vyu ití území (dle údaj  Pozemkového ú adu OkÚ Blansko,
kv ten 2000)

Ú J E Z D  u  erné Hory plocha
[ha]

podíl ploch
[%]

Vým ra celkem 449,57 100,0
Zem lská p da celkem 276,44 61,49
z toho orná p da

zahrady
ovocné sady
louky
pastviny

239,00
10,18
0,29

16,60
10,37

53,17
2,26
0,06
3,69
2,31

Lesní pozemky 138,87 30,89
Vodní toky a plochy 1,99 0,44
Zastav né plochy 6,72 1,50
Ostatní plochy 25,55 5,68
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Tabulka bilancí jednotlivých záboru ZPF
Ozna ení lokality

záboru
el záboru Vztah k zastav nému

území
Kód BPEJ Vým ra ha T ída

ochrany
ZPF

1
*

Bydlení v RD
mimo zastav né území

vým ra ZPF celkem

32011
orná 0,183

0,183

IV

2 Bydlení v RD
mimo zastav né území

mimo zastav né území
vým ra ZPF celkem

31110
zahrada

34710
zahrada

0,182

0,085
0,267

III

IV

3 Roz ení
bitova mimo zastav né území

mimo zastav né území
vým ra ZPF celkem

33014

orná
33054
orná

0,037

0,018
0,055

IV

V

4
*

Ve ejné
prostranství mimo zastav né území

mimo zastav né území
vým ra ZPF celkem

33054

orná
34710
orná

0,027

0,285
0,312

V

IV

5
*

Bydlení v RD
mimo zastav né území

mimo zastav né území
vým ra ZPF celkem

33054
orná

34710
orná

0,131

0,507
0,638

V

IV

Vým ra navrhovaných lokalit záboru ZPF - celkem 1,455
* Lokalita le í na odvodn ných pozemcích

ehled BPEJ dot ených navrhovaným ením - bilance

Kód BPEJ ída ochrany Vým ra [ha]

31110 III 0,182

32011 IV 0,183

33014 IV 0,037

34710 IV 0,877

33054 V 0,176

Celkem 1,455
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Zábor ZPF – rezerva pro bydlení

Rezerva pro rozvojovou plochu bydlení navazuje na rozvojovou plochu bydlení v lokalit  „Humna
I“. Celkový zábor ZPF by byl 1,031 ha na BPEJ  33054, 33715, 34710, se t ídou ochrany IV a V.

3. Investice do p dy
Na ásti zem lské p dy v eném území bylo v minulosti vybudováno odvodn ní. V ina
za ízení, zejména v okolí obce, pochází z konce 30. let. P ed zapo etím výstavby bude nutné
prov it funk nost odvod ovacího za ízení a up esnit pr h odvod ovacího detailu, aby nedo lo

i jeho naru ení k podmá ení ir í lokality ZPF.

4. Údaje o areálech a objektech zem lské prvovýroby
Zem lská prvovýroba v území se zam uje na rostlinnou i ivo nou výrobu. V území
hospoda í dva subjekty.
V areálu na severovýchodním okraji obce se nachází Agrodru stvo Br ov – Lip vka. Druhým
zem lsky hospoda ícím subjektem v Újezd  je Agropodnik Skalice nad Svitavou, který ve svém
areálu chová prasnice.

5. Uspo ádání zem lského p dního fondu a pozemkové úpravy
Zem lská p da mimo zastav né území katastru je v drtivé p evaze tvo ena ornou p dou
slou enou do velkých celk . Pozemky obhospoda uje zejména Agrodru stvo Br ov – Lip vka.

V území byly ve prosp ch vlastník  p dy zpracovány jednoduché pozemkové úpravy,
o zpracování komplexních pozemkových úprav se v sou asné dob  neuva uje.

6. Opat ení k zaji ní ekologické stability.
K zaji ní ekologické stability byl v roce 1995 pro katastrální území Újezd u erné Hory
zpracován generel lokálního (místního) ÚSES (Löw a spol. s.r.o., Brno). ením navrhovaným
územním plánem není tento systém naru en.

7. Zd vodn ní navrhovaného ení
Územní plán navrhuje v Újezd  u erné Hory zábor ploch zem lské p dy pro:
• bydlení v rodinných domech
• dopravu
• roz ení h bitova.

Zábory zem lské p dy pro stavební funkce budou realizovány na pozemcích bezprost edn
navazujících na sou asn  zastav né území. Výb r lokalit provázela snaha o co nejmen í naru ení
zem lského vyu ívání nezastav ných ploch.

V bilan ním p ehledu jsou u lokalit ur ených pro bydlení v rodinných domech uvád ny jako plochy
reálného záboru pro vlastní výstavbu. Zbývající ásti dot ených pozemk  pro funkci bydlení budou
slou it jako zahrady pro tyto domy.

ást lokalit je navrhována na d íve odvodn ných pozemcích. P ed zapo etím výstavby bude nutné
prov it funk nost odvod ovacího za ízení a  up esnit pr h odvod ovacího detailu, aby nedo lo

i jeho naru ení k podmá ení ir í lokality ZPF.
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Popis jednotlivých lokalit
Lokalita 1 - plocha o rozloze 0,183 ha, bezprost edn  navazující na sou asn  zastav né území v
jihovýchodní ásti obce, je ur ená pro výstavbu dvou rodinných dom . Jedná se o ornou p du ve
III. t íd  ochrany. Lokalita le í na odvodn ných pozemcích. P ed zapo etím výstavby bude nutné
prov it funk nost odvod ovacího za ízení a  up esnit pr h odvod ovacího detailu, aby nedo lo

i jeho naru ení k podmá ení ir í lokality ZPF.
Lokalita 2 - plocha o rozloze 0,267 ha, bezprost edn  navazující na sou asn  zastav né území v
severovýchodní ásti obce, je ur ená pro výstavbu dvou rodinných dom . Jedná se o zahrady v V.

íd  ochrany.
Lokalita 3 - plocha o rozloze 0,055 ha je ur ená pro roz ení h bitova severním sm rem. Jedná se
o ornou p du ve III. a IV. t íd  ochrany. Zabrána bude celá vým ra lokality.
Lokalita 4 - plocha o rozloze 0,338 ha je ur ená k vybudování místní komunikace, v rámci
ve ejného prostranství, pro obsluhu nov  navrhované lokality rodinných dom  (lokalita 5). Jedná
se o ornou p du a louku ve IV. a V. t íd  ochrany. Zabrána bude celá vým ra lokality. Lokalita le í
na odvodn ných pozemcích. P ed zapo etím výstavby bude nutné prov it funk nost
odvod ovacího za ízení a up esnit pr h odvod ovacího detailu, aby nedo lo p i jeho naru ení
k podmá ení ir í lokality ZPF.
Lokalita 5 - plocha o rozloze 0,638 ha, navazující na hranici sou asn  zastav ného území v ji ní
ásti obce, je ur ená pro výstavbu ca 9 rodinných dom . Jedná se o ornou p du ve IV. a V. t íd

ochrany. P edpokládaný zábor zem lské p dy iní cca 0,638 ha, zbývající ásti pozemk
funk ní plochy bydlení budou vyu ity jako zahrady. Lokalita le í na odvodn ných pozemcích. P ed
zapo etím výstavby bude nutné prov it funk nost odvod ovacího za ízení a up esnit pr h
odvod ovacího detailu, aby nedo lo p i jeho naru ení k podmá ení ir í lokality ZPF.

12.2 Pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

1. V eobecné údaje o lesních pozemcích v eném území
Pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa jsou definovány zákonem . 289/1995 Sb., lesní zákon, v § 3
odst. 1. V eném území jsou pozemky ur enými k pln ní funkcí lesa p edev ím lesní pozemky
dle evidence katastru nemovitostí. Z hlediska ochrany PUPFL bude respektován Zákon .
289/1995 Sb. (lesní zákon) v platném zn ní.

2. Navrhovaná opat ení
Funkce lesa není ve výsledném návrhu nového umíst ní obrati  a OV naru ena. Riziko
naru ení stability lesního porostu je malé.

3. Zd vodn ní výb ru lokalit
Zp sob odkanalizování obce byl ji  p ed zpracování územního plánu prov en samostatnou studií.
Systém odkanalizování byl odsouhlasen p íslu nými dot enými orgány. Umíst ní OV bylo studií
vybráno ve spodní ásti obce  s p ímým napojením na recipient zaúst ný do potoka Lub .
Nejmen í vzdálenost od stávající zástavby je dána ochranným pásmem OV. Variantní ení
umíst ní OV mimo lesní pozemky nebylo prov ováno, nebo  tato ást území navazující na
zastav né území obce je tvo ena pouze lesními pozemky.
Spodní ást obce sm rem k chatám u potoka Lub  nemá vybudováno legální obrati  pro
dopravu. Spole  s realizací výstavby OV by se toto obrati  vybudovalo (legalizovalo). Plocha
bude vedle funkce obrati  plnohodnotn  vyu itelná pro obsluhu a provoz OV. Variantní ení
obrati  prov ované v poloze bli í obci nespl ovalo po adavek na vyu ití pro provoz OV.
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4. Vyhodnocení po adavk  na zábory PUPFL
Vzhledem k charakteru uva ované výstavby uva ované dopravní stavby a stavby OV se jedná o
zábor trvalý.

Územní plán navrhuje výstavbu ve dvou lokalitách, které jsou dle údaj  katastru nemovitostí lesní
dou. Ob  lokality se nacházejí severozápadn  od obce.

Lokalita 1 – plocha o celkové rozloze 0,008 ha bezlesí je v sou asné dob  vyu ívána jako
komunikace s obrati m. Bude zde provedena úprava stávajícího stavu (zpevn ní apod.).
Lokalita 2 – plocha o celkové rozloze 0,034 ha - v sou asné dob  bezlesí. Lokalita je ur ena pro
výstavbu istírny odpadních vod.

Bilance záboru PUPFL
el záboru Kultura Vým ra [ha]

plocha dopravy pro výstavbu obrati lesní pozemek 0,008
plocha technického vybavení pro výstavbu OV lesní pozemek 0,034
C e l k e m 0,042

Vymezení záboru PUPFL je obsahem grafické ásti.

B. Grafická ást:

7. Vý ez koordina ního výkresu M 1:2 000
8. Koordina ní výkres M 1:5 000
9. Výkres ir ích vztah M 1:10 000
10. P edpokládané zábory p dního fondu M 1:2 000


