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I. Textová ást

a) Vymezení zastav ného území

Hranice zastav ného území obce je vymezena v souladu se zákonem . 183/2006 Sb. (Stavební zákon).

Na území obce Újezd U erné Hory je stanoveno více zastav ných území. Vymezení hranice zastav ného území
obce vychází z intravilánu obce stanoveného v roce 1966. K hranici intravilánu byly zahrnuty pozemky
zastav ných stavebních pozemk , stavebních proluk a pozemní komunikace nebo jejich ásti, ze kterých jsou
vjezdy na ostatní pozemky zastav ného území. U obce Újezd u erné Hory se jedná p edev ím o plochy za
bydlením východn  od fary, o plochy zem lského dru stva, plochy oplocených zahrad a zahrádek za bytovým
domem a p ilehlých rodinných dom , a plochy zahrad vyu ívaných jako zázemí rodinných dom  p i ji ním
hlavním p íjezdu do obce.

Hranice jsou zakresleny v grafické ásti dokumentace.

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

Koncepce rozvoje obce Újezd u erné Hory vytvá í prost edí, které respektuje stávající hodnoty a zaji uje
podmínky pro dal í rozvoj obce. Zárove  jsou navr ena opat ení odstra ující stávající disproporce v území. Je
navr ena dopravní a technická obsluha správního území obce.

Navrhované ení v maximální mo né mí e chrání stávající hodnoty zastav ného území obce a jejího p írodního
zázemí.

Stávající charakter zástavby obce a jejího funk ního vyu ití je návrhem respektován. Navr ený rozvoj obce na
tyto hodnoty navazuje a dopl uje je. Zalo ená forma obce charakteristická územním a prostorovým odd lením
obytných a výrobních ploch je zachována a rozvíjena.

Dal í výstavba bydlení v rodinných domech je uva ována v lokalitách navr ených p evá  v rámci zastav ného
území a v návaznosti na n j.

Navr ený rozvoj obce
stav odpad nár st návrh rezerva - nár st návrh s rezervou

Byty 80 32 112 19 131
Obyvatelé 257 128 385 76 461

írodní zázemí obce je v maximální mí e stabilizováno, bez nárok  na územní rozvoj obce. Stabilizovány jsou
plochy pro rekreaci (chaty, rekrea ní areál Ji ní portál) bez nárok  na dal í územní rozvoj.

c) Urbanistická koncepce, v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní
zelen

Urbanistická koncepce

Z hlediska prostorového uspo ádání mají pro obec dominantní postavení objekty kostela a fary. Tento významný
prostorový fenomén obce je nutno chránit formou citlivé zástavby paty kopce s t mito dominantami.

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. Návrh p edpokládá postupnou úpravu tohoto prostoru.

Navrhované prostorové uspo ádání respektuje stávající strukturu zastav ní. Je navr eno zastav ní n kolika
stávajících proluk v obci a výstavba významného obecního objektu na návsi. Nová rozvojová lokalita je
navrhována mimo stávající zástavbu obce. Je zalo en nový rozvojový sm r, který neru í p vodní historickou
strukturu obce, ale dopl uje a zahu uje její novodobou ást. Výb r této lokality p edcházelo pom rn  slo ité
hledání nových rozvojových sm  obce. Byl vybrán sm r v lokalit  „Humna“, který dopl uje urbanistickou
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strukturu obce a je z hlediska rozvoje reálný. V dokumentaci je nazna en i dal í rozvoj obce v podob  územní
rezervy pro budoucí výstavbu, který navazuje na tuto rozvojovou plochu.

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.

Koncepce návrhu funk ních slo ek

Bydlení a bytový fond
evá ná ást navr ených nových ploch pro bydlení je situována do vytipovaných proluk stávající zástavby a

plochy p ímo navazující na zastav né území obce (mo nost výstavby asi 14 RD).

Plochy mimo zastav né území jsou v návrhu definovány jako zastavitelné plochy. Nová v í zástavba je
navr ena na volném území v lokalit  „Humna“, dnes vyu ívaném pro zem lské ú ely. Navr ená výstavba
navazuje na zastav né území obce v dal ím pásu. Tato plocha je definována jako zastavitelná plocha s mo ností
výstavby asi 9 RD.

Z hlediska dal ího koncep ního rozvoje obce je navr ena jako územní rezerva dal í plocha pro rozvoj bydlení
v lokalit  „Humna II“, kde se p edpokládá  výstavba cca 19 RD.

Výroba a skladování
Pro výrobní slu by a drobné podnikání, které není mo né umístit do ploch bydlení, je ur ena rozvojová  plocha
v severovýchodní ásti katastru, pop ípad  lze vyu ívat plochy a objekty stávajícího výrobního areálu.

ivotní prost edí

Ovzdu í
Pro areál zem lské výroby (Agrodru stvo 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 areál zem lské výroby (Agropodnik 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.

Ochrana ve ejného zdraví
Z výpo tu hluku z automobilové dopravy vyplývá, e ve vzdálenosti 8 m od osy komunikace nebudou hlukové
hladiny dosahovat hodnot 55dB ve dne, resp. 45dB v noci a nep ekro í tak maximální p ípustné limity pro
chrán ný venkovní prostor.

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 p edpis .

Odpadové hospodá ství, skládky
Je navr ena úprava 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.

Sídelní zele
Sídelní zele  v Újezd  u erné Hory je p edstavována zelení zastoupenou ve ve ejných prostranstvích a
v plochách jednotlivých funk ních slo ek.
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Navrhováno je:
§ vybudování izola ní zelen  v areálech zem lské výroby a dal ích podnikatelských aktivit severovýchodn

od obce,
§ rekonstrukce sídelní zele  v plochách ve ejných prostranství,
§ výsadba stromo adí i dosadba d evin existujících stromo adí p i polních cestách a silni ních komunikacích,
§ výsadba uli ních stromo adí v navr ené lokalit  rodinných domk  ve východní ásti obce.

d) Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umís ování

Doprava

Sí  místních komunikací
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 eno ve ejné prostranství ve východní ásti obce pro vedení místní komunikace, která zaji uje
obsluhu nové zástavby rodinných dom .

Doprava v klidu
i výstavb  nových rodinných dom  je nutno po adavky na parkování vozidel it na vlastních pozemcích

stavebníka. Tento po adavek bude definován v podmínkách povolení stavby.

elová doprava
Nové majetkoprávní vztahy si vynucuje obnovení n kterých p vodních ástí polních cest. Tyto úpravy budou
sou ástí komplexních pozemkových úprav, jejich  zpracování nebylo dosud zahájeno. Navr eno je obnovení
propojení mezi Újezdem a Skali kou.

Technická infrastruktura

Zásobování vodou
Pro novou zástavbu se navrhuje roz ení stávajících rozvod  DN 80 - 100.

Odkanalizování území
Stávající kanalizaci se navrhuje k rekonstrukci s dopln ním achet a vpustí. Po rekonstrukci bude vyu ita jako
kanalizace de ová.

Pro odvedení spla kových vod z p evá né ásti obce je navr ena výstavba nové spla kové kanalizace a nová
OV. Vody ze ZD bude nutné bu  p erpávat nebo svá et (jen spla ky ze sociálního za ízení). Navr ená

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 10 x 15) bude situován p i cest  k obci Skali ka (p ed lesem).

Zásobení plynem
Pro novou zástavbu je navr eno roz ení  stávajících rozvod  NTL.

Zásobení elektrickou energií
Navr en je zám r propojení VN rozvod  od TS Výkrmna sm rem na obec Malá Lhota.

Spoje a za ízení spoj
Nov  navr ená místní telefonní sí  bude tvo ena výhradn  zemním kabelovým vedením. Kabely RMTS budou
kladeny v chodnících, p ípadn  v p ilehlé zeleni, po obou stranách komunikací.
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e) Koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich
vyu ití, území systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed
povodn mi, rekreaci, dobývání nerost  a podobn

Koncepce uspo ádání krajiny z stává zachována. Jednotlivé prvky krajiny jsou stabilizovány. Zm ny vyu ití
krajiny nejsou navrhovány. Prostupnost krajiny je zachována, navr ena je pr chodnost nov  vymezenými a
definovanými plochami dopravní infrastruktury. Plochy rekreace jsou stabilizovány, s dal ím rozvojem návrh
nepo ítá.

Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky jsou chrán ny p ed po kozováním a ni ením. Vyu ívat je lze pouze tak, aby nedo lo k
ohro ení nebo naru ení jejich ekostabilizující funkce. Z toho vyplývají v eném území následující zásadní
po adavek:
§ zachovat p irozený charakter dosud podstatn  neupravovaných úsek  potoka.

Ochrana krajinného rázu
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.

Územní systém ekologické stability

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). 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. Tyto dokumentace Územní plán respektuje a p ebírá.

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 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

tev propojující regionální biokoridor RK 1421 a lokální biocentrum Nad La ánkou situované s sousedícím
La ánském katastru.

f) Stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití s ur ením p eva ujícího ú elu
vyu ití (hlavní vyu ití), p ípustného vyu ití, nep ípustného vyu ití, pop ípad  podmín

ípustného vyu ití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn  základních
podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad vý kové regulace zástavby, intenzity vyu ití pozemk )

Podmínky pro vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití

Územní plán vymezuje:
§ eva ující ú el vyu ití (hlavní vyu ití),
§ funk ní typ (omezuje p ípustnost funk ního vyu ití staveb na plo e),
Regula ní podmínky jsou vzta eny k základním plochám a k jednotlivým parcelám. Pro ú ely územního plánu
jsou základní plochy vymezeny jako území se stejnou charakteristikou funk ního vyu ití.

Územní plán vymezuje :

Plochy bydlení
Vymezené plochy bydlení zaji ují podmínky pro bydlení v kvalitním prost edí, umo ující neru ený a bezpe ný
pobyt a ka dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve ejných prostranství a ob anského vybavení.
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ípustné vyu ití:
§ rodinné domy venkovského charakteru,
§ hospodá ské objekty, které souvisejí a jsou slu itelné s funkcí bydlení,
§ bazény a zahradní altány,
§ obchody a stravovací provozovny (do 200 m2) slou ící zejména obyvatel m obce, nesni ující kvalitu a

pohodu bydlení,
§ ob anské vybavení (stavby pro správu obce, církevní, kulturní, sociální, zdravotní, kolské a sportovní ú ely)

slou ící obyvatel m obce, nesni ující kvalitu a pohodu bydlení,
§ emeslné provozovny nesni ující kvalitu a pohodu bydlení,
§ související za ízení dopravní (gará e, parkovací stání) a technické infrastruktury.

Podmín  p ípustné jsou:
§ jednotlivá za ízení administrativy, pokud jsou umíst na v objektech, které slou í p evá  k bydlení.

Plochy rekreace
Vymezené plochy rekreace zaji ují podmínky pro rekreaci v kvalitním prost edí.

ípustné vyu ití:
§ stavby pro rodinnou rekreaci , o zastav né plo e do 60 m2,
§ hospodá ské objekty které souvisejí a jsou slu itelné s funkcí rekreace,
§ ubytovací a stravovací za ízení odpovídající p im en  velikosti pozemku a nesni ující kvalitu prost edí ve

vymezené plo e,
§ rekrea ní louky,
§ související za ízení dopravní (gará e, parkovací stání) a technické infrastruktury.

Podmín  p ípustné vyu ití:
§ bazény odpovídající p im en  velikosti pozemku a nesni ující kvalitu prost edí ve vymezené plo e.

Plochy ob anského vybavení
Vymezené plochy ob anského vybavení zaji ují jejich p im ené umíst ní, dostupnost a vyu ití.

ípustné vyu ití:
§ stavby a za ízení pro vzd lávání a výchovu, kulturu,
§ objekty a za ízení církve,
§ objekty a za ízení h bitov  na plo e, územn  navazující na stávající plochu h bitova,
§ stavby a za ízení pro sociální slu by, zdravotní slu bu a pé i o rodinu,
§ stavby a za ízení ve ejnou správu a ochranu obyvatelstva,
§ související za ízení dopravní (gará e, parkovací stání) a technické infrastruktury.

Podmín  p ípustné vyu ití:
§ stavby a za ízení pro t lovýchovu a sport,
§ stavby a za ízení pro ubytování, stravování a slu by.

Plochy ve ejných prostranství
Vymezené plochy ve ejných prostranství zaji ují podmínky pro umíst ní, rozsah a dostupnost pozemk
ve ejných prostranství a zaji ují podmínky pro jejich u ívání.

ípustné vyu ití:
§ pozemky jednotlivých druh  ve ejných prostranství,
§ parková zele , stromo adí, doprovodná zele ,
§ související pozemky dopravní a technické infrastruktury.

Podmín  p ípustné vyu ití:
§ stavby a za ízení pro sport a aktivní trávení volného asu.

Plochy soukromé zelen  návsi
Plochy soukromé zelen  návsi se vymezují pro stanovení mo ností vyu ívání soukromých zahrad, s cílem
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zachování prostorových a estetických hodnot  historicky vniklé návsi ve tvaru okrouhlice.

Nep ípustné vyu ití:
§ stavby nadzemních objekt .

ípustné vyu ití:
§ oplocení  pozemku,
§ zele  slou ící p ilehlé obytné zástavb  návsi,
§ parkovací a odstavná stání p ilehlé obytné zástavby návsi.

Plochy dopravní infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury se vymezují pro zaji ní vedení silni ní dopravy, dopravní p ístupnosti funk ních
ploch a  prostupnosti krajiny.

ípustné vyu ití:
§ silni ní pozemky silnic III. t ídy, pozemky místních komunikací a pozemky ú elových komunikací,
§ stavby které jsou sou ástí komunikací (náspy, op rné zdi, mosty, doprovodná zele ),
§ chodníky, cyklistické stezky,
§ zastávky autobusové dopravy,
§ odstavné a parkovací plochy,
§ související za ízení technické infrastruktury.

Plochy technické infrastruktury
Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky staveb a s nimi provozn  související za ízení technického
vybavení.

ípustné vyu ití:
§ stavby a za ízení vodního hospodá ství (vodojemy, OV),
§ stavby a za ízení energetického zásobení (regula ní stanice),
§ stavby a za ízení pro nakládání s odpady,
§ související za ízení dopravní infrastruktury.

Plochy výroby a skladování
Vymezené plochy výroby a skladování a zem lských staveb vylu ují z d vodu negativních vliv  za hranicí

chto pozemk  za len ní t chto pozemk  do ploch jiného zp sobu vyu ití.

ípustné vyu ití:
§ stavby a za ízení pro výrobu a skladování,
§ zem lské stavby,
§ obchodní, administrativní a správní budovy,
§ zpracovatelské provozovny zem lských podnik ,
§ hospodá ství zem lských provozoven,
§ související za ízení dopravní (gará e, parkovací stání) a technické infrastruktury.

Podmín  p ípustné vyu ití:
§ erpací stanice PHM pro vnit ní pot eby provozu,
§ byty pro osoby zaji ující dohled a pohotovost, stejn  jako pro majitele a vedoucí provozoven, které jsou

sou ástí výrobní provozovny, a které jsou zahrnuty do plochy jejího pozemku nebo do jejího stavebního
objemu.

Plochy vodní
Plochy vodní zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok  a jiné pozemky pro p evazující
vodohospodá ské vyu ití.

ípustné vyu ití:
§ stavby a za ízení zaji ují podmínky pro nakládání s vodami, regulaci vodního re imu v území.
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§ stavby a za ízení zaji ují pln ní dal ích ú el  stanovených právními p edpisy upravujícími problematiku na
úseku vod a ochrany p írody a krajiny.

Plochy zem lské
Plochy zem lské jsou vymezeny za ú elem zaji ní podmínek pro p eva ující zem lské vyu ití.

ípustné vyu ití:
§ pozemky zem lského p dního fondu,
§ stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem lství,
§ související za ízení dopravní a technické infrastruktury.

Plochy lesní
Plochy lesní jsou vymezeny za ú elem zaji ní podmínek pro les.

ípustné vyu ití:
§ pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa,
§ stavby, za ízení lesního hospodá ství,
§ související za ízení dopravní a technické infrastruktury.

Plochy p írodní
Plochy p írodní jsou vymezeny za ú elem zaji ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny.

ípustné vyu ití:
§ výsadba krajinné zelen .

Podmínky prostorového uspo ádání

Územní plán vymezuje:

Prostorovou regulaci stanovenou vý kou zástavby pro základní plochy, vymezené jako území se stejnou
charakteristikou funk ního vyu ití.

Vý ku zástavby, která ur uje nep ekro itelnou nejvy í vý ku zástavby (ur uje se v plných a polovi ních
nadzemních podla ích).
Do plného podla í (v regulaci 1,0 a 2,0) se zapo ítává i podkroví v p ípad , kdy  více ne  3/4 podkroví vzhledem
k pod ním le ícím podla í má vý ku po adovanou pro obytné místnosti. Do plného podla í se zapo ítává
podzemní podla í v p ípad , kdy  vystupuje více ne  1,4 m nad úrove  pr rné vý ky terénu +0,00.
Do poloviny podla í (v regulaci  0,5) se zapo ítává podkroví v p ípad , kdy  mén  ne  3/4 podkroví vzhledem k
pod ním le ícím podla í má vý ku po adovanou pro obytné místnosti.
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g) Vymezení ve ejn  prosp ných staveb, ve ejn  prosp ných opat ení, staveb a opat ení k
zaji ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a
stavbám vyvlastnit

A Ve ejná prostranství

A1 Úprava a roz ení stávajících komunikací, vycházející s technických po adavk  na parametry silni ní sít
A1.1
- Stavební úprava místní komunikace a chodníku k nové výstavb  RD.
Na pozemcích p. . 140,  623/1 (x), 624/2 (x), 625/1.
A1.2
- Stavební úprava obrati  na stávající místní komunikaci.
Na pozemku p. . 336/1 (x).

A2 Místní komunikace k nov  navrhovaným plochám pro výstavbu
A2.1
- Výstavba místní komunikace, chodník  a zelen  ve východní ásti obce, pro pot ebu výstavby nových RD.
Na pozemcích p. . 160/2, 160/3, 160/4, 622/2 (x), 622/14 (x), 627/1 (x), 627/2 (x), 627/62, 627/78 (x).

B Technická infrastruktura
B1 Nová OV.
Na pozemcích p. . 908 (x), 914/1 (x).

B2 Skládka separovaného odpadu
Na pozemku p. . 295/12 (x).

• Trasy kanaliza ní sít  (spla kové a de ové ady, výtla ný ad kanalizace)
• Trasy vodovodní sít
• Trasy elektrických rozvod  VN
• Trasy plynových rozvod  NTL

C Ve ejná vybavenost
C1 Roz ení h bitova (bez práva vyvlastn ní)
Na pozemku p. . 398/177 (x).

(vysv tlivky: x - pouze ást parcely)

Grafické vymezení ve ejn  prosp ných staveb je obsahem výkresu .6.

h) Vymezení dal ích ve ejn  prosp ných staveb a ve ejn  prosp ných opat ení, pro které lze uplatnit
edkupní právo

Územního plán Újezd u erné Hory nevyvolává pot ebu vymezení dal ích ve ejn  prosp ných staveb a ve ejn
prosp ných opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo.

i) Údaje o po tu list   územního plánu a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti

Textová ást územního plánu a jeho od vodn ní obsahuje 11 textových stran A4.
ipojená grafická ást obsahuje 6 výkres .
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II. Grafická ást

výkres .1 – Základní len ní území 1 : 5 000

výkres .2 – Hlavní výkres – Urbanistická koncepce 1 : 5 000

výkres .3 – Hlavní výkres - Doprava 1 : 2 000

výkres .4 – Hlavní výkres - Technická infrastruktura – odkanalizování, zásobení vodou 1 : 2 000

výkres .5 – Hlavní výkres - Technická infrastruktura – zásobení plynem, elektrickou energií, spoje 1 : 2 000

výkres .6 – Ve ejn  prosp né stavby 1 : 2 000


