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I.   TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. Vymezení zastavěného území.

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně.

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování.

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně.

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu.

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva  k
pozemkům a stavbám vyvlastnit,

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které
lze uplatnit předkupní právo.

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

10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její
schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti.

11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou
pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu.

12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace).

13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný
architekt.

14. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení.

15. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

2. Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro
zpracování návrhu.

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

3.1.    Hlavní cíle řešení územního plánu
3.2.    Vymezení řešeného území
3.3.    Zdůvodnění z hlediska ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území
3.4.    Demografický vývoj obce
3.5.    Návrh urbanistické koncepce
3.6.    Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití
          3.6.1. Plochy pro bydlení
          3.6.2. Plochy pro občanskou vybavenost
          3.6.3. Plochy výroby a skladování
          3.6.4. Rekreace a cestovní ruch
3.7.    Návrh koncepce dopravy
3.8.    Návrh koncepce technického vybavení
          3.8.1. Vodní hospodářství
          3.8.2. Energetika
          3.8.3. Spoje a zařízení  spojů
3.9.    Návrh koncepce nakládání  s odpady
3.10.   Návrh územního systému ekologické stability
3.11.  Návrh požadavků civilní ochrany

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

5 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkce lesa.
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I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ukončenou činností podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění k 31.12.2006 bylo schválení zadání územního plánu obce zastupitelstvem
obce.

1. VYMEZENÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěná území obce Pikárec jsou vymezena podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Hranice zastavěných území je
vymezena k datu 30. 10. 2007.

V územním plánu je v grafické části vymezeno více zastavěných území – souvislé
zastavěné území sídla Pikárec, zastavěné území samot Tiský dvůr, Tiský mlýn a samostatných
objektů a zastavěná území rekreačních objektů. Hranice intravilánu (zastavěného území obce
k 1. 9. 1966) je celá zahrnuta do zastavěného území.

Hranice zastavěných území jsou zakresleny v grafické části územního plánu, zejména ve
výkrese základního členění a v hlavním výkrese.

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO H ODNOT

Základní zásady koncepce

V územním plánu Pikárce je navržen zejména rozvoj funkce bydlení a to ve formě výstavby
rodinných domů. Jako součást této koncepce je navrženo doplnění technické infrastruktury a
občanské vybavenosti pro tělovýchovu a sport. V sídle Pikárec jsou v návaznosti na zemědělský
areál a u silnice II/360 navrženy plochy pro drobnou výrobu a skladování.

 V územním plánu je navržena územní rezerva pro přeložku silnice II/360, v územním plánu
jsou obsaženy dílčí návrhy místních komunikací a dopravních ploch. V nezastavěném území
jsou navrženy hlavní trasy zemědělských cest.

 V  územní plánu jsou v celém řešeném území navržena opatření k ochraně a obnově
kulturní krajiny a zvýšení ekologické stability území.  V celém katastru jsou navrženy plochy
pro výstavbu a obnovu rybníků.

Hlavní cíle rozvoje

• zachovat urbanistickou strukturu a významné historické hodnoty obce
• stanovit koncepci pro novou bytovou výstavbu v obci
• stanovit koncepci pro řešení dopravy v obci
• prověřit možnosti situované místní výroby v obci
• stanovit koncepci řešení technické vybavenosti v obci
• zajistit zachování a ochranu přírodních hodnot území, navrhnout místní územní systém

ekologické stability
• zkvalitnit životní prostředí v obci
• stanovit regulační zásady výstavby v obci



5

Ochrana a rozvoj hodnot

Urbanistické hodnoty
• Osídlení v obci je tvořeno sídlem Pikárec a samotami. V územním plánu je navržen

plošný rozvoj v návaznosti na sídlo Pikárec. Plocha pro drobnou výrobu a služby je
navržena mezi Pikárcem a Moravcem tak, aby byla mimo kontakt s obytným územím. Ve
volné krajině není plošný rozvoj navržen.

• Zastavěná území obce jsou stabilizovaná, nejsou navrženy přestavbové plochy.
• Rozvoj sídla musí respektovat přírodní podmínky území, zejména terénní reliéf, vodoteče

a vodní plochy. Nová zástavba bude respektovat urbanistické hodnoty sídla a krajinářské
hodnoty území.

• Bude respektován historický půdorys zastavění, chráněny stávající hodnoty urbanistické
kompozice, budou respektovány památky místního významu a objekty drobné
architektury.

• V územním plánu je navržena ochrana urbanistické struktury sídla a historického půdorysu
sídla. Pravidla pro ochranu urbanistické struktury jsou obsaženy v podmínkách
prostorového uspořádání.

Historické a kulturní hodnoty
• Ochrana kulturních památek - objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek

se v řešeném území nenacházejí.
•  Ochrana památek místního významu - v řešeném území se nacházejí drobné stavby a

objekty, které nejsou evidovány jako kulturní památky, ale mají svůj kulturní a urbanistický
význam, tzv. památky místního významu (drobné sakrální stavby, kapličky, kříže, kameny),
tyto objekty je nutno zachovat a respektovat. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi
jakkoliv manipulovat, přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat.

• Ochrana archeologických lokalit - celé řešené území je nutno považovat za území
archeologického zájmu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení archeologických
nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je tedy nutno tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci
provedení záchranného archeologického výzkumu.

Přírodní hodnoty území
• Respektovat  významné krajinné prvky ze zákona, respektovat krajinný ráz území.
• Vyhodnocení dopadu řešení územního plánu na ZPF je předmětem grafické a textové části

odůvodnění územního plánu.
• Nezvyšovat podíl orné půdy na celkové rozloze ZPF.
• Realizovat územní systém ekologické stability (viz samostatná kapitola textové části a

hlavní výkres grafické části)
• Ochrana lesa - pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) podle zákona č. 289/1995 Sb.

mají stanoveno ochranné pásmo 50 m. Výstavbu rodinných domků v ochranném pásmu lesa
nelze umístit blíže než 25 m od hranice lesa. Dotčení ochranného pásma lesa u ostatních
staveb je přípustné po projednání s orgánem státní správy lesů.
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
    PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě

Urbanistická koncepce

Sídlo Pikárec leží na křižovatce cest do Křižanova, Moravce a Bobrůvky. Zástavba obce je
situována podél návsi v mělkém údolí přítoků (dnes zatrubněných) Pikáreckého potoka. Pod
obcí je na  jednom z přítoků velký rybník Podlesník. Z rybníčků v prostoru návsi byly
vytvořeny požární nádrže.

 1. Zachování tradičních urbanistické struktury obce a zachování historických hodnot obce.

Hodnotná urbanistická struktura je zastoupena především zástavbou v prostoru návsi. Sídlo
je z velké většiny tvořena prostorem velké návsi a zástavbou po jejím obvodu. Obvodově
obestavěný prostor velké návsi je rozdělen zástavbou domů uprostřed návsi na 2 menší
prostory  – západně je to prostor v okolí kaple (horní náves) a východně prostor v okolí
prodejny (dolní náves).

Zástavba po obvodu návsi je  tvořena převážně zemědělskými usedlostmi -grunty, zástavba
v ploše návsi menšími domy. Obytné i hospodářské části usedlostí jsou štítově orientované do
prostoru návsi, některé objekty jsou příčně propojeny sedlově zastřešeným vjezdem. Většina
objektů je již novodobě přestavěna.

Vnitřní prostor návsi je zastavěn několika menšími domy a kaplí, která tvoří prostorovou
dominantu návsi. Plocha návsi je tvořena 2 nádržemi, které nahradily návesní rybníky a dále
plochami komunikací a veřejné zeleně. Architektonicky hodnotné jsou objekty kapličky, staré
hasičské zbrojnice a některé původní nepřestavěné objekty. Architektonickou závadou je
objekt prodejny, který vybočuje ze stavební čáry sousedních objektů a je zastřešený plochou
střechou.

V územním plánu je navržena ochrana  vlastního vnitřního prostoru návsi a dále  ochrana
objektů na návsi. Vnitřní prostor návsi je nezastavěný, tento nezastavěný prostor je třeba
zachovat, je třeba také zachovat oba rybníky ve stávající ploše. Vnitřní plocha návsi  je
v územním vymezena jako nezastavitelné veřejné prostranství. Dále je třeba udržet charakter
urbanistického tvaru návsi  a venkovského charakteru zástavby po jejím obvodu. Na návsi se
významně uplatňují zemědělské usedlosti po obvodu. Je nutné při přestavbách dodržet vnější
hmoty těchto objektů.

Kromě prostoru návsi je historická zástavba sídla umístěna podél cesty na západním břehu
rybníka Podlesník, zde jsou umístěny menší domky.

Novodobá výstavba  rodinných domů byla umísťována podél hlavní silnice, a to jak
směrem na Křižanov tak směrem na Moravec. Kulturní dům byl postaven v prostoru
křižovatky.

Bývalý kamenolom v západní části sídla je v současné době využíván jako výletiště pro
pořádáni kulturních a společenských akcí.

Areál zemědělského družstva byl nově postaven na volných plochách severně od návsi.
Nedaleko byly umístěny drůbežárny, ty jsou v současné době nevyužívané.

Rekreační území je zastoupeno novým hřištěm u hájenky.

2. Stanovení  koncepce pro bytovou výstavbu v obci.

Plochy pro bytovou výstavbu byly v minulosti rozvíjeny především podél komunikací a
dále přestavbou původních objektů. V územním plánu je rozvoj bytové výstavby směřován do
několika směrů. Přednostně budou využity plochy využívající vybudovanou dopravní a
technickou infrastrukturu proluky ve stávající zástavbě – lokality v jižní části sídla, lokality u
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silnice II/360 a lokalita k výletišti. Ve další etapě jsou navrženy lokality, kde bude třeba
dopravní a technickou vybavenost vybudovat – lokality severně od návsi. Rozvojové plochy
pro bydlení jsou  navrženy jako plochy pro bydlení v rodinných domech v regulativech
jednotlivých ploch jsou uvedeny také prostorové regulativy těchto ploch.   

3. Stanovení koncepce pro řešení dopravy v obci.

V územním plánu je vymezena územní rezerva pro přeložku  silnice II/360 jihovýchodně
od sídla. Stávající trasa silnice (průtah obcí), se stane silnicí III.třídy nebo místní komunikací.
Trasy ostatních silnic a místních komunikací jsou v územním plánu ponechány ve stávající
poloze s možnostmi dílčích úprav. V územním plánu jsou navrženy nové místní komunikace,
doplňují se místní komunikace v místech navržených pro bytovou výstavbu. Návrh koncepce
dopravy je podrobně popsán v samostatné kapitole.

4. Situování drobné místní výroby v obci

Stávající výrobní území obce je zastoupeno areálem zemědělské společnosti PROAGRO
Radešínská Svratka, navazujícími provozovnami výroby plastů a truhlárnou za kulturním
domem. V územním plánu jsou navrženy rozvojové plochy pro drobnou výrobu a služby
v návaznosti na zemědělský areál a u silnice II/360.

5. Koncepce řešení technické vybavenosti v obci

V územním plánu je navržena výstavba  kanalizační sítě a čerpání splašků na ČOV
Moravec.

V rozvojových plochách je pak navrženo doplnění všech inženýrských sítí.
Podrobněji je koncepce technické vybavenosti popsána v samostatných kapitolách textové

části.

6. Zachování a ochrana přírodních hodnot v obci, návrh územního systému ekologické
    stability

Kromě  návrhu ÚSES popsaného  v samostatné kapitole je navrženo doplnění krajinné
zeleně formou interakčních prvků, zejména podél komunikací, polních cest a vodních toků a
také po obvodu zástavby. Dále je navržena izolační zeleň podél zemědělských a výrobních
areálů.
Řešení ÚSES je obsaženo v samostatné kapitole textové části a v hlavních výkresech

grafické části.

7. Zkvalitnění životního prostředí v obci

V územním plánu je navrženo základní členění obce na výrobní území a obytné území.
V územním plánu byla podle požadavku zadání výpočtem ověřena ochranná pásma

objektů živočišné výroby podle aktuálního využití těchto areálu a objektů. V  ochranných
pásmech objektů zemědělské výroby nejsou navrženy nové plochy bydlení nebo jiné chráněné
zástavby.

V územním plánu bylo posouzeno ovlivnění hlukem z dopravy stávající i navrhované
rezervní trasy silnice II/360. V ochranném pásmu nové rezervní trasy silnice nejsou navrženy
plochy pro bydlení popř. jinou chráněnou zástavbu. Plochy nacházející se u dnešní trasy
silnice III/360  mají stanoven regulativ podmiňující využití plochy pro bydlení.
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8. Stanovení zásad pro výstavbu v obci

V územním plánu jsou stanoveny regulativy ploch s rozdílným způsobem využití
(funkčních ploch) a základní prostorové regulativy pro zástavbu ploch objekty a budovami.
Ty jsou popsány v textové části územního plánu a označeny v hlavním výkresu územního
plánu.

Výčet jednotlivých zastavitelných ploch a stanovení podmínek (regulativů) pro jejich využití

Zastavitelné plochy jsou vymezeny grafické části územního plánu.

OZN. FUNKČNÍ PLOCHA    PODMÍNKY VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

BR

PLOCHY BYDLENÍ -
BYDLENÍ V RODINNÝCH
DOMECH

BR 1
U hájovny

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví,
dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace
k hájovně.
Respektovat lokální biokoridor LBK 32
1. etapa výstavby.

BR 2
U hřiště

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví,
dopravní napojení plochy ze stávající místní
komunikace.
1. etapa výstavby.

BR 3
U výletiště

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví,
Zástavba proluky v území. Dopravní napojení
z navrhované místní komunikace a ze silnice III/36043
1. etapa výstavby.

BR 4
U silnice I

Plocha podmín ěně přípustná
Část plochy podél silnice II/360 do vzdálenosti 15 m od
osy komunikace je považována za území ohrožené
nadlimitním hlukem z dopravy.
Využití plochy pro bydlení je podmíněno kladným
posouzením z hlediska hluku a vibrací.
Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.
Dopravní napojení sjezdy ze silnice II/360.
Proluka v stávající zástavbě.
Respektovat vedení VN.
1. etapa výstavby.

BR 5
U silnice II

Plocha podmín ěně přípustná
Část plochy podél silnice II/360 do vzdálenosti 15 m od
osy komunikace je považována za území ohrožené
nadlimitním hlukem z dopravy.
Využití plochy pro bydlení je podmíněno kladným
posouzením z hlediska hluku a vibrací.
Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.
Dopravní napojení sjezdy ze silnice II/360.
Proluka v stávající zástavbě.
Respektovat vedení VN.
1. etapa výstavby.

BR 6
U silnice III

Plocha podmín ěně přípustná
Část plochy podél silnice II/360 do vzdálenosti 15 m od
osy komunikace je považována za území ohrožené
nadlimitním hlukem z dopravy.
Využití plochy pro bydlení je podmíněno kladným
posouzením z hlediska hluku a vibrací.
Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.
Dopravní napojení sjezdy ze silnice II/360.
Proluka v stávající zástavbě.
Respektovat vedení VN.
1. etapa výstavby.

BR 7
U cesty I

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví,
dopravní napojení ze stávající místní komunikace a
nových místních komunikací v ploše
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2. etapa výstavby. Využití ploch ve 2. etapě je přípustné
po zahájení výstavby na  75 % ploch 1. etapy.

BR 10 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace.
1. etapa výstavby.

BR 11 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace.
1. etapa výstavby.

OS PLOCHY OBČANSKÉHO
VYBAVENÍ –
SPORT A TĚLOVÝCHOVA

OS 1 Plocha pro rekreační hřiště.
Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží +
podkroví,

PZ PLOCHY VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ –
VEŘEJNÁ ZELEŇ

PZ 1 Plocha pro veřejnou a ochranou zeleň mezi výletištěm a
navrhovanou plochou pro  bydlení

PZ 2 Plocha pro veřejnou zeleň před výletištěm.

SV PLOCHY SMÍŠENÉ
VESNICKÉ

SV 1 Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží +
podkroví.
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace a
nových místních komunikací v ploše.
1. etapa výstavby.

SV 2 Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží +
podkroví,
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace a
nových místních komunikací v ploše.
Respektovat vedení VN v ploše.
2. etapa výstavby. Využití ploch ve 2. etapě je přípustné
po zahájení výstavby na  75 % ploch 1. etapy.

D PLOCHY DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

D 1 Plocha pro parkoviště u výletiště

D 2 Plocha pro MK pro výstavbu RD U Hájenky

D 3 Plocha pro dopravní napojení nebo pouze pěší propojení
nové lokality pro výstavbu RD.

VD PLOCHY VÝROBY A
SKLADOVÁNÍ-
DROBNÁ VÝROBA A
SLUŽBY

VD 1 Plocha pro drobnou výrobu u zemědělského areálu.
Dopravní napojení z komunikace, která prochází
zemědělským areálem.

VD 2 Plocha pro drobnou výrobu u zemědělského areálu.
Dopravní napojení z komunikace, která prochází
zemědělským areálem.

VD 3 Plocha pro drobnou výrobu, maximální výška objektů 6
m.
Dopravní napojení sjezdem ze silnice II/360.
Respektovat vedení VN a inženýrské sítě v ploše.
Respektovat lokální biokoridor LBK 11 podél vodního
toku.
Způsob využití plochy nesmí být obtěžujícím zdrojem
z hlediska hluku pro stávající obytné území.
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Ostatní podmínky využití (regulativy)

• u stávajících i navrhovaných ploch pro drobnou výrobu a služby je limitní ochranné
pásmo totožné s hranicemi areálu.

• u stávajících ploch pro zemědělskou výrobu a skladování je v územním plánu stanoveno
limitní ochranné pásmo totožné s hranicemi areálu, u přípustných činností ve smíšeném
území obytném  (plochy smíšené vesnické) a u soukromě hospodařících zemědělců je
ochranné pásmo limitováno hranicemi vlastního stavebního pozemku.

• ochranné pásmo ploch pro zemědělskou výrobu a skladování přesahující hranice
zemědělského areálů není v územním plánu stanoveno a bude podle potřeby stanoveno
v podrobnější dokumentaci. (V odůvodnění územního plánu bylo provedeno posouzení
nově navrhované chráněné zástavby z hlediska vzdálenosti od objektů živočišné výroby
ve stávajících areálech výpočtem podle aktuálního stavu živočišné výroby v areálech.
Výpočet je obsažen v odůvodnění územního plánu, grafický zákres ochranných pásem je
obsažen v koordinačním výkrese odůvodnění územního plánu).

• v ochranných pásmech ploch pro drobnou výrobu a služby, ploch pro zemědělskou
výrobu a skladování  nelze umístit plochy a objekty určené pro trvalé bydlení, pro sport,
tělovýchovu, rekreaci, pro školství, zdravotnictví a sociální péči.

• Části navrhovaných ploch bydlení (plochy BR4, BR5, BR6) se nacházejí v území
ohroženém nadlimitním hlukem z dopravy a tyto části ploch jsou podmíněně přípustné pro
danou funkční plochu.

• V území ohroženém nadlimitním hlukem z dopravy bude přípustnost umístění chráněné
zástavby  a chráněných venkovních prostor ověřena v územním řízení, územním souhlasu
popř. v regulačním plánu.

• Při realizaci záměrů, týkající se staveb jež jsou zdrojem emisí hluku (tj. podnikatelská
výrobní a zemědělská činnost…) je povinností investora stavby prokázat v rámci územního
řízení na základě hlukového posouzení jednotlivých záměrů staveb, dodržení limitních
hladin hluku na nejblíže situovaném území obytné zástavby nebo v chráněném venkovním
prostoru.

• v územním plánu jsou stanoveny regulativy funkčních ploch a základní prostorové
regulativy pro zástavbu navrhovaných ploch objekty. Ty jsou popsány v podmínkách
využití zastavitelných ploch podle označení jednotlivých zastavitelných ploch v hlavním
výkrese územního plánu.

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Podmínky pro výstavbu na celém území obce (stabilizovaných i zastavitelných ploch)

Plošná regulace – je třeba respektovat historický půdorys sídel, v prostoru návsí je třeba
respektovat historicky danou stavební čáru

Podmínky pro stavby
Nové objekty RD na návsích a historických ulicích (přestavby a zástavby proluk) budou
stavěny jako objekty architekturou srovnatelné s okolní venkovskou zástavbou.
Zástavby nových ploch pro bydlení v RD  bude respektovat  venkovský charakter zástavby.

Prostorová regulace
Objekty ve stávajícím obytném území budou max. dvoupodlažní (objekty o 2 nadzemních
podlažích + podkroví), u nových zastavitelných ploch je výška zástavby uvedena
v regulativech konkrétních ploch. Výšková regulace ve stávajícím výrobním území (ploch
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zemědělskou výrobu a skladování a ploch pro drobnou výrobu a služby není stanovena. U
navržených ploch je obsažena v podmínkách využití zastavitelných ploch.
Výšková hladina zástavby musí respektovat  převládající výškou zastavění v sídle, u zástavby
zohlednit převládající tvar stávajících střech. Materiálové řešení přizpůsobit  okolnímu
prostředí.

Koncepce systému veřejné (sídelní) zeleně

Sídelní zeleň  
Z hlediska sídlení zeleně počítá územní plán s těmito lokalitami:
• Stávající sídelní zeleň v Pikárci je zastoupena především v centrální části obce. Jedná se o

vnitřní prostor obou návsi, který je parkově upraven, není zde počítáno se změnami.
• V územním plánu je navržena nová plocha veřejné zeleně na příjezdu do obce v prostoru

před výletištěm. V tomto prostoru je navrženo také parkoviště.
• Dále je v územním plánu navržena plocha veřejné zeleně v prostoru mezi výletištěm a

navrhovanou plochou pro bydlení. Tato zeleň bude plnit také funkci izolační zeleně.
• Doplnění zeleně je potřebné také na sportovních plochách, tj. u sportovního hřiště.
• Drobné plochy veřejné zeleně budou navrženy v rámci rozvojových ploch pro bytovou

výstavbu, lokalizace ploch zeleně bude upřesněna v podrobnější dokumentaci

Zeleň ochranná - je navržena podél zemědělského areálu a podél humenní cesty. Z hlediska
doplnění a úprav zeleně je třeba respektovat vhodnou skladbu dřevin (zejména používat
domácí druhy dřevin).
Soukromá zeleň je součástí zástavby RD a je využívána jejími obyvateli. Liniová zeleň je
především podél komunikací a zemědělských cest. Původní dřeviny se dochovaly podél
některých cest a vodotečí.

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, V ČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ

1. Dopravní infrastruktura

Silniční doprava
Obec Pikárec je na silniční síť připojena zejména prostřednictvím silnice II/360, která
prochází krátkým úsekem také východní částí zastavěného území a dále  silnicí III/36043,
které prochází podélně velkou částí zastavěného území Pikárce. Úseky těchto silnic
zabezpečují také  dopravní obsluhu přilehlé zástavby.
Trasa silnice II/360 v průtahu sídlel je nevyhovující,  územním plánu je navržena územní
rezerva pro přeložku této silnice jihovýchodním obchvatem sídla Pikárec. Nová trasa silnice
II/360 se odpojuje od stávající silnice jižně od Pikárce, prochází mezi rybníky Pikárecký   a
Kuchyň a obloukem se stáčí k východu a opouští katastr.
Zbylé trasy silnic v řešeném území jsou územně stabilizovány a výhledové úpravy se budou
týkat zlepšení technických parametrů a odstraněním dílčích dopravních závad.
Trasy nových inženýrských sítí budou v následné dokumentaci navrhovány tak, aby bylo
minimalizováno dotčení silnic. Územní plán respektuje stávající silniční síť včetně
ochranných pásem.
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Místní komunikace

Doplnění místních komunikací je navržené zejména pro dopravní napojení rozvojových
lokalit a ke zlepšení dopravního napojení lokalit stávajících.

V územním plánu je počítáno se stávající hustotou autobusových  zastávek v řešeném území,
zastávky budou posouzeny a upraveny podle ČSN.
V zastavěném území obce a místních částí bude podél silnic realizován alespoň jednostranný
chodník. Rovněž bude nutné doplnit chodníky pro přístup k novým rozvojovým plochám.
Jednoznačně lokalizované plochy pro dobudování sítě místních komunikací a parkovišť jsou
zakresleny v grafické části dokumentace. Místní komunikace a parkoviště pro obsluhu území
je možné umístit i uvnitř jednotlivých funkčních ploch podle regulativu příslušné funkční
plochy.
Plochy silnic a místních komunikací jsou závaznou částí územního plánu. Na pozemcích
vymezených tras a ploch staveb pro dopravu nesmí být umisťovány a povolovány novostavby
a přístavby stávajících staveb s výjimkou staveb liniových a technického vybavení.

2. Technická infrastruktura

Vodní hospodářství

Zásobování pitnou vodou

Obec Pikárec má vybudovaný veřejný vodovod a je zásobována ze skupinového vodovodu
ÚV Mostiště - Moravec. Zdrojem pitné vody pro veřejný vodovod je ÚV Mostiště. Dosavadní
způsob veřejného zásobování pitnou vodou zůstane zachován. Pro navrhovanou zástavbu se
navrhuje prodloužení vodovodní sítě.
Návrh koncepce zásobení vodou je zakreslen v grafické části územního plánu.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec Pikárec má vybudovanou jednotnou kanalizaci bez čistírny odpadních vod. Stávající
jednotná kanalizace je nevyhovující a bude využita pro odvádění pouze dešťových vod.

Navrhuje se výstavba nové splaškové kanalizace. Splaškové vody budou odváděny
sběračem na čistírnu odpadních vod Moravec.

Návrh koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod s vyznačením ochranných pásem
je zakreslen v grafické části.

Energetika

Zásobování elektrickou energií

Obec je zásobována ze vzdušného vedení VN 22 kV - odbočky Moravec.V obci se
nachází 3 venkovní trafostanice. Současný výkon ve stávajících trafostanicích pokryje pouze
stávající spotřebu a nárůst pro uvažovanou bytovou výstavbu. Pro navrhované plochy drobné
výroby  bude třeba výstavba nové trafostanice.
V územním plánu jsou zakreslena stávající a navržena nová vedení VN, která je třeba
respektovat včetně ochranných pásem.
Návrh koncepce zásobování elektrickou energií  s vyznačením ochranných pásem je zakreslen
v grafické části územního plánu.
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Zásobování zemním plynem

Sídlo Pikárec je v současné době plynofikováno, samoty  plynofikovány nejsou, ani ve
výhledu územní plán s plynofikací nepočítá.
Nové plochy navrhované obytné zástavby  a plochy pro výrobní aktivity budou plynofikovány
prodloužením stávající STL plynovodní sítě. Návrh koncepce zásobování zemním plynem
s vyznačením ochranných pásem je zakreslen v grafické části.

Spoje

Radioreléové (RR) trasy - řešeným územím radioreléové trasy neprocházejí.
Dálkové sdělovací  kabely - řešeným územím procházejí sdělovací kabely a  dálkový optický
kabel. Telekomunikační kabely je nutno respektovat včetně ochranných pásem.
Návrh koncepce spojů je zakreslen v grafické části.

Technické zabezpečení

Koncepce nakládání s odpady

Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena v souladu s programem
odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo řešené území obce.
V současné době je pevný domovní odpad přetříděn a ukládán do popelnic a svozovou firmou
svážen a ukládán na řízenou skládku.

3. Občanské vybavení

Občanská vybavenost pro občany obce je postačující v územním plánu je navržena  2 plochy
občanské vybavenosti pro sport a tělovýchovu.
Občanská vybavenost může být však umísťována i na jiných funkčních plochách v rámci
přípustného popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch.

4. Veřejná prostranství

Stávající plochy veřejných prostranství s převládající dopravních funkcí jsou zastoupeno
zejména komunikacemi a v prostoru návsi, veřejné prostranství s převládající sídelní zelení je
zastoupeno zejména vnitřním prostorem návsi. Veřejná prostranství jsou nezastavitelná.

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM ĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIERO ZNÍ
OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ
NEROSTŮ A PODOBNĚ

1. Koncepce uspořádání krajiny

Ráz krajiny v katastrálním území Pikárec je dán velkým podílem zemědělské půdy v okolí
sídla, velkými souvislými plochami lesů v okrajových částech a velkým počtem rybníků
v katastru. V územním plánu je navržena ochrana krajiny a krajinného rázu především těmito
opatřeními:
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- návrh revitalizace vybraných vodotečí a ozelenění jejích břehů, návrh vodních ploch
- zvyšování podílu trvalých travních porostů a snižování podílu orné půdy na

zemědělské půdě katastru
- je doporučeno zvýšit podíl lesních ploch v k.ú., v rámci přípustných  činností na

zemědělské půdě je umožněno její zalesnění (podmíněno souhlasem ochrany ZPF)
- v rámci řešení KPÚ je navržena výstavba nových cest, které kromě zajištění přístupu k

pozemkům zlepší také prostupnost krajiny
- je navržena výsadba rozptýlené zeleně v krajině především  ve formě  interakčních

prvků podél cest a vodotečí, zvýšení podílu zeleně v krajině bude zajištěna  i realizací
biokoridorů a biocenter lokálního ÚSES

- u navrhovaných rozvojových ploch (jedná se zejména o plochy pro výstavbu RD)  jsou
stanoveny základní prostorové regulativy.

2. Územní systém ekologické stability

V grafické části územního plánu jsou vymezeny prvky územního systému ekologické
stability (ÚSES). Řešeným územím  prochází lokální biokoridory, v řešeném území se
nachází regionální a lokální biocentra.

Plochy tvořící biocentra a biokoridory všech stupňů ÚSES jsou nezastavitelné.

Územní systém ekologické stability - regulativy

Vytváření ÚSES je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů veřejným zájmem.
Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra a
biokoridory. Závazné je obecně umístění (lokalizace) skladebných prvků ÚSES, vyplývající
z jejich funkce v systému. V případě biocenter a biokoridorů jsou závazné i cílové
ekosystémy (resp. cílová společenstva) uvedené obecně v textové zprávě a pro jednotlivé
prvky v popisných tabulkách.
Pro funkční plochy začleněné do návrhu ÚSES (do biocenter či biokoridorů) platí následující
regulace využití:
Přípustné jsou:
• výsadby porostů geograficky původních dřevin (mimo plochy, kde jiné typy regulací

výsadbu dřevin neumožňují), změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch
geograficky původních dřevin a jiná opatření k posílení či zachování funkčnosti
jednotlivých prvků ÚSES, do doby realizace příslušných opatření stávající využití, příp.
jiné využití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální
ekologickou stabilitu území.

Podmíněně přípustné jsou:

• liniové stavby napříč biokoridory, stožáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního
vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení,
signální a stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely.

Nepřípustné jsou:

• všechny ostatní činnosti a způsoby využití, které nejsou uvedeny jako přípustné či
podmíněně přípustné – zejména pak stavební činnost jiného než podmíněně přípustného
typu a takové činnosti a způsoby využití, jež by vedly k závažnějšímu narušení ekologicko-
stabilizační funkce či přirozených stanovištních podmínek (zintenzivnění hospodaření,
ukládání odpadů a navážek, zásahy do přirozeného vodního režimu aj.).
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Výsadbu v místech střetů se sítěmi technické infrastruktury je nutno koordinovat s požadavky
správců dotčených sítí. Obdobně případnou výsadbu podél vodních toků je nutno provádět
v souladu s oprávněnými požadavky správce toku.

V rámci návrhu zpracování lesních hospodářských plánů a osnov může dojít ke korekci
nebo upřesnění průběhu a vymezení ÚSES. Tyto korekce či upřesnění bude možno provádět
pouze tak, aby zůstala zachována funkčnost systému.

3. Protierozní opatření

Z hlediska § 33 vodního zákona č. 254/2001 Sb. nepatří k.ú. Pikárec k územím, kde se
vyskytují zranitelné oblasti vymezené nařízením vlády č. 103/2003 Sb. Toto nařízení stanoví
používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních
opatření ve zranitelných oblastech. Řešené území jako celek není ohroženo vodní erozí.

 Při návrhu protierozních opatření budou upřednostňovány opatření organizační oproti
technickým. Protierozní účinek zajišťuje také návrh zemědělských cest, návrh prvků ÚSES,
návrh vodních ploch a doporučení zatravnění. Komplexně budou protierozní opatření řešeny
v pozemkových úpravách.

Pro ochranu rozvojových lokalit situovaných na kontaktu s neurbanizovaným územím před
extravilánovými vodami budou podle potřeby vybudovány zemní záchytné příkopy na
zastavitelné ploše.

4. Ochrana před povodněmi

Vodní toky v řešeném území záplavové území stanoveno nemají, ani v územním plánu není
navrženo jeho  stanovení.

5. Dobývání nerostů

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů nejsou řešených v katastrálních územích
výhradní ložiska nebo jejich prognózní zdroj ani zde nejsou stanovena chráněná ložisková
území.

Z hlediska ochrany a využití radioaktivních surovin v území není stanoveno dobývací
prostor pro výhradní ložiska radioaktivních nerostů.

Do katastrálního území zasahuje poddolované území č. 3414 Pikárec v lokalitě Pikárec,
kde byly po r. 1945 těženy rudy.

6. STANOVENÍ PODMÍNEK  PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝ M ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ S UR ČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO Ú ČELU VYUŽITÍ ( HLAVNÍ
VYUŽITÍ), P ŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEP ŘÍPUSNÉHO VYUŽITÍ, POP Ř.
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T ĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍMEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, V ČETNĚ ZÁKLADNÍCH
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU.

Na hlavních výkresech vymezuje územní plán barevně odlišené plochy s rozdílným
způsobem využití (také funkční plochy) s určením převažujícího účelu využití. K nim
přiřazuje v textové části příslušné regulativy, která vymezují hlavní využití, přípustné,
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nepřípustné popř. podmíněně přípustné využití ploch. Takto vymezená regulace ploch
omezuje využitelnost jednotlivých  ploch s rozdílným způsobem využití.
- stupeň  přípustné  - optimální využití plochy, splňující podmínky, které jsou v území

běžné, bezkolizní  vztahy
- stupeň   podmíněně přípustné  - využití plochy činnostmi a ději, které nejsou v ploše běžné,

ale nenarušují funkci území jako celku
- stupeň  nepřípustné  - zakázaný, nedovolený způsob využívání plochy. Jde o činnosti či

děje, které nesplňují určující funkci dané plochy a jsou s ní v rozporu. U stupně nepří-
pustné nejsou ve výčtu činností  v regulativech ploch uvedeny činnosti stojící v jasném a
zásadním protikladu s funkcí hlavní

V grafické části územního plánu jsou plochy s rozdílným využitím označeny plošně
(barevnou plochou nebo šrafou podle legendy) a písmennou zkratkou plochy (např. BR). Tato
označení jsou rovnocenná a závazná.

Regulativ konkrétní plochy je označen písmennou zkratkou s číselným indexem
(např.BR1). Jednotlivé plochy jsou od sebe odděleny hranicí, kterou je nutno brát směrně, ne-
boť podrobnost zpracování ÚP odpovídá měřítku použitého mapového podkladu a
generalizaci zákresu funkčních ploch. Tyto hranice je možno přiměřeně zpřesňovat v rámci
podrobnější dokumentace při zachování koncepce dané územním plánem.

Vymezenému členění ploch musí odpovídat způsob jeho využívání a zejména účel
umisťovaných a povolovaných staveb včetně jejich změn a změn jejich využití. Stavby a jiná
opatření, které vymezenému členění ploch neodpovídají nelze na tomto území umístit nebo
povolit.

Dosavadní způsob využití území a ploch, který neodpovídá navrženému využití ploch
podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru.

Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití

Základní členění vychází z vyhlášky č. 501 /2006 Sb. o obecných  požadavcích na využívání
území.
Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a s ohledem na charakter řešeného území
daného území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji členěny.

Plochy zastavěné a zastavitelné se člení na:

a) Plochy bydlení - bydlení v rodinných domech (BR)

b) Plochy pro rekreaci - plochy pro rodinnou rekreaci (RR)

c) Plochy  občanského vybavení - veřejná vybavenost (OV)
d) Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova (OS)

e) Plochy veřejných prostranství – komunikační plochy (PD)
f) Plochy veřejných prostranství - zeleň veřejných prostranství (PZ)

g) Plochy smíšené obytné – plochy smíšené vesnické (SV)

h) Plochy dopravní – plochy pozemní dopravy (D)
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i) Plochy technické infrastruktury – plochy inženýrských sítí  (TI)

j) Plochy výroby a skladování – drobná výroba a služby (VD)
k) Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba a skladování(VZ)

Plochy nezastavěné se člení na:

a) Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky (H)

b) Plochy zemědělské – orná půda (ZO)
c) Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (ZT)
d) Plochy zemědělské – zahrady (ZZ)

e) Plochy lesní – plochy lesů (LP)
f) Plochy lesní – plochy krajinné zeleně (LK)

g) Plochy přírodní – plochy biocenter (OP)

Využití ploch  přípustné, podmíněně přípustné  a nepřípustné:

Plochy zastavěné a zastavitelné

a) Plochy bydlení – bydlení v rodinných domech - BR (světlečerveně)
Přípustné:
Plochy pro bydlení se zázemím  rekreačních a užitkových zahrad, různé typy rodinných
domů, místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, veřejná zeleň, dětská hřiště.
Podmíněně přípustné:
V území ohroženém nadlimitním hlukem z dopravy je využití ploch pro bydlení podmíněno
kladným posouzením z hlediska hluku z dopravy v územním řízení, územním souhlasu, popř.
v regulačním plánu.
Drobná výrobní činnost  a  chov drobného hospodářského zvířectva, pokud nebudou narušeny
požadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů na pozemek souseda),
maloobchodní zařízení, veřejné stravování a ubytování, zařízení zdravotnictví a sociální péče,
zařízení služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, služby a neobtěžující  řemesla a
služby, individuální rekreace ve stávajících domech (rekreační chalupy), zařízení dopravní a
technické infrastruktury.
Nepřípustné:
Činnosti neslučitelné s určující funkcí plochy jako obtěžující řemesla a služby, zemědělská
výroba, objekty pro průmysl a skladování, činnosti s vyššími nároky na přepravu zboží.

b) Plochy pro rekreaci – plochy pro rodinnou rekreaci – RR (oranžově)
Přípustné:
Slouží k umístění individuálních rekreačních chat, rekreačních domků a chalup a staveb
potřebných pro tyto činnosti a aktivity a dále pro umístění soustředěných rekreačních
zahrádek sloužících k rekreaci a zahrádkaření, přípustné jsou komunikace a parkoviště pro
obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport, zeleň, stavby příslušné
technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné:
Zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na
okolní prostředí.
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Nepřípustné:
Stavby pro trvalé bydlení, výrobní činnosti a sklady, zábavní centra,  stavby nesouvisející s
rekreační funkcí plochy, u individuálních rekreačních chat je nepřípustný chov drobného
hospodářského zvířectva.

c) Plochy  občanského vybavení - veřejná vybavenost – OV (fialově)
Přípustné:
Stavby pro školství a výchovu, zdravotnictví a sociálních péči, kulturní zařízení, správní a
administrativní objekty, stavby pro obchod, veřejné stravování a ubytování, služby
nevýrobního charakteru.
Podmíněně přípustné:
Byty, plochy pro sport, tělovýchovu a hromadnou rekreaci, řemesla a služby bez negativního
vlivu na životní prostředí, místní komunikace pro obsluhu území, plochy pro pěší, parkoviště,
vestavěné garáže, ostatní garáže podle regulativu konkrétní plochy, veřejná (sídelní) zeleň,
zařízení dopravní a technické infrastruktury.
Nepřípustné:
Průmyslová výroba, zemědělská výroba, drobná výroba, obtěžující řemesla  a služby, činnosti
neslučitelné s určující funkcí plochy.

d) Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova – OS ( žlutě)
Přípustné:
Slouží pro sportovní  a tělovýchovná zařízení na úrovni organizované i neorganizované,
sportovní a rekreační hřiště a jejich vybavenost, přípustné jsou byty správců, místní
komunikace pro obsluhu území, parkoviště, veřejná zeleň.
Podmíněně přípustné:
V území ohroženém nadlimitním hlukem z dopravy je využití ploch pro bydlení podmíněno
kladným posouzením z hlediska hluku z dopravy v územním řízení, územním souhlasu, popř.
v regulačním plánu.
Ubytovací a stravovací zařízení sloužící obsluze těchto území, služby bez negativního vlivu
na ŽP vážící se k určující funkci.
Nepřípustné:
Využití pro bydlení (rodinné domy a  bytové domy), obtěžující služby a řemesla, drobná
pěstitelská činnost, chov drobného hospodářského zvířectva, chatové osady, zábavní centra.

e) Plochy veřejných prostranství – komunikační  plochy PD- (šedě)
Přípustné:
Plochy veřejných prostranství s převažující komunikační funkcí zahrnují stávající a
navrhované plochy veřejně přístupných ploch v zastavěném území obce, zpravidla
v centrálním prostoru (náves, náměstí) nebo uličním prostoru. Zahrnují plochy dopravní,
technické infrastruktury a občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství.
Součástí jsou také dílčí plochy veřejné  zeleně.
Podmíněně přípustné:
Drobná architektura, městský mobiliář, dětská hřiště, drobné sakrální stavby, zařízení sloužící
obsluze těchto ploch
Nepřípustné:
Nepřípustná je zástavba veřejného prostranství budovami
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f) Plochy veřejných prostranství - zeleň veřejných prostranství PZ - (modrozeleně)
Přípustné:
Území pro veřejnou upravenou zeleň a parky plnící funkci estetickou, rekreační, ekologickou,
pietní i ochrannou, přípustné jsou dětská hřiště, odpočívadla s lavičkami, drobné sakrální
stavby a zařízení sloužící obsluze těchto ploch.

Podmíněně přípustné: zřizování pěších případně cyklistických cest, veřejná prostranství a
plochy pro pěší, umísťování objektů drobné architektury, vodních prvků,  umisťování
mobiliáře obce,  zařízení  technické infrastruktury, dílčí úpravy stávajících úseků místních
komunikací.
Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území.
Nepřípustné: je umístění objektů jiných funkcí, jiné činnosti narušující prostředí sídelní
zeleně.

g) Plochy smíšené obytné – plochy smíšené vesnické SV- (červeně se šrafou)
Přípustné:
Plochy smíšeného území určené pro umístění drobných řemeslných provozů, služeb a
obchodů společně s bydlením majitelů. Vedle bydlení zahrnující činnosti neobtěžujících
řemesel a služeb, maloobchodu, veřejného stravování a ubytování, administrativu, správu,
kulturu a osvětu,  zdravotnictví v kapacitách odpovídajících velikostí a objemu budov, stavby
pro sociální péči, výchovu, tělovýchovu,  stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací
plochy a  nenáročné  na přepravu zboží.
Podmíněně přípustné:
V území ohroženém nadlimitním hlukem z dopravy je využití ploch pro bydlení podmíněno
kladným posouzením z hlediska hluku z dopravy v územním řízení, územním souhlasu, popř.
v regulačním plánu.
Drobná výrobní činnost  a  chov drobného hospodářského zvířectva, pokud nebudou narušeny
požadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů na pozemek souseda),
agroturistika, rekreace ve stávajících objektech (rekreační chalupy), plochy veřejné i
soukromé zeleně, zařízení dopravní a technické infrastruktury.
Nepřípustné:
Nepřípustné jsou obtěžující služby a řemesla včetně obtěžující drobné výroby, činnosti
náročné na přepravu zboží, stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, stavby pro
sport, objekty průmyslové výroby, stáje pro velkochovy hospodářských zvířat.

h) Plochy dopravní – plochy pozemní dopravy D - (šedá a fialová)
Přípustné:
Plochy pozemních komunikací, plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel,
plochy dopravních zařízení a plochy železnice včetně nádraží, ploch pro vysokorychlostní
trať, plochy pro dopravu hromadnou, zemědělskou, dopravu v klidu, dopravu pěší a cyklistic-
kou.
Podmíněně přípustné:
Činnosti či zařízení bezprostředně související s určující funkcí v odpovídajících kapacitách a
intenzitách, zařízení technické infrastruktury.
Nepřípustné:
Je umístění staveb a činností jiných funkcí.
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i) Plochy technické infrastruktury – plochy inženýrských sítí  TI ( tmavofialová)
Přípustné
Monofunkční plochy pro stavby a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních
a čištění odpadních vod, zásobování plynem, elektrickou energií a telekomunikace a spoje a
trubní přepravu produktů.je pouze zařízení sloužící obsluze těchto území.
Podmíněně přípustné:
Činnosti či zařízení bezprostředně související s určující funkcí v odpovídajících kapacitách a
intenzitách.
Nepřípustné
Je umístění staveb a činností jiných funkcí.

j) Plochy výroby a skladování-drobná výroba a služby - VD (světle  šedě)
Přípustné:
Plochy určené pro umisťování objektů drobné výroby, slouží k umisťování provozoven
obvykle s výrobní náplní na bázi kusové či malosériové výroby, blíží se spíše výrobě
řemeslnické, navazující sklady a služby, přípustné jsou maloobchodní zařízení, administrativa
a správa,  zařízení dopravní a technické infrastruktury, hromadné a halové garáže.
Podmíněně   přípustné:
Byty správců (pohotovostní byty), bydlení v rámci agroturistiky, výjimečně přípustné je
situování čerpací stanice pohonných hmot.
Nepřípustné:
Využití pro bydlení v RD nebo bytových domech, občanskou vybavenost, sport a
tělovýchovu, rekreaci, zemědělská výroba.

k) Plochy výroby skladování – zemědělská výroba - VZ (hnědě)
Přípustné:
Plocha pro zařízení zemědělské výroby, jejího technického vybavení a skladování zemědělské
produkce. Negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které může přesahovat
hranice  areálu. Přípustná je průmyslová výroba, drobná výroba, výrobní řemesla, obchod,
služby, zařízení dopravní a technické infrastruktury, hromadné a halové garáže.
Plošně a dopravně náročné komerční aktivity.
Podmíněně přípustné:
Byty správců (pohotovostní byty), situování čerpací stanice pohonných hmot.
Nepřípustné jsou:
Využití pro bydlení, občanskou vybavenost (školství, zdravotnictví, sociální služby a kulturu),
zařízení sportu a tělovýchovy, zařízení pro rekreaci, výroba ze silným negativním dopadem na
ŽP.

Plochy nezastavěné:

a) Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky (H)
Přípustné:
Jsou vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologicko -
stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské, které jsou přírodní nebo uměle vybudované.
Podmíněně přípustné:
Vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.), činnosti
související s údržbou, chovem ryb případně vodní drůbeže, výjimečně přípustné jsou činnosti
spojené s rekreací, revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území.
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Nepřípustné
Je umístění staveb a činností jiných funkcí a činností negativně ovlivňující vodní režim
v území.

b) Plochy zemědělské – orná půda (ZO)
Přípustné:
Plochy zemědělské půdy - orná půda, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahrady a sady,
přípustné jsou  změny kultur.
Podmíněně přípustné:
Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, zalesnění, zemědělská
zařízení a dopravní plochy nutné k jejich obhospodařování.
Nepřípustné:
Je umístění staveb a činností jiných funkcí.

c) Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (ZT)
Přípustná
Plochy zemědělské půdy - orná půda, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahrady a sady,
přípustné jsou  změny kultur.
Podmíněně přípustné:
Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, zalesnění, zemědělská
zařízení a dopravní plochy nutné k jejich obhospodařování.
Nepřípustné:
Je umístění staveb a činností jiných funkcí.

d) Plochy zemědělské – zahrady (ZZ)
Přípustné:
Slouží k umístění samostatných zahrad, které nejsou určeny k zastavění.
Podmíněně přípustné:
Účelové stavby pro zahrádkaření charakteru drobné stavby, vedlejší stavby ke stavbám pro
bydlení, zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu
na  okolní prostředí.
Nepřípustné:
Stavby pro bydlení, rekreaci, podnikání a jiné stavby a činnosti nesouvisející s určující funkcí
plochy.

e) Plochy lesní – plochy lesů (LP)
Přípustná
Lesní a jiné pozemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa (PUPFL), využití ploch je možné
pouze v souladu se zákonem  na ochranu lesa v platném znění.
Podmíněně přípustné:
Jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesního hospodářství, Revitalizační opatření, opatření
ke zvýšení ekologické stability území, zřizování pěších případně cyklistických cest, plochy
pro pěší, umísťování objektů drobné architektury, výstavba zařízení technické infrastruktury,
dílčí úpravy stávajících úseků místních  a účelových komunikací.
Nepřípustné:
Je umístění staveb a činností jiných funkcí.
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f) Plochy lesní – plochy krajinné zeleně (LK)
Přípustné jsou:
Jedná se o extenzivní trávní porosty, dřeviny, skupinovou, rozptýlenou, soliterní a liniovou
zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva.
Podmíněně přípustné:
Zřizování pěších případně cyklistických cest, plochy pro pěší, umísťování objektů drobné
architektury, revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území.
Výstavba zařízení technické infrastruktury dílčí úpravy stávajících úseků místních
komunikací.
Nepřípustné:
Jsou stavby a zařízení nenávratně znehodnocující krajinnou zeleň.
g) Plochy přírodní – plochy biocenter (OP)
Přípustné jsou:
Plochy přírodní se vymezují za účelem zajistit podmínky pro ochranu přírody a krajiny. Jedná
se o plochy zvláště chráněných území, plochy biocenter. Přípustné jsou plochy zemědělské
půdy, plochy lesů a krajinné zeleně, vodní plochy.
Podmíněně přípustné:
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nepřípustné:
Je využití, které je v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny dané lokality.

7. VYMEZENÍ VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
    OPATŘENÍ A OPATŘENÍ K ZAJIŠ ŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU
    A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZE MKŮM
    A STAVBÁM VYVLASTNIT.

Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně ploch nezbytných
k zajištění jejich  výstavby a řádného využívání pro stanovený účel:

Dopravní infrastruktura:

VD1 Plocha pro úpravu a rozšíření místní komunikace pro dopravní napojení nové výstavby.
VD2 Plocha pro propojovací místní komunikaci nebo chodník.
VD3 Plocha pro výstavbu odstavného zálivu pro autobusovou zastávku.

Technická infrastruktura:

VT4  Plocha pro vybudování nové splaškové kanalizace po obci včetně čerpacích stanic.
VT5  Plocha pro kanalizační výtlak na kanalizační síť a ČOV obce Moravec.
VT6   Plochy pro nové trafostanice včetně přeložek a nových tras přívodního vedení VN

Veřejně prospěšná opatření pro účel:

Zvyšování retenčních schopností území:

Tato veřejně prospěšná opatření nejsou vymezena.
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Založení prvků územního systému ekologické stability:

Tato veřejně prospěšná opatření nejsou vymezena.

Asanace:

Plochy pro asanace nejsou v územním plánu vymezeny.

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanací je zakresleno v grafické části územního
plánu.

Poznámka: na tyto plochy se vztahuje i překupní právo podle §101 stavebního zákona.

8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB  A VEŘEJNĚ
     PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ
     PRÁVO.

Veřejně prospěšné stavby pro účel:

Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení:

PO 7 Plocha pro sportovní hřiště

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a sanací je zakresleno v grafické části územního
plánu.

Poznámka: na tyto plochy se nevztahuje možnost vyvlastnění či jiného omezení vlastnických
práv podle § 170 stavebního zákona.

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ
      MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, V ČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO
      PROVĚŘENÍ

V územním plánu jsou vymezeny tyto plochy a koridory územních rezerv:
 R1 - Územní rezerva koridoru pro přeložku silnice II/360. Trasa je zakreslena v grafické

části územního plánu, zejména ve výkresu základního členění a v hlavním výkrese.
 R2 - Územní rezerva pro plochu pro bydlení v rodinných domech.

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZM ĚN
      JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO RO ZHODOVÁNÍ,
      A DÁLE STANOVENÍ LH ŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ
      SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM   A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII
      DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI.

Tyto plochy a koridory nejsou v územním plánu vymezeny.
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11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ
      REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZM ĚNÁCH
      V JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULA ČNÍHO PLÁNU

Tyto plochy a koridory nejsou v územním plánu vymezeny.

12. STANOVENÍ POŘADÍ ZM ĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Pořadí změn (etapizace) je zakreslena v grafické části územního plánu ve výkresu
předpokládaných záborů půdního fondu a dále je etapizace uvedena v podmínkách
využití zastavitelných ploch.

13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTISTICKY
      VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ M ŮŽE VYPRACOVÁVAT
      ARCHTEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POUZE
      AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Tyto stavby nejsou v územním plánu vymezeny.

14. VYMEZENÍ STAVEB NEZP ŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ
      ŘÍZENÍ

Tyto stavby nejsou územním plánem vymezeny.

15. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO ČTU VÝKRESŮ K NĚMU
      PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Územní plán obsahuje:
I. Územní plán

  A. Textová část územního plánu
  B. Grafická část územního plánu:
1 Výkres základního členění 1 : 5 000
2 Hlavní výkres 1 : 5 000
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření
      a asanací                                   1 : 2 880

II. Od ůvodnění územního plánu
 A. Textová část odůvodnění územního plánu
 B. Grafická část odůvodnění  územního plánu:

4a    Koordinační výkres 1 :   5 000
4b    Koordinační výkres - výřez 1 :   2 880
5  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 :   5 000

     6     Výkres širších vztahů                                     1 :   25 000



25

II. ODŮVODNĚNÍ ŮZEMNÍHO PLÁNU

1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISK A ŠIRŠÍCH
    VZTAHŮ V ÚZEMÍ, V ČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ VYDANOU
    KRAJEM

Postavení obce v systému osídlení
Obec Pikárec leží 5 km severně od Křižanova  a 16 km severovýchodně od Velkého

Meziříčí. Správní území obce Pikárec je tvořeno pouze k. ú. Pikárec. Obec se nachází v
severovýchodní části kraje Vysočina, ve správním obvodu města Velkého Meziříčí jako obce
s rozšířenou působnosti. Vzdálenost od krajského města Jihlava je 46 km.

Celková výměra řešeného území je 846 ha. Obec má 320 trvale bydlících obyvatel.
Podle místní kroniky byla obec založena r. 1192 (první zmínka o obci). Historie obce byla

spjata s blízkým Moravcem.  Pikárec byl také v minulosti součástí obce Moravec.
Význam sídla v současnosti je dán především obytnou funkcí. V obci je vyhovující

občanská vybavenost (kulturní dům, prodejna, pohostinství, hřiště, výletiště a požární
zbrojnice). Občané jsou zaměstnáni v místě ve firmě  PROAGRO Radešínská Svratka i
drobných místních provozovnách, ostatní vyjíždějí za prací. Spádovost obce z hlediska
vyjížďky za prací je do Křižanova a do Velkého Meziříčí. Základní a mateřská škola je
v Moravci, praktický lékař je v Moravci, farností patří Pikárec také k Moravci.

Širší dopravní vztahy
Sídlo Pikárec leží na silnici II/360 Letohrad- Polička- Nové Město na Moravě- Třebíč-

Jaroměřice nad Rokytnou,  která je významnou spojnicí kraje Vysočina ve směru sever – jih.
Napojení na silnici I/37 je v Křižanově, dopravní napojení na dálniční síť je ve Velkém

Meziříčí.
Železniční trať se v řešeném území nenachází, nejbližší železniční stanice je v Křižanově.

Vztah vůči schválenému a rozpracovanému ÚP VÚC ( Zásadám územního rozvoje)

Území okresu Žďár nad Sázavou bylo řešeno územním plánem velkého územního celku
Českomoravská vrchovina - změny a doplňky ÚPN VÚC- II. Fáze (Urbion Bratislava - 1990),
u něhož však již uplynulo návrhové období  a je považován za územně plánovací podklad.

V současné době je zpracováno a schváleno zadání pro územní plán velkého územního
celku kraje Vysočina a je zpracován koncept ÚPN VÚC kraje Vysočina. Navržené řešení
územního plánu je v souladu s těmito materiály.

Vztah vůči dosud platné územně-plánovací dokumentaci pro celé území obce

Obec Pikárec nemá a neměla zpracovanou územně plánovací dokumentaci.
Obec má zpracovanou pouze urbanistickou studii z roku 1992, kterou zpracoval

ing. P. Košťál.
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Vztah k navazující ÚPD okolních obcí

Územně plánovací dokumentace sousedních obcí k datu zpracování návrhu územního plánu:

• obec Jívoví (k. ú. Jívoví)- nemá schválený územní plán
• obec Radenice (k. ú. Radnice)- má schválený územní plán sídelního útvaru (1998)
• obec Bobrůvka (k. ú. Bobrůvka)- nemá schválený územní plán
• obec Bobrová (k. ú. Dolní Bobrová)- má schválený územní plán obce (2006)
• obec Moravec (k. ú. Moravec)- má schválený územní plán obce (2006)
• obec Radkov (k. ú. Radkov u Moravce)- nemá schválený územní plán
• obec Horní Libochová (k. ú. Horní Libochová)- nemá schválený územní plán
• obec Kundratice (k. ú. Kundratice u Křižanova)- nemá schválený územní plán

V územním plánu je koordinováno především vymezení prvků ÚSES a řešení
inženýrských sítí.

2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, V P ŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU TÉŽ
    ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Zadání územního plánu.
Zadání územního plánu obce Pikárec bylo schváleno zastupitelstvem obce 19. října 2006.
Stanovené požadavky zadání jsou v územním plánu splněny. Vzhledem k nové právní úpravě
na úseku územního plánování bylo však nutné některé požadavky zadání přizpůsobit novému
stavebnímu zákonu.

Komentář k hlavním požadavkům zadání územního plánu:

Krajská hygienická stanice pracoviště Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava
1. Požadavek zakreslit do hlavního výkresu aktualizované limitní ochranné pásmo

zemědělské činnosti. Doporučení výsadby zeleně při nebo i uvnitř zemědělského areálu.
V územním plánu byl proveden výpočet ochranného pásma od objektů živočišné výroby
podle aktuálního stavu živočišné výroby v areálu. Výpočet je uveden v odůvodnění
územního plánu a ochranné pásmo  je zakresleno v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb.
v koordinačním výkresu odůvodnění územního plánu (není tedy zakresleno v hlavním
výkrese územního plánu). Po obvodu zemědělského areálu je navržena ochranná zeleň.

2. U soukromě hospodařících zemědělců a u výrobní činností v řešeném území, jsou jejich
ochranná pásma, z hlediska ochrany před hlukem, limitována hranicemi vlastních
pozemků, což je nutné zapracovat do textové části následně zpracovaného stupně ÚP.
Požadavek je zapracován v textové části územního plánu.

3. Nově navržená obytná území je nutno situovat mimo dosah event. vyhlášených ochranných
pásem, mimo předpokládané zdroje hluku (OP výrobní činnost, OP živočišné výroby,
výhledové OP ČOV, hlukové OP silnice II/360 a její výhledové přeložky). V územním
plánu jsou navrhované chráněné plochy navrženy  mimo tato OP. Plochy podél stávajícího
průtahu silnice II/360 jsou označeny jako podmíněně přípustné.

4. Nutno řešit výhledový návrh infrastruktury dle zájmů a potřeb obce. V případě navržení
nové ČOV je nutno v návrhu řešení ÚP obce zakreslit a respektovat její výhledové OP.
V územním plánu je navržen způsob odkanalizování v souladu s krajskou koncepcí, tj.
čerpáním splašků na ČOV Moravec.
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U stávající trasy silnice II. tř. II/360 v průtahu obcí Pikárec a u výhledové trasy přeložky
silnice II/360 je nutno zakreslit izofony hladin hluku 60 dB pro den a 50 dB pro noc, dle
§11 nař.vl.č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Umístěni event. nových obytných území je limitováno zakreslenými izofonami limitních
hladin hluku u stávající i výhledové trasy silnice II/360.  Posouzení negativních vlivů ze
silniční dopravy (výpočet tzv. hlukových ochranných pásem) bylo provedeno v doplnění
průzkumové části územního plánu. Z posouzení vyplynulo, že navrhované plochy pro
plochy bydlení v rodinných domech podél stávajícího průtahu silnice II/360 jsou
podmíněně přípustné pro bydlení. (Podrobněji je rozvedeno v kapitole dopravního řešení).

5. V případě návrhu sportovních a rekreačních ploch zóny je nutno specifikovat způsob
využití s ohledem na obecné a soukromé zájmy obce a jejich obyvatel. V územním plánu je
navržena plocha pro sport a tělovýchovu, která byla požadována pro zapracování do
zadání ÚP (existuje zpracovaná studie, která navrhuje sportovní areál se zaměřením
předběžně na cyklistiku,minimotoristické sporty, míčové sporty, tenis, minigolf apod.)
V návrhu ÚP byla plocha po projednání z hlediska ochrany ZPF výrazně zredukována a
bude nutné upravit i využití. Využití není v územním plánu konkretizováno, u plochy je
stanoven regulativ, že činnosti v ploše nesmí být obtěžujícím zdrojem z hlediska hluku
z okolí.

6. Podél hlavních komunikací v průtahu obcí doporučuji řešit pěší dopravu alespoň
jednostrannými chodníky (pokud již není nebo nebude řešeno do doby zpracování ÚP
obce). Chodníky podél silnic a spojovací chodník Pikárec – Moravec jsou již realizovány
nebo před dokončením.

MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP – ochrana přírody

Jako limity využití území respektovat „údolní nivy“, zeleň rostoucí mimo les (chráněna dle
ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb.) a veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny
mimo zastavěné území obce (chráněny dle ust. § 63 zákona č. 114/1992 Sb.)
Je doplněno do textové části územního plánu.

Ministerstvo zemědělství ČR, Strojírenská 12, 591 01 Žďár nad Sázavou
V k ú. Pikárec budou v září tohoto roku (2006) ve smyslu zákona o pozemkových úpravách

a pozemkových úřadech vyhlášeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) a současně se v záři
uskutečni úvodní jednání. Zpracovatelem návrhu KPU vč. geodetických práci se stala na
základě výběrového řízeni firma GB-geodezie, spol s r.o. Brno se kterou byla uzavřena
smlouva o dílo.

K termínu zpracování návrhu územního plánu byly zahájeny práce na KPÚ katastru.
Zároveň byl zpracován neschválený plán společných zařízení. Do návrhu územního plánu
byly v rámci rozlišovací schopnosti a podrobnosti územního plánu a v rámci použitého
mapového podkladu  (stará, ale  platná KN) podstatné záměry v obvodu KPÚ převzaty.
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3. KOMPLEXNÍ ZD ŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  A VYBRANÉ VARIANTY,
VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ TOHOTO
ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZ VOJE
ÚZEMÍ.

3. 1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Základními požadavky na řešení územního plánu byly stanoveny v hlavních  cílech  řešení
v zadání územního plánu.

Územní plán obce Pikárec je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál
koordinující rozvojové zájmy na integrovaném území v duchu trvale udržitelného rozvoje.
Hlavní cíle byly formulovány a schváleny v zadání územního plánu.

Hlavní cíle řešení územního plánu jsou:

• zachovat tradiční urbanistickou strukturu obce
• zachovat urbanistickou strukturu a významné historické hodnoty obce
• stanovit koncepci pro novou bytovou výstavbu v obci
• stanovit koncepci pro řešení dopravy v obci
• prověřit možnosti situované místní výroby v obci
• stanovit koncepci řešení technické vybavenosti v obci
• zajistit zachování a ochranu přírodních hodnot území, navrhnout místní územní systém

ekologické stability
• zkvalitnit životní prostředí v obci
• stanovit regulační zásady výstavby v obci

3. 2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Územní plán bude zpracován pro celé území obce, tedy pro katastrální území Pikárec,
nacházejících se v  kraji Vysočina, ve správním obvodu města Velké Meziříčí jako obce
s rozšířenou působností. Velikost katastrálního území je 846 ha.

Sousedními územním obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.):
- obec Jívoví (k. ú. Jívoví)
- obec Radnice (k. ú. Radnice)
- obec Bobrůvka (k. ú. Bobrůvka)
- obec Bobrová (k. ú. Dolní Bobrová)
- obec Moravec (k. ú. Moravec)
- obec Radkov (k. ú. Radkov u Moravce)
- obec Horní Libochová (k. ú. Horní Libochová)
- obec Kundratice (k. ú. Kundratice u Křižanova)
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3. 3. ZDŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA OCHRANY  P ŘÍRODNÍCH, CIVILIZA ČNÍCH
        A KULTURNÍCH  HODNOT ÚZEMÍ

Přírodní hodnoty

Krajinná charakteristika území

Návrh koncepce uspořádání krajiny a návrh opatření k ochraně krajinného rázu území,
které jsou  obsaženy v návrhu územního plánu vyplývá z respektování a udržení přírodních
hodnot území.

Osídlení krajiny

Osou komunikační sítě jsou historické cesty, dnes silnice II/360 Křižanov- Moravec a
silnice  III/36043 Pikárec- Bobrůvka. V místě křižovatky těchto cest leží sídlo Pikárec,
v současné jediné sídlo katastru (zaniklá osada Kosovy). Další osídlení je zastoupeno pouze
samotami Tiský dvůr a Tiský mlýn v lese západně od Pikárce.

V územním plánu jsou rozvojové plochy navrženy v návaznosti na sídlo Pikárec.

Katastrální území Pikárec

Výměra z toho
celkem zemědělská půda lesní vodní zast. ost.

v ha celkem orná zahrada sady louky pastviny pozemky plocha plocha plocha

845,69 396,78 290,55 12,59 1,86 91,78 - 360,65 53,31 7,14 27,81
100% 46,9% 34,4% 1,5% 0,1

%
10,9% 0% 42,7% 6,3% 0,8% 3,3%

Převažujícím využitím ploch v řešeném  území je využití zemědělské - cca 46,9 % rozlohy
(34,4 % orná půda), 42,7 % v katastrálním území je zalesněno a pouze cca 10,4 % zbývá na
další plochy (sídla, vodní nádrže, komunikace atd.). Z uvedených bilancí je patrný vysoký
podíl lesních ploch a vodních ploch v řešeném území, přesto je v řešeném území nedostatek
lesní a krajinné zeleně ve střední části katastru. V řešeném  území je malý podíl trvalých
travních porostů a územním plánu je doporučeno jejich zvýšení, vybrané plochy jsou
navrženy k zatravnění.

Vodní toky a plochy:

Řešeným územím prochází rozvodí, západní část katastru náleží do povodí Bobrůvky,
západní část do povodí Libochovky.

Luční  potok - protéká zalesněnou západní částí katastru. Na Lučním potoce jsou 2 velké
rybníky katastru Horní a Dolní Tis.

Tiský potok - protéká západním okrajem řešeného území a vlévá se do rybníka Dolní Tis a do
Lučního potoka.
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Bezejmenný levostranný přítok Lučního potoka - na zatrubněné části je Zemanův rybník

Pikárecký potok - protéká jihovýchodní částí katastru. Na Pikáreckém potoce jsou 2 velké
rybníky  Pikárecký (také Podlesník)  a rybník  Kuchyň.

Bezejmenný levostranný přítok Pikáreckého potoka – vlévá se od jihu z lesa do Pikáreckého
potoka. Na toku jsou menší rybníčky Švárovec a Potěšil.

Na zatrubněné horní části Radkovského potoka na východním okraji  řešeného území je
rybník Dolní Troubník.

Nejhodnotnější tok představuje lesní úsek Lučního potoka a jeho lesní přítoky (návrh
území na regionální biocentrum), které přestavují zachovalé přírodní prostředí, přirozeně
meandrující tok s doprovodnou vegetací.

Pramenné části vodních toků mimo les jsou většinou zatrubněné. Úseky toků, procházející
zemědělskou půdou jsou toky regulované s malou krajinářskou a ekologickou hodnotou (
zejména úsek Pikáreckého potoka mezi rybníky Podvesník a Kuchyň a další). Úseky těchto
toků bude nutné revitalizovat.

 Území je z hlediska krajinného rázu charakteristické vysokým podílem vodních ploch,
v katastru je 53 ha vodních ploch - 6,3% plochy katastru. (Podle kroniky obce je na katastru
13 rybníků, symbol rybníka je i ve znaku obce).  Vodní plochy slouží většinou pro
rybochovné účely.

V územním plánu jsou navrhovány nové vodní plochy, s novými plochami rybníků je
počítáno i v připravovaných komplexních pozemkových úpravách. Vodní plochy ke zvýšení
ekologické stability krajiny je v rámci přípustného využití možné umístit také na
zemědělských plochách.

Lesy

Střední část řešeného území v okolí Pikárce je tvořena zemědělskými pozemky, kde
převládá orná půda. Lesy jsou zastoupeny především v západní a jihozápadní části řešeného
území (lesy v okolí Tiského Dvora – původně lesopark a les jižně od obce). Severně od obce
jsou to lesy kolem vrchu Kosova Hora. Na  lesních plochách jsou  navrženy prvky
regionálního ÚSES.

Lesnatost řešeného území je vysoká  42,7 %.
V územním plánu jsou doporučeny nové plochy k zalesnění a zalesnění je také umožněno

regulativem jako přípustné využití na zemědělské půdě.

Reliéf

Středem řešeného území protéká Pikárecký potok, od něj se terén ve směru severním
směrem ke vrchu Kosova Hora (593,8 m n.m, vrch leží na k.ú Moravec) a jižním směrem k
nejvyššímu vrchu katastru -  vrch Spálený kopec (591,4 m n.m.)  postupně zvyšuje. Nejnižší
bod katastru je Pikárecký potok u rybníka Kloboučníků na hranici katastru.

Dálkové pohledy

Zástavba v Pikárci se výrazně neuplatňuje v dálkových pohledech. Obec nemá výraznou
výškovou dominantu, nejvýrazněji se uplatňuje objekt kulturního domu a objekty
v zemědělském areálu (zejména suška). Nejvýznamnější pohled z příjezdových komunikací je
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od Křižanova, kde se uplatňuje zástavba podél rybníka Podvesník. Při příjezdu od Bobrůvky a
od Moravce se zástavba obce v dálkových pohledech neuplatňuje.

Diferenciace území z hlediska ochrany a tvorby krajiny

Uvedené základní limity ochrany přírody a krajiny jsou zakresleny v koordinačním výkresu
odůvodnění územního plánu.

Památné stromy
V katastrálním území Pikárec se památné stromy nenachází.
Zvláště chráněná území – v řešeném území zatím nejsou vyhlášena zvláště chráněná území
ani nejsou územním plánem navržena.
Natura 2000 - do řešeného území nezasahuje žádná vyhlášená ani navržená lokalita soustavy
NATURA 2000.
Významné krajinné prvky - v řešeném území jsou z obecně vyjmenovaných významných
krajinných prvků zastoupeny lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy a mokřady. Registrované
významné krajinné prvky v řešeném území zastoupeny nejsou.

Ochrana krajinného rázu

Ráz krajiny v katastrálním území Pikárec je dán velkým podílem zemědělské půdy v okolí
sídla, velkými souvislými plochami lesů v okrajových částech a velkým počtem rybníků
v katasru. V územním plánu je navržena ochrana krajiny a krajinného rázu především těmito
opatřeními:

- návrh revitalizace vybraných vodotečí a ozelenění jejích břehů, návrh vodních ploch
- zvyšování podílu trvalých travních porostů a snižování podílu orné půdy na

zemědělské půdě katastru
- je doporučeno zvýšit podíl lesních ploch v k.ú., v rámci přípustných  činností na

zemědělské půdě je umožněno její zalesnění (podmíněno souhlasem ochrany ZPF)
- je navržena výstavba nových cest, které kromě zajištění přístupu k pozemkům zlepší

také prostupnost krajiny
- je navržena výsadba rozptýlené zeleně v krajině především  ve formě  interakčních

prvků podél cest a vodotečí, zvýšení podílu zeleně v krajině bude zajištěna  i realizací
biokoridorů a biocenter lokálního ÚSES

- u navrhovaných rozvojových ploch (jedná se zejména o výstavbu RD)  jsou stanoveny
základní prostorové regulativy.

Geologické a geomorfologické poměry

Z geologického hlediska náleží oblast k moravské větvi moldanubika, a to její střední části.
Vlastní zájmové území je tvořeno sérií rul, mezi nimiž převažují biotitické pararuly.
Z usazenin se v okolí vyskytují hlavně neogenní písky, štěrky a jíly. Základové podmínky
jsou v řešeném území dobré, mimo údolní nivy vodotečí, kde je vyšší hladina spodní vody.

Skalní podklad tvoří převážně pararuly, z menší části amfibolity. Skalní podklad je kryt
zvětralinovým pláštěm rul, případně svahovými hlínami, které místy obsahují spraš. Svahy
jsou pokryty svahovými sutěmi, dna údolí pokrývají písčito-hlinité sedimenty.

Inženýrské-geologické poměry lze charakterizovat jako příznivé. K zástavbě nejvhodnější
jsou plochy pokryté zvětralinovým pláštěm skalního podkladu, případně svahovými hlínami
Méně vhodné jsou údolní sedimenty.
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Klimatické poměry

Řešené území se podle klimatické regionalizace nachází v mírně teplé klimatické oblasti,
konkrétně v regionech MT 3 :

mírně teplá oblast
  Vybrané klimatické charakteristiky MT 3

  Počet letních dní 20 - 30

  Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více 120 - 140

  Počet mrazových dní 130 - 160

  Počet ledových dní 40 - 50

  Průměrná teplota v lednu v °C -3 až - 4

  Průměrná teplota v červenci v °C 16 - 17

  Srážkový úhrn za rok (mm) 600 - 750

  Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100

Geologické, geomorfologické a klimatické poměry neovlivňují podstatným způsobem
využitelnost zastavitelných území. V územním plánu jsou rozvojové plochy navrženy mimo
geologicky nepříznivé a klimaticky inverzní údolí vodotečí.

Civilizační a kulturní hodnoty

Historický vývoj, urbanistický vývoj a ochrana památek

Historie obce

Obec Pikárec je součástí ploché, mírně zvlněné krajiny Křižanovské vrchoviny, typické
svými rozsáhlými rybničnými soustavami, pocházejícími v převážné míře již z období
středověku. Pikárec je nevelká vesnice na spojnici mezi městečkem Křižanovem a obcemi
Moravcem a Bobrůvkou. Obec založena roku 1192, ležící asi 30 km jihovýchodně od Žďáru
nad Sázavou. První zmínky o obci, dochované z místní kroniky, jsou právě z roku 1192. První
písemné záznamy o obci jsou z roku 1436. Prvními osadníky zde byli Pikharti, v překladu
čeští bratři.

 Významným střediskem pro celý sídlení rozvoj regionu byl nepříliš vzdálený Křižanov a
trasa tzv. libické stezky, která tvořila důležitou osu regionu. Pikárec byl v majetku žďárského
kláštera, součást jeho křižanovské části. V roce 1496  Pikárec opouští klášterní panství a
přechází do majetku Pernštejnů, nejvýznamnějšího moravského rodu následujícího období.
V držení Pernštejny přetrvává Pikárec až do samého konce středověku jako součást
křižanovského dílu.

V roce 1562 tak prodává Vratislav z Pernštejna i panství Křižanov vladykovi Zdenkovi
Lhotskému ze Ptení i nadále však zůstává součástí křižanovského dominia.  Zlom nastává
teprve v roce 1595, kdy prodává Václav Lhotský ze Ptení a na Moravci svůj díl panství Janu
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staršímu Munkovi z Ivančic a na Troubelu a vzniklo nové moravecké panství, ke kterému
Pikárec dále náležel.

V této době je v Pikárci zmiňováno 15 usedlostí, z nichž nejvýznamnější byla zákupní
rychta, stávající v místě domu čp. 13. Jedním ze způsobů obživy pikáreckých obyvatel bylo
v tomto období také tkalcovství. Pikárec v rámci panství měl značný význam svým
potenciálem lesů. Dalším panským produktem, který sice nebyl získáván na dnešním
katastrálním území Pikárce, ale který s ním těsně souvisel, byla hrnčířská hlína. V této době se
objevuje zájem o zpracování železné rudy, jejíž ložiska byly na křižanovském a moraveckém
panství objeveny.  lokality železných dolů, doložených většinou pouze pomístními traťovými
názvy, ležely také na území moraveckého panství. Jedná se o polohu „Na dolech“ severně od
Horní Libochové a „U železných dolů“ na katastru Pikárce. Jiným panským majetkem na
území Pikárce byl tehdy tzv. Tiský dvůr. Ten vzniká někdy v průběhu první poloviny 18.
století, přesněji zřejmě až v druhé čtvrtině století, na území získaném spolu s rybníkem
Horním Tisem od křižanovského panství. V okolí Tiského dvora jsou uvedeny oba rybníky
Tisy  a třetí  rybník Ratan.                  

V obci byl umístěn kamenolom, založeného asi na počátku osmdesátých let 19. století,
jeho význam vzrostl v 1. polovině 20. století, později zrušen . Kamenolom je umístěn na
kopečku nad vesnicí na rozcestí k Tisům. Ve 2. polovině 20. století byly provedeny úpravy a
nová výstavba, která změnila charakter obce. Roku 1966 byl zbourán domek čp. 56 a na jeho
místě je vystavěna nová prodejna Jednoty Velké Meziříčí, byly vybudovány požární nádrže
v místě návesních rybníčků. V roce 1970 byla započata stavba společenského domu a bytovky
na křižovatce silnic. Budova byla dokončena v průběhu první poloviny roku 1972.

Pikárecké zajímavosti

Zaniklá vesnice Kosovy
Součástí nynějšího územního katastru obce Pikárce je i místo, kde stávala v období
středověku vesnice Kosovy. Její polohu připomíná dochované traťové jméno „V Kosovech“
či „V Kosových“, které se váže na pole, louky a pastviny jihovýchodně od obce, na výběžku
katastru, navazujícím těsně na území Horní Libochové.

Kaple sv. Prokopa 
Nynější kaplička, zasvěcená sv. Prokopovi a stojící uprostřed horní návsi, je svým původem
značně mladá. Byla vystavěna v roce 1923 na místě starší stavby, svým rozsahem výrazně

menší. K podobě a tvaru této předchůdkyně se však nepodařilo získat žádnou plánovou
dokumentaci, stejně jako ke stavbě kaple nynější.
Podle některých zmínek, spíše kronikářského charakteru, než zcela věrohodných archívních
podkladů, byla původní kaple vystavěna v roce 1776.

Zákupní rychta č.p. 13
Pochází z počátku existence obce. Tyto  rychty vznikaly současně se vsí, rychtárství získával
v tomto období prevážne zakladatel obce – lokátor. Pikárecká rychta stála v místech domu čp.
13. Až do jejího prodeje v roce 1583 zůstávala zřejmě trvale v rodině původního zákupního
rychtáře.

Tiský dvůr a rybníky
Asi 2 kilometry západně od Pikárce se v rozsáhlých lesích nalézá malá izolovaná enkláva
polí, uprostřed níž stojí bývalá hájovna, známá jako Tiský dvůr. Jak již sám název napovídá,
jejím předchůdcem v těchto místech byl někdejší vrchnostenský dvůr stejného jména. Dobu
vzniku nelze určit,  poprvé se uvádí až roku 1750, a to pod názvem „Závist“. Dvůr zpustl  a
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byly zrušeny také všechny tři velké rybníky v jeho blízkosti. Jejich areál spolu s pozemky
bývalého dvora je pozvolna zalesněn a v místech dvora vzniká nová myslivna. Teprve
později, zřejmě na přelomu 19. a 20. století, jsou oba rybníky Tisy obnoveny, ne však zcela
v původním rozsahu.

Tiský mlýn
Tiský mlýn č.p. 35, položený pod hrází rybníka Dolního Tisu, byl postaven teprve v roce
1807. Jeho prvním majitelem byl Jan Tálský z Bobrové, který získal bezplatně od moravecké
vrchnosti místo zvané Soudník pod panským rybníkem, aby si zde vystavěl mlýn o jednom
složení s pilou a olejnou. Mlýn byl v prvním půlstoletí panský, teprve po  roku 1853 převeden
do majetku tehdejšího mlynáře.

Kříž na křižovatce
Před nynějším kulturním domem na križovatce silnic, poblíž zastávky autobusové dopravy,
stojí opravený litinový kříž. Křížek stál původně více v silnici a při její úpravě byl posunut asi
o čtyři metry.

Znak obce

V modrém štítě na stříbrné vlnité pudě zelený tis se zlatým kmenem, provázený dvěma
pryskyřníky se zeleným stonkem a zlatým květem. Nad tisem zlatá kačena, letící vpravo.
Návrh znaku vychází z obecního razítka. Barvy a výklad byly doplněny či upraveny tak, aby
znak hovořil o velkém počtu (třináct) rybníků na zdejším katastru, z nichž dva, podobně jako
zdejší samota, nesou jméno Tis. Pryskyřníky odpovídají vodnímu ladění motivu, rostou na
vlhkých lukách zejména v blízkosti vod. Také kačena je obvyklým ptákem našich rybníků.

Zásady ochrany kulturních hodnot

Ochrana památek

V k.ú. Pikárec nejsou v současné době objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních
památek

Ochrana tzv.památek místního významu

V řešeném území se nacházejí drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní
památky, ale mají svůj kulturní a urbanistický význam, tzv. památky místního významu
(drobné sakrální stavby, kapličky, kříže, kameny), tyto objekty je nutno zachovat a
respektovat. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat,
přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat.

V Pikárci lze za památky místního významu považovat:
- kapli sv. Prokopa na horní návsi
- objekt staré hasičské zbrojnice na horní návsi
- kříže a památníky (u kulturního domu, u výletiště, na kopci na Křižanov, na hranici

Moraveckého katastru)
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Pravidla  pro výstavbu v obci

Plošná regulace – je třeba respektovat historický půdorys sídla, zejména v prostoru
historických ulic je třeba respektovat historicky danou stavební čáru.

Podmínky pro stavby
Nové objekty budou stavěny jako objekty architekturou srovnatelné s okolní venkovskou
zástavbou.

Prostorová regulace
Objekty v obytném území budou max. jednopodlažní, bytové domy pak třípodlažní, výšková
hladina zástavby je dána převládající výškou zastavění v místní části, u zástavby zohlednit
převládající tvar stávajících střech . Materiálové řešení přizpůsobit  okolnímu prostředí.

Zeleň - při vegetačních úpravách v místních  částech použít přednostně domácích druhů
dřevin.

Ochrana archeologických lokalit

Celé řešené území je nutno považovat za území archeologického zájmu podle § 22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území
může dojít k narušení archeologických nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je
tedy nutno tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo
jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.

3. 4. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBCE

Demografické údaje byly převzaty ze sčítání lidí domů a bytů v roce v roce 2001.

Vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva

 Sídlo 1991 2001 2010 2020

 Pikárec 277 299 325 350

Prognóza nárůstu počtu obyvatelstva formou migračního přírůstku je podmíněna
zachováním a zkvalitněním podmínek životního prostředí, vybudováním technické
infrastruktury a základní občanské vybavenosti obce, přípravou pozemků pro výstavbu
rodinných domů i dostupností cen pozemků a nemovitostí.

Věková struktura obyvatelstva

Obyvatelstvo ve věku 0-15 15-65 65+ Celkem

 Pikárec r. 2001 73 183 43 299
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Podle údajů uvedených v tabulce bylo v Pikárci v roce 2001:

24,41 % obyvatel v předproduktivním věku
61,20 % obyvatel v produktivním věku
14,38 % obyvatel v poproduktivním věku

Průměrná věková struktura:

v ČR (2001) 16,4 % - 65,3 % - 18,3 %
Kraj Vysočina 17,6 % - 64,1 % - 18,3 %

Z údajů je patrná příznivá současná věková struktura obyvatelstva v obci, zejména vysoký
podíl dětí.

Předpokládaný počet pracovních příležitostí v obci

  SEKTOR 2006 2025

  I. SEKTOR (zemědělství) 35 30

  II. SEKTOR (průmysl) 17 30

  III. SEKTOR ( obč. vybavenost) 3 20

  CELKEM 65 80

I. sektor - zemědělství a lesnictví
II. sektor - průmysl a skladování
III. sektor - občanská vybavenost a služby

Předpokládaný pohyb za prací

  Obec Pikárec 2001 2020

  Počet pracujících obyvatel 115 133

  Počet pracovních příležitostí 65 80

  Pracuje v místě bydliště 41 50

  Vyjíždí za prací 74 83

  Dojíždí za prací 24 30

  Saldo pohybu za prací 50 53

Vzhledem  k velikosti obce je v obci relativně velký počet  pracovních příležitostí, pro
vyjíždějící  za prací  jsou dostupné pracovní  příležitosti ve Velkém Meziříčí.
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3. 5. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Sídlo Pikárec leží na křižovatce cest do Křižanova, Moravce a Bobrůvky. Zástavba obce je
situována podél návsi v mělkém údolí přítoků (dnes zatrubněných) Pikáreckého potoka, který
pod obcí vytváří velký rybník Podvesník. Z rybníčků v prostoru návsi byly vytvořeny požární
nádrže.

 1. Zachování tradičních urbanistické struktury obce a zachování historických hodnot obce.

Hodnotná urbanistická struktura je zastoupena především zástavbou v prostoru návsi. Sídlo
je z velké většiny tvořena prostorem velké návsi a zástavbou po jejím obvodu. Obvodově
obestavěný prostor velké návsi je rozdělen zástavbou domů uprostřed návsi na 2 menší
prostory  – západně je to prostor v okolí kaple (horní náves) a východně prostor v okolí
prodejny (dolní náves).

Zástavba po obvodu velké návsi je  tvořena převážně zemědělskými usedlostmi -grunty,
zástavba v ploše návsi pak menšími domy. Obytné i hospodářské části usedlostí jsou štítově
orientované do prostoru návsi, některé objekty jsou příčně propojeny sedlově zastřešeným
vjezdem. Většina objektů je již novodobě přestavěna.

Zástavba vnitřního prostoru návsi je tvořena několika menšími domy a kaplí, která tvoří
prostorovou dominantu návsi. Nezastavěná plocha návsi je tvořena 2 vodními nádržemi, které
nahradily návesní rybníky, plochami komunikací a veřejné zeleně. Architektonicky hodnotné
jsou v prostoru návsi objekt kapličky, stará hasičská zbrojnice a některé původní nepřestavěné
objekty. Architektonickou závadou je objekt prodejny, který vybočuje ze stavební čáry
sousedních objektů a je zastřešený plochou střechou.

V územním plánu je navržena ochrana  vlastního vnitřního prostoru návsi a dále  ochrana
objektů na návsi. Vnitřní prostor návsi je třeba zachovat nezastavěný, a je třeba také zachovat
oba rybníky ve stávající ploše. Vnitřní plocha návsi  je v územním označena jako
nezastavitelné veřejné prostranství. Dále je třeba udržet charakter urbanistického tvaru návsi
a venkovského charakteru zástavby po obvodu. Na návsi se významně uplatňují zemědělské
usedlosti po obvodu, u těchto objektů je nutné při přestavbách dodržet vnější hmoty těchto
objektů.

Kromě prostoru návsi je historická zástavba sídla umístěna podél cesty a západním břehu
rybníka Podlesník.  Zde jsou umístěny menší domky.

Novodobá výstavba  rodinných domů byla umísťována podél hlavní silnice, a to jak
směrem na Křižanov tak směrem na Moravec. Kulturní dům byl postaven v prostoru
křižovatky.

Bývalý kamenolom v západní části sídla je v současné době využíván jako výletiště pro
pořádáni kulturních a společenských akcí.

Areál zemědělského družstva byl nově postaven na volných plochách severně od návsi.
Nedaleko byly umístěny drůbežárny, ty jsou v současné době nevyužívané.

Rekreační území je zastoupeno novým hřištěm u hájenky.

2. Stanovení  koncepce pro bytovou výstavbu v obci.

Plochy pro bytovou výstavbu byly v minulosti rozvíjeny především podél komunikací a
dále přestavbou původních objektů. Rozvoj bytové výstavby obce je směřován do několika
směrů. Přednostně budou využity plochy využívající vybudovanou dopravní a technickou
infrastrukturu proluky ve stávající zástavbě – lokality v jižní části sídla, lokality u silnice
II/360 a lokalita k výletišti. Ve druhé etapě jsou navrženy lokality, kde bude třeba dopravní a
technickou vybavenost vybudovat – lokality severně od návsi. Rozvojové plochy pro bydlení
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jsou  navrženy jako plochy pro bydlení v rodinných domech v regulativech jednotlivých ploch
jsou uvedeny také prostorové regulativy těchto ploch.   

3. Stanovení koncepce pro řešení dopravy v obci.

V územním plánu je navržena územní rezerva pro přeložku  silnice II/360 jihovýchodně od
sídla. Stávající trasa silnice (průtah obcí), se stane silnicí III.třídy nebo místní komunikací.
Trasy ostatních silnic a místních komunikací jsou v územním plánu ponechány ve stávající
poloze s možnostmi dílčích úprav. V územním plánu jsou navrženy nové místní komunikace,
doplňují se místní komunikace v místech navržených pro bytovou výstavbu. Návrh koncepce
dopravy je podrobně popsán v samostatné kapitole.

4. Situování drobné místní výroby v obci

Stávající výrobní území obce je zastoupeno areálem zemědělské společnosti PROAGRO
Radešínská Svratka, navazujícími provozovnami výroby plastů a truhlárnou za kulturním
domem. V územním plánu jsou navrženy rozvojové plochy pro drobnou výrobu a služby
v návaznosti na zemědělský areál a u silnice II/360.

5. Koncepce řešení technické vybavenosti v obci

V územním plánu je navržena výstavba  kanalizační sítě a čerpání splašků na ČOV
Moravec.

V rozvojových plochách je pak navrženo doplnění všech inženýrských sítí.
Podrobněji je koncepce technické vybavenosti popsána v samostatných kapitolách textové

části.

6. Zachování a ochrana přírodních hodnot v obci, návrh územního systému ekologické
    stability

Kromě  návrhu ÚSES popsaného  v samostatné kapitole je navrženo doplnění krajinné
zeleně formou interakčních prvků, zejména podél komunikací, polních cest a vodních toků a
také po obvodu zástavby. Dále je navržena izolační zeleň podél zemědělských a výrobních
areálů.
Řešení ÚSES je obsaženo v samostatné kapitole textové části a v hlavních výkresech

grafické části.

7. Zkvalitnění životního prostředí v obci

V územním plánu je navrženo základní členění obce na výrobní území a obytné území.
V územním plánu byla podle požadavku zadání výpočtem ověřena ochranná pásma

objektů živočišné výroby podle aktuálního využití těchto areálu a objektů. V  ochranných
pásmech objektů zemědělské výroby nejsou navrženy nové plochy bydlení nebo jiné chráněné
zástavby.

V územním plánu bylo posouzeno ovlivnění hlukem z dopravy stávající i navrhované
rezervní trasy silnice II/360. V ochranném pásmu nové rezervní trasy silnice nejsou navrženy
plochy pro bydlení popř. jinou chráněnou zástavbu. Plochy nacházející se u dnešní trasy
silnice III/360  mají stanoven regulativ podmiňující využití plochy pro bydlení.
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8. Stanovení zásad pro výstavbu v obci

V územním plánu jsou stanoveny regulativy ploch s rozdílným způsobem využití
(funkčních ploch) a základní prostorové regulativy pro zástavbu ploch objekty a budovami.

Ty jsou popsány v textové části územního plánu a označeny v hlavním výkresu územního
plánu.

Koncepce veřejné zeleně

V územním plánu jsou označeny 2 základní kategorie (funkční plochy) zeleně, a to zeleň
krajinná a zeleň sídelní.

Krajinná zeleň   

Vedle ploch lesa (PUPFL) a ploch trvalých travních porostů má tato plocha největší
význam z hlediska utváření krajiny. Krajinná zeleň v řešeném území je zastoupena především
v nižších polohách v údolích vodotečí jako zamokřené plochy, svahy a území s náletovými
dřevinami. Ve vyšších polohách jsou to neobdělávané ostrůvky krajinné zeleně a  rozptýlené
remízky a lesíky.

V zastavěném území sídel plní krajinná zeleň funkci extenzivně udržované zeleně
s ochrannou nebo izolační funkcí. Krajinná zeleň bude také navržena na plochách zeleně,
které jsou součástí ÚSES.

V územním plánu je navrženo doplnění zeleně podél polních cesta a komunikací, vodotečí
a vodních ploch formou interakčních prvků ÚSES.

Sídelní zeleň   
Z hlediska sídlení zeleně počítá územní plán s těmito lokalitami:

• Stávající sídelní zeleň v Pikárci je zastoupena především v centrální části obce. Jedná se o
vnitřní prostor obou návsi, který je parkově upraven, není zde počítáno se změnami.

• V územním plánu je navržena nová plocha veřejné zeleně na příjezdu do obce v prostoru
před výletištěm. V tomto prostoru je navrženo také parkoviště.

• Dále je v územním plánu navržena plocha veřejné zeleně v prostoru mezi výletištěm a
navrhovanou plochou pro bydlení. Tato zeleň bude plnit také funkci izolační zeleně.

• Doplnění zeleně je potřebné také na sportovních plochách, tj. u sportovního hřiště.
• Drobné plochy veřejné zeleně budou navrženy v rámci rozvojových ploch pro bytovou

výstavbu, lokalizace ploch zeleně bude upřesněna v podrobnější dokumentaci

Zeleň ochranná - je navržena podél zemědělského areálu a podél humenní cesty. Z hlediska
doplnění a úprav zeleně je třeba respektovat vhodnou skladbu dřevin (zejména používat
domácí druhy dřevin).
Soukromá zeleň je součástí zástavby RD a je využívána jejími obyvateli. Liniová zeleň je
především podél komunikací a zemědělských cest. Původní dřeviny se dochovaly podél
některých cest a vodotečí.
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3. 6. ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP ŮSOBEM VYUŽITÍ

Základní členění vychází vyhláška č. 501 /2006 Sb. o obecných  požadavcích na využívání
území. Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a s ohledem na charakter řešeného
území daného území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji členěny.

Plochy zastavěné a zastavitelné se člení na:

a) Plochy bydlení - bydlení v rodinných domech (BR)

b) Plochy pro rekreaci - plochy pro rodinnou rekreaci (RR)

c) Plochy  občanského vybavení - veřejná vybavenost (OV)
d) Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova (OS)

e) Plochy veřejných prostranství – komunikační plochy (PD)
f) Plochy veřejných prostranství - zeleň veřejných prostranství (PZ)

g) Plochy smíšené obytné – plochy smíšené vesnické (SV)

h) Plochy dopravní – plochy pozemní dopravy (D)

i) Plochy technické infrastruktury – plochy inženýrských sítí  (TI)

j) Plochy výroby a skladování – drobná výroba a služby (VD)
k) Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)

Plochy nezastavěné se člení na:

a) Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky (H)

b) Plochy zemědělské – orná půda (ZO)
c) Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (ZT)
d) Plochy zemědělské – zahrady (ZZ)

e) Plochy lesní – plochy lesů (LP)
f) Plochy lesní – plochy krajinné zeleně (LK)

g) Plochy přírodní – plochy biocenter (OP)

Využití ploch  přípustné a nepřípustné popř. podmíněně přípustné je uvedeno v samostatné
kapitole textové části územního plánu.

 Vymezení pojmů použitých v regulativech funkčních ploch
 
 Pro účely tohoto ÚP jsou použity tyto pojmy:

• hospodářské zvířectvo  - skot, prasata, ovce, kozy
• drobné hospodářské zvířectvo - králíci, drůbež, apod.
• drobná pěstitelská činnost - pěstování plodin a produktů samozásobitelského charakteru
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• zemědělská malovýroba - podnikatelské pěstování na úrovni rodinných farem zaměřené
jak na živočišnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotlivě)

• zemědělská výroba – hromadná rostlinná nebo živočišná zemědělské výroba realizovaná
ve specializovaných zemědělských areálech, jejíž negativní účinky na okolní prostředí
mohou překročit hranice areálu

• drobná výroba - činnosti nemající charakter hromadné tovární výroby, spíše blížící se
výrobě řemeslnické v malých areálech, případně jednotlivých objektech

• průmyslová výroba – hromadná tovární výroba v plošně rozsáhlých areálech s rozvinutou
vnitropodnikovou dopravou, aktivity průmyslové výroby zpravidla vyžadují posouzení
vlivu na ŽP podle zvláštních předpisů

• výroba ze silným negativním dopadem na ŽP - podnikatelské aktivity (průmyslové nebo
zemědělské) kategorie velké a zvláště velké ve smyslu zákona č.86/2000 Sb. O ovzduší v
platném znění

• neobtěžující služby a řemesla – činnosti, jejichž účinky nenarušují obytnou pohodu
sousedů (hluk, zápach, prach, výpary, světelné efekty, aj.)

• obtěžující řemesla a služby, drobná obtěžující výroba - činnosti jejichž účinky narušují
obytnou pohodu sousedů (hluk, zápach, prach, výpary, světelné efekty, aj.)

• činnosti náročné na přepravu zboží - sklady, výrobní či jiná zařízení event. služby
vyžadující denní obsluhu nákladními automobily - skupiny vozidel N1 a N2

• činnosti s vyššími nároky na přepravu zboží - sklady, výrobní či jiná zařízení event. služby
vyžadující občasnou obsluhu nákladními vozidly skupiny N1 a N2 a vozidel skupiny  T a S

• stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy - sklady do 250 m2 skladovací
plochy

• stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP - skladované látky neohrožují ŽP
na pozemku vlastníka a neobtěžují obytnou pohodu souseda

• plošně a dopravně náročné komerční aktivity - podnikatelská zařízení poskytující služby
obyvatelstvu v oblasti supermarketů, velkoprodejen, nákupních center, služeb pro
motoristy, apod.

• malé prostory obchodu a služeb (maloobchodní zařízení) - stavby pro obchod a obdobné
činnosti s celkovou prodejní plochou do 250 m2

• přípustná míra - míra přípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace
dle zvláštních předpisů a vyhlášek (např. Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. apod.)

• stavební čára - udává hranici plochy určené k zastavění a polohu hlavního objektu.
Stavební prvky, které mohou vystupovat před stavební čáru určí podrobnější územně
plánovací dokumentace či podklad

• výška zástavby - je stanovená počtem podlaží u objektů sloužících pro bydlení, v ostatních
případech, je-li to nutné, je výstavba stanovena v metrech ke konkrétnímu bodu. Jde
o nepřekročitelnou hranici.

• nadzemní podlaží, podzemní podlaží, podkroví – pojmy jsou definovány  v normových
ustanoveních (ČSN) pro obytné budovy



42

3. 6. 1. Plochy pro bydlení  

Prognóza potřeby bytů v návrhovém období

 Pikárec 2001 2020

 Počet obyvatel 299 350

Počet bytů 102 130

Obyvatel/byt 2,93 2,69

Lokality bytové výstavby

orientační počet bytových jednotek (b.j.)

a) lokalita U hájovny.........................................      cca  10 b. j. v RD

b) lokalita U hřiště.............................................      cca  8 b. j. v RD

c) lokalita  U výletiště .......................................      cca   4 b. j. v RD

d) lokalita U silnice (proluky) ...........................      cca    6 b. j. v RD

e) lokalita U cesty..............................................      cca     12 b. j. v RD

f) lokalita Humna ..............................................      cca     15 b. j. v RD
__________________________________________________________________
Celkem..............................................................      cca     55 b. j. v RD

Bytová výstavba je navržena podle regulativů konkrétních ploch ve formě rodinných domků
nebo bytových domů.

3. 6. 2. Plochy pro občanskou vybavenost

Veřejné občanské vybavení - stavby , zařízení a pozemky sloužící  například pro vzdělávání a
výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní  služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu
obyvatelstva.
Ostatní  občanské vybavení -  slouží pro ostatní činnosti, zejména obchod a služby
komerčního charakteru.
Územním plánu je většina stávající občanské vybavenosti veřejná. Z tohoto důvodu není
občanská vybavenost v textové ani grafické části na tyto 2 části členěna.
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Koncepce občanské vybavenosti

V územním plánu je navrženo doplnění plochy pro sportovní hřiště. Jiné plochy
občanského vybavení nejsou v územním plánu navrženy.

Občanská vybavenost může být umístěna i na jiných funkčních plochách v rámci
přípustného, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch.

Veřejná vybavenost na území obce Pikárec:

Kulturní dům – se nachází v prostoru křižovatky, v kulturním domě je obecní úřad,
pohostinství, velký  a malý sál. V objektu kulturního domu je umístěno také 5 bytů.

Prodejna smíšeného zboží – prodejna Jednoty Velké Meziříčí je umístěna na severní straně
návsi.

Kaple – je umístěna na západní staně návsi u malé požární nádrže.

Kostel, hřbitov – obec patří do farnosti blízkého Moravce, kde je také kostel a hřbitov pro
obec.

Hasičská zbrojnice – v obci je stará hasičská zbrojnice situovaná na severní straně návsi, nová
vyhovující hasičská zbrojnice je umístěna v prostoru za kulturním domem.

Mateřská škola – děti navštěvují mateřské školy v Moravci a Křižanově.

Základní škola – většina žáků 1.-5. ročník navštěvuje ZŠ Moravec, 6.-9. ročník pak žáci
navštěvují v Křižanově.

Zdravotní zařízení – v obci není, občané dojíždějí do Křižanova a do Velkého Meziříčí

Hřiště, dětské hřiště – hřiště jsou umístěny v jihozápadní části sídla nedaleko hájenky. Je zde
umístěno dětské hřiště, víceúčelové asfaltové hřiště a hřiště pro malou kopanou. Rozsah
těchto sportovních ploch bude pro obec dostačující. Protože doposud nejsou pozemky pro
hřiště zakresleny v katastrální mapě, jsou tyto plochy uváděny a zakresleny v územním plánu
jako navrhované.

Plocha kulturní akce – sezónně je pro kulturní akce využívána plocha bývalého kamenolomu
v západní části sídla.

3. 6. 3. Plochy výroby a skladování

Průmysl a skladování

Zařízení průmyslové výroby (funkční plocha průmyslové výroby a skladování) a současné
době není v řešeném území zastoupeno.

Nové plochy pro průmyslovou výrobu a skladování nejsou v územním plánu navrženy.
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Drobná výroba a služby

V obci je drobná výroba zastoupena :

Lisovna plastů PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. – provozovna  je umístěna v bývalých
dílnách zemědělského družstva.

Výroba plastů M.N. PLAST, spol. s r.o. Nové Město na Moravě – provozovna sídlí v bývalé
administrativní budově zemědělského družstva.

Dřevovýroba -  zařízení je umístěno za kulturním domem, v současné době je mimo provoz.

Drobná výroba je stabilizovaná. Nové plochy pro drobnou výrobu jsou navrženy
v návaznosti na zemědělský areál v severní části sídla a u silníce II/360.

Zemědělská výroba

V současné době hospodaří a zemědělské půdě v k. ú. Pikárec (celkem cca 400 ha)  zejména
organizace PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. (cca na 300  ha) a dále soukromí zemědělci
(cca na 100 ha). Zemědělský areál společnosti PROAGRO je situován severně od sídla.
Soukromí zemědělci využívají vlastní nemovitosti – zemědělské usedlosti.

Areál PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. středisko Pikárec.
Hlavním oborem společnosti je zemědělská výroba, doplňkově ve provozována v Pikárci
lisovna plastů. V areálu jsou  umístěny zařízení rostlinné výroby (suška, bramborárna, seníky
a sklady) a živočišná výroba ( 2 kravíny, odchovna mladého dobytka, teletník a vepřín).
Areál má vybudovanou   zemědělskou komunikaci mimo obytné území sídla. V minulosti
byla vybudována také zpevněná zemědělská komunikace do Moravce.
V územní plánu byl výpočtem stanoveno ochranné pásmo objektů živočišné výroby pro
stanovení odstupu navrhované obytné zástavby od zemědělského areálu.
Pro výpočet byly využity podklady o aktuálním stavu živočišné výroby v areálu, poskytnuté
obci společností PROAGRO v listopadu 2007. Výpočet je uveden v tabulce a ochranné pásmo
j zakresleno v grafické části odůvodnění ÚP.  Ochranné pásmo nezasahuje do stávajících ani
navrhovaných ploch pro bydlení.

V územním plánu nejsou navrženy nové plochy pro zemědělskou výrobu.

Soukromě hospodařící rolníci

V sídle dále hospodaří několik soukromých rolníků. Pro zemědělskou výrobu využívají
hospodářské objekty u zemědělské usedlostí zejména v jihozápadní části návsi. Zemědělské
objekty jsou zahrnuty do smíšeného vesnického území.
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VÝPOČETNÍ LIST NÁVRHU PHO PROAGRO -  st ředisko PIKÁREC

  OBJEKT ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY   

Ř       UKAZATEL 1 2 3 4 5 6 7 POZNÁMKA CELKEM

c       KAT J J J    

d      STAV 110 110 260       

e      OŽH 500 500 320    

f      CŽH 55000 55000 83200       

g      T 110 110 166       

h      Cn 0,005 0,005 0,005       

i      En 0,55 0,55 0,83       

j      TECH 0% 0% 0%    

k      PREV -3% -1% -2%       

l      ZEL -5% -5% -5%       

m      OST 0% 0% 0%       

n      CEL -8% -6% -7%       

  92% 94% 93%       

o      EKn 0,506 0,517 0,7719  0,557134102 1,7949

p      Ln 264 252 360       

r      EKn.Ln 133,584 130,284 277,884      541,752

s      LES         301,8285141

t      ααααn 8 0 3    

u      EKn.an 4,048 0 2,3157      6,3637

v      ααααES     3,545434286

x      rPHO        1,395734928 174,4389513

y      ±        PHO v m   = 174
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3. 6. 4. Rekreace a cestovní ruch

Hromadná rekreace, ubytování a stravování

V řešeném území nejsou v současné v provozu zařízení hromadné rekreace.
Ze zařízení veřejného stavování je v sídle zastoupeno pouze pohostinství v kulturním domě.

Zimní rekreace – v zájmovém území jsou relativně dobré podmínky pro  zimní turistiku
(běžkaření).

Letní rekreace – koupaliště v obci není, pro letní rekreaci jsou využívány stávající rybníky,
zejména rybník Potěšil a rybník Dolní Tis.

Rekreační středisko - severně od Zemanova rybníka se nachází rekreační zařízení Sboru
dobrovolných hasičů Bystřice nad Pernštejnem.

Cyklotrasy a turistické trasy

Řešeným územím procházejí také značené turistické cesty (v západní částioúdolím
Jamenského potoka). Dálkové cyklotrasy řešeným územím neprocházejí, řešeným územím
procházejí místní cyklotrasy.

Individuální rekreace

Individuální rekreační chaty - individuální rekreace je v řešeném území zastoupena několika
rekreačními chatami okolí Zemanova rybníka a u rybníků Horní a Dolní Tis.
Nové plochy pro rekreační chaty nejsou v řešeném území navrženy.

Rekreační chalupy jsou zastoupeny v Pikárci i v extraviláno obce, zde jsou tyto objekty
tvořeny původním domovním fondem, zakresleny jako tedy jako funkční plocha bydlení
v rodinných domech nebo smíšené území bydlení vesnické.

Rekreační zahrady, zahrady,  zahrádkové kolonie
Zahrádkové kolonie nejsou v obci zastoupeny, v obci jsou zastoupeny samostatné zahrady
s rekreační i produkční a pěstitelskou funkcí (funkční plocha zahrady a sady).

Sportovní plochy
V Pikárci jsou sportovní plochy zastoupeny hřištěm u rybníka Potěšil.

Dětské hřiště - hřiště je součástí sportovního hřiště u rybníka Potěšil. Dětská hřiště mohou být
umístěna v rámci rozvojových plocha pro bydlení  a ploch sídelní zeleně. Jejich lokalizace
bude upřesněna v podrobnější dokumentaci.
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3. 7. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY

Širší dopravní vztahy

Silniční doprava

Obec Pikárec leží asi 5 km severně od Křižanova na silnici II/360 směrem na Nové Město
na Moravě. Silnice II/360 je významnou spojnicí kraje Vysočina ve směru sever – jih. Silnice
II/360 zajišťuje také napojení na ORP Velké Meziříčí (vzdálenost 15 km) a po silnici II/602
také na krajské město Jihlavu (vzdálenost 45 km). Silnice zajišťuje také napojení na dálniční
síť ve Velkém  Meziříčí.

Dopravní napojení ve směru východ a spojení s okresním městem Žďár nad Sázavou
zajišťuje silnice I/37 s křižovatkou v Křižanově nebo Ostrově nad Oslavou.

V rámci širších vztahů silniční dopravy je v zájmovém území uvažováno se severním
obchvatem silnice II/360 v Křižanově, východním obchvatem silnice I/37 v Křižanově a
s obchvatem silnice II/360 v Moravci (a také Pikárci).

Železniční doprava

Řešeným územím  železniční trať neprochází. Nejbližší železniční stanicí jsou Křižanov na
celostátní dráze č. 250 H.Brod- Křižanov-  Brno a regionální dráze č.252 Křižanov- Studenec.
Řešeným územím neprochází rezerva koridoru vysokorychlostní trati (VRT).

Širší vztahy cyklistické a pěší turistiky – řešeným územím prochází značené turistické trasy
směrem k Tiským rybníkům, značená cyklotrasa řešeným územím neprochází.

Silniční doprava

Územím obce Pikárce  procházejí tyto silnice:

II/360 Letohrad - Polička - Nové Město na Moravě - Třebíč - Jaroměřice nad Rokytnou
III/36043 Pikárec - Bobrůvka - Radešín
Obě silnice jsou majetkem kraje Vysočina.

Silnice II/360

Trasa silnice prochází řešeným územím ve směru sever – jih a částečně také prochází
východní částí zastavěného území Pikárce. Uvedená silnice zajišťuje také dopravní obsluhu
přilehlé zástavby v sídel Pikárec.
Pro vedení silnice II/360 je sledovaná přeložka silnice II/360 podle dokumentace
„Vyhledávací studie silničního spojení Třebíč - Svitavy - na území okresu Žďár nad Sázavou,
Viapont Brno 2001). Přeložka zasahuje do řešeného území východně od obce. Trasa přeložky
silnice je zakreslena taká v konceptu územního plánu kraje.
Popis trasy:
Nová trasa silnice II/360 se odpojuje od stávající silnice jižně od Pikárce, prochází mezi
rybníky Pikárecký   a Kuchyň a obloukem se stáčí k východu a opouští katastr.
Způsob zapracování do územního plánu Pikárce:
Vzhledem k přesnosti lokalizace výhledové trasy silnice (je zpracována vyhledávací dopravní
studie, dá se předpokládat upřesnění trasy v podrobnějším technickém řešení), vzhledem
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k delšímu časovému horizontu a vzhledem k tomu, že zahájené KPÚ tuto přeložku
nezohledňují, je trasa přeložky zakreslena jako územní rezerva.

Silnice III/36043

Silnice prochází ve směru sever jih sídlem Pikárec, prochází zastavěným územím sídla a
zajišťuje také dopravní obsluhu přilehlé zástavby.
Trasa silnice je územně stabilizovaná  a výhledové úpravy se budou týkat zlepšení
technických parametrů stávající trasy v územním plánu nejsou navrženy změny.

Úpravy silnic mimo zástavbu obce budou výhledově probíhat dle zásad ČSN 73 6101
„Projektování silnic a dálnic”

Výhledové úpravy a trasy silnice  II/360 v kategorii v kategorii S 9,5/80
Úpravy silnic III. třídy . třídy budou realizovány dle kategorie S 7,5/60(50).

 V zastavěném území budou úprav silnic prováděny v odpovídající funkční třídě a kategorii,
dle zásad ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací”.

Místní komunikace

Úseky silnic procházející obcí zajišťují většinou také přímou obsluhu objektů. na tyto
silnice navazují místní komunikace. V územním plánu jsou zakresleny pouze jednoznačně
lokalizované místní komunikace, budoucí místní komunikace v rozvojových  plochách
zakresleny nejsou a budou upřesněny v podrobnější dokumentaci.

Doplnění místních komunikací je navrženo:
• po realizaci obchvatu silnice II/360 budou úseky silnic v zastavěném území obce zařazeny

do místních komunikací nebo silnic III. třídy.
• v územním plánu jsou navrženy nové úseky místních komunikací zajišťující přístup

k rozvojovým lokalitám bytové výstavby i stávajícím špatně přístupným plochám. Místní
komunikace v samotných rozvojových plochách umožňují různé možnosti řešení a nejsou
v územním plánu jednoznačně navrženy, budou upřesněny v podrobnější dokumentaci.

• Některé stávající úseky místních komunikací jsou velmi úzké a bude nutná  rekonstrukce.

Funkční třídy komunikací:

Silnice II.třídy- B
silnice  III. třídy – C
ostatní komunikace – C
Funkční třídy jsou zakresleny v grafické části dokumentace.

Zemědělská doprava

Pro pohyb zemědělské techniky bude využívána síť zemědělských cest, místních
komunikací, ale i část silniční sítě. Stávající pohyb zemědělské techniky na obhospodařované
pozemky je dán především sítí stávajících polních cest. Cestní síť v řešeném území bude
stanovena až v dokončených komplexních pozemkových úpravách katastru.
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Cyklistické a pěší cesty

Řešeným územím procházejí také značené turistické cesty.

Chodníky

Rozsah a stav chodníků v obci je vyhovující. V současné době jsou podél průjezdných
úseků silnic v zastavěném území obce vybudovány alespoň jednostranné chodníky. Rovněž se
dokončuje spojovací chodník Moravec- Pikárec. Bude třeba pouze navrhnout chodníky
v rozvojových plochách a chodníky pro přístup k rozvojovým plochám.

V grafické části nejsou chodníky podél silnic zakresleny, jsou součástí dopravního
koridoru silnic a místních komunikací.

Doprava v klidu

Garáže
Osobní automobily jsou garážovány přímo v RD nebo na pozemcích u RD.
U nové  výstavby  musí být řešeno odstavování automobilů.
Výstavba garáží je možná v rámci přípustných také na jiných funkčních plochách (viz
regulativy funkčních ploch).

Parkoviště

V územním plánu jsou zakresleny jednoznačně lokalizované plochy pro parkoviště (funkční
plocha doprava), dále je možné situovat parkoviště v rámci přípustných činností některých
funkčních ploch (viz regulativy funkčních ploch)

V územním plánu je počítáno s parkovišti

Pikárec

P1 - stávající parkoviště u  kulturního domu
P2 - stávající parkoviště zemědělského areálu
P3 – navrhované parkoviště u prodejny
P4 - navrhované parkoviště u výletiště
P5 - parkoviště v ploše sportovního areálu u silnice II/360

Hromadná přeprava osob

Je zajišťována autobusovou dopravou. V územním plánu je počítáno se stávajícími
autobusovými zastávkami:

a) autobusová zastávka Pikárec - zastávka v je situována v centrální části obce, zastávka
vybavena čekárnou

b) autobusová zastávka u Tiských rybníků, stávající  zastávka u silnice III/36043 směr
Bobrůvka

c) autobusová zastávka u silnice II/360 u osad Horní a Dolní Hlíny

Autobusové zastávky budou posouzeny a úpravy provedeny v souladu s ČSN.
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Železniční doprava

Řešeným územím  železniční trať neprochází.

Posouzení životního prostředí z hlediska negativních důsledků hluku z dopravy

Posouzení negativních vlivů dopravy ze silniční dopravy bylo provedeno v průzkumové
části územního plánu. Byl posuzován úsek silnice II/360 v Pikárci (průtah a rezervní
obchvat). Pro výpočet byly využity údaje o intenzitě dopravy ze sčítání dopravy v roce 2005 a
metodický návod pro výpočet hluku z dopravy. Stanovení přípustných hladin hluku bylo
použito podle Nařízení vlády  O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze
dne 15. března 2006.

Výpočtem podle metodiky byla stanovena ekvivalentní hladina hluku v referenční
vzdálenosti od komunikace, byl stanoven útlum a byly stanoveny vzdálenosti příslušných
izofon ekvivalentní hladiny hluku od osy komunikace. Takto stanovené hranice izofon
vymezují území ohrožené nadlimitním hlukem z dopravy, a tedy území označené v územním
plánu jako podmíněně přípustné pro bydlení v rodinných domech.

 Z posouzení vyplynulo, že navrhované plochy pro plochy bydlení v rodinných domech
podél stávajícího průtahu silnice II/360 (označené BR4, BR5, BR6) jsou podmíněně přípustné
pro bydlení a u ploch byl stanoven závazný  regulativ (podmínka)  podmiňující využití pro
bydlení kladným posouzením z hlediska hluku z dopravy v územním řízení.

3. 8. NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

3. 8. 1. Vodní hospodářství

Vodní toky:

V zájmovém území protéká Tiský, Luční, Pikárecký a Radovský potok. Dále řešeným
územím protéká bezejmenný přítok říčky Libochovky a bezejmenný přítok Lučního potoka.

Tiský potok je zaústěn do rybníka Dolní Tis, Luční potok do rybníků Horní a Dolní Tis.
Pikárecký potok do rybníka Kuchyň a Kloboučníků.

Správcem toků je Zemědělská vodohospodářská správa Žďár nad Sázavou. Budou
respektována manipulační ochranná pásma v šíři  6 m od břehové čáry toků.

Vodní plochy

V řešeném území se nachází tyto rybníky:
- Dolní a Horní Tis
- Pikárecký
- Kuchyň
- Velký Strážník
- Troudník
- Potěšil
- Švárovec
- Kloboučníků
- Zemanův
- drobné vodní nádrže v obci
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- menší bezejmenné rybníky včetně nově budovaného rybníka poblíž rybníka Pikáreckého a
Potěšila

Záplavové území - záplavové území vodních toků není stanoveno.

Protierozní opatření a problematika extravilánových vod

Proti eroznímu působení vody se navrhuje v maximální míře zatravnění exponovaných
pozemků. V případě výsadby hospodářských plodin se doporučuje upřednostňovat druhy
odolné vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé obiloviny).

Pro ochranu rozvojových lokalit situovaných na kontaktu s neurbanizovaným územím před
extravilánovými vodami se navrhuje vybudování zemních záchytných příkopů.

Zásobování pitnou vodou

Stav

Obec má vybudovaný veřejný vodovod a je zásobována ze skupinového vodovodu ÚV
Mostiště - Moravec.

Na katastrálním území Pikárec se nevyskytují žádné podzemní vodní zdroje, které by byly
využívány k hromadnému zásobování obyvatel pitnou vodou.

Akumulace: řídící vodojem Dobrá voda 2 x 1 000 m3 (590/585 m n. m.)

Úprava vody: úpravna vody Mostiště

Navrhované řešení

Orientační výpočet potřeby pitné vody (výhled 2020)

A. Bytový fond
260 obyvatel x 120 l/os/den = 31. 200 l/den = 0,36 l/s

B. Občanská a technická vybavenost
260 obyvatel x 20 l/obyv/den =   5. 200 l/den = 0,06 l/s
____________________________________________________________
Qp = 36,4 m3/den = 0,42 l/s

Akumulace

Obec je zásobována ze stávajícího řídícího vodojemu Dobrá Voda 2 x 1 000 m3.
Z vodojemu Dobrá Voda jsou zásobovány město Velká Bíteš s okolními obcemi.

Dle informací zástupce VAS jsou v akumulaci kapacitní rezervy pro případný rozvoj obce.

Tlakové poměry
Stávající i navrhovaná zástavba v obci se nachází v nadmořské výšce 540 - 565 m.

Vodojem Dobrá Voda: maximální hladina vody - 590 m n. m.
minimální hladina vody - 585 m n. m.
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Minimální hydrostatický tlak činí 20 m v. sl., maximální hydrostatický tlak činí 50 m v. sl.
Pro obytnou zástavbu do 2 nadzemních podlaží vyhovuje.

Zásobování požární vodou

Zdrojem požární vody je veřejný vodovod se zemním vodojemem a podzemními hydranty
na síti. Dalším možným zdrojem požární vody jsou místní vodní nádrže (rybníky).

Zásobování požární vodou je třeba řešit dle ČSN 730873 (požadavky na vnější odběrná
místa) a ČSN 752411 (požadavky na zdroje požární vody). Požadavky budou řešeny
v podrobnější dokumentaci řešení rozvojových lokalit a řešení inženýrských sítí.

Vodovodní síť

Pro navrhovanou obytnou zástavbu se navrhuje prodloužení vodovodní sítě v profilu DN
100 a 80 mm.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

Stav

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť z betonových trub v profilech DN 300 -
1000 mm.

Kanalizační síť je zaústěna do Pikáreckého rybníka.
Odpadní vody jsou po předčištění v septicích odváděny do obecní kanalizace nebo

akumulovány v bezodtokových jímkách.
V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

Navrhované řešení

Stávající jednotná kanalizace je nevyhovující a bude využita pro odvádění pouze
dešťových vod.

Navrhuje se výstavba nové splaškové kanalizace. Splaškové vody budou odváděny
sběračem na čistírnu odpadních vod Moravec.

3. 8. 2. Energetika

Zásobování zemním plynem

Stav

Obec je komplexně plynofikována.

Navrhované řešení

Pro novou zástavbu se navrhuje prodloužení středotlaké plynovodní sítě )viz situace
energetických zařízení).

Odhad spotřeby zemního plynu:
65 odběratelů x 3 m3/hod = 195 m3/hod
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Zásobování elektrickou energií

Stav

Obec je zásobována ze vzdušného vedení VN 22 kV - odbočky Moravec, č. linky 92. V
obci se nachází 3 venkovní trafostanice.

Seznam trafostanic

výkon v kVA název druh správce

TR 1 400/250 Obec I BTS - distribuční E. ON

TR 2 400/250 Obec II BTS - distribuční E. ON

TR 3 ZD cizí ZD

Celkový instalovaný výkon v trafostanicích:          kVA    800

Na hranici katastru se nachází venkovní trafostanice TR 4 Samoty - Tis.

Navrhované řešení

Orientační spotřeba elektrické energie (výhled)

Obec je komplexně plynofikována, předpokládá  se vytápění elektrickou energií z 10 %

101 RD x 15 kW/RD = 1 515 kW

Pro výstavbu soukromých areálů drobné výroby navazujících na středisko ZD se počítá
s realizací nové venkovní trafostanice BTS 400 kVA.

3. 8. 3. Spoje a zařízení spojů

Radioreléové (RR) trasy - řešeným územím radioreléové trasy neprocházejí.
Dálkové sdělovací  kabely - řešeným územím procházejí sdělovací kabely a  dálkový optický
kabel. Telekomunikační kabely je nutno respektovat včetně ochranných pásem.
Návrh koncepce spojů je zakreslen v grafické části.

3. 9.  NÁVRH KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena v souladu s programem
odpadového hospodářství obce, tj. svozem, odvozem a ukládáním na skládku mimo území
obce.

Veškeré prostory užívané v minulosti ke  sládkování je nutno asanovat a plochy
rekultivovat.

Návrh koncepce nakládání s odpady v územním plánu je v souladu se  závaznou částí Plánu
odpadového hospodářství kraje Vysočina.
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3. 10. NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Generel lokálního územního systému ekologické stability pro katastrální území Pikárec byl
zpracován v roce 2001 firmou Marie Psotová, Studio P.

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní
(lokální), regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními skladebnými
částmi (prvky) ÚSES, tvořícími jeho povinnou součást, jsou biocentra a biokoridory.
Doplňkovými skladebnými částmi ÚSES jsou interakční prvky.
Návrhem ÚSES řešeného území se zabývá několik různých dokumentací. Aktuálně
směrodatnými dokumentacemi jsou v současné době:
• Generel územního systému ekologické stability pro katastrální území Pikárec, zpracován

v roce 2001 firmou Marie Psotová, Studio- P.
• Koordinační studie ÚSES na okresu Žďár nad Sázavou, kterou zpracovala firma

AGERIS,s.r.o.Brno 2002
• Územně technický podklad regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické

stability České republiky z roku 1996 (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo
životního prostředí a Společnost pro životní prostředí Brno, s.r.o., 1996);

• Koncept územního plánu VÚC kraje Vysočina (Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.,
2004).

• Rozpracovaná komplexní pozemková úprava k.ú. Pikárec, Plán společných zařízení
Agroprojekt AG, spol. s r.o. Třebíč

Základem návrhu ÚSES v územním plánu obce je porovnání řešení ÚSES v rámci uvedených
podkladových dokumentací a vyhodnocení jejich aktuálnosti :

• V obvodu rozpracovaných komplexních pozemkových úprav je upřednostněn návrh
vymezení prvků ÚSES podle tohoto materiál, i když KPÚ nejsou dokončeny;

• Jsou respektovány základní ekologické vazby v území (zejm. směry přirozených
migračních tras – např. po vodních tocích, ve svazích údolí aj.);

• Je respektována návaznost na jiná řešení uvnitř území i na jeho hranicích;
• Jsou respektovány metodikou požadované funkční a prostorové parametry jednotlivých

prvků ÚSES.

Kostra ekologické stability

Prvky kostry ekologické stability (ekologicky významné segmenty krajiny - EVSK) tvoří
mozaiku v současné době ekologicky relativně nejstabilnějších lokalit trvalé vegetace
v krajině, bez ohledu na vzájemné vztahy a vazby. Mají zásadní význam pro ÚSES, neboť
obvykle vytvářejí základní stavební kameny jeho tvorby. Většina plošně významných
ekologicky stabilních částí krajiny  je na lesní půdě. V území mimo les jsou jen menší  plochy
nelesní krajinné zeleně a luk v nivách u toků a na březích rybníků. Na lesní půdě určuje
ekologickou stabilitu území podíl původních, převážně  listnatých dřevin v porostech se
skladbou odpovídající STG  (SLT). Na lesní půdě jsou vymezena regionální i lokální
biocentra (RBC 296 Tiský dvůr, LBC 4 Tučkův vrch, LBC 7 Kosova  hora a LBC Švárovec).      
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V území mimo les jsou jen EVSK (přírodně cenná území) tvořené dřevinnými i      
bylinnými porosty na mezích, zbytky alejí ovocných stromů u polních cest
s neošetřovanými a volně se rozrůstajícím podrostem a nálety dřevin,  remízky a lesíky na
svazích a jinak obtížně využitelných plochách, TTP na loukách, pastvinách a na zatravněných
plochách původně užívaných jako pole.

Nadregionální a regionální ÚSES

Výchozí stav
Aktuálně směrodatným podkladem pro návrh nadregionálního a regionálního ÚSES řešeného
území je především koncept územního plánu VÚC kraje Vysočina, vycházející ze společného
územně technického podkladu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního
prostředí, týkajícího se regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (dále jen ÚTP R+NR
ÚSES).
Dle konceptu územního plánu VÚC a dle ÚTP R+NR ÚSES je v řešeném území vymezeno
regionální biocentrum v oblasti Tiských rybníků.

Návrh řešení
Návrh ÚSES v územním plánu Pikárce počítá v řešeném území s regionálním biocentrem
RBC 296 Tiský Dvůr. Prostorové vymezení odpovídá vymezení v konceptu územního plánu
kraje Vysočina. Regionální biokoridor RBK 1407 (označení podle konceptu územního plánu
kraje) územní, který vychází z RBC 296 Tiský Dvůr směrem západně, se nachází mimo
řešené území.

Místní ÚSES

Výchozí stav
Hlavními podkladovými dokumentacemi pro návrh místního ÚSES v řešeném území jsou
generel lokálního ÚSES z roku 2001, koordinační  studie sjednocení ÚSES okresu Žďár nad
Sázavou z roku 2002 a návrh ÚSES v obvodu komplexních pozemkových úprav v Plánu
společných zařízení KPÚ Pikárec.

Návrh řešení

Pro návrh místního ÚSES je využito principu vytvá ření ucelených větví ÚSES, skládajících
se z logicky na sebe navazujících typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních
biocenter a biokoridorů. Každá jednotlivá větev místního ÚSES reprezentuje určité soubory
shodných či podobných stanovišť a na ně vázaných společenstev a navazuje alespoň
jednostranně na jinou větev místního (příp. regionálního či nadregionálního) ÚSES stejného
nebo příbuzného charakteru. Každý biokoridor je přitom součástí právě jedné větve místního
ÚSES, zatímco biocentra mohou být součástí i více větví, které se v nich setkávají nebo kříží,
a to i větví různých typů (viz dále).
Návrh ÚSES v řešeném území počítá s několika větvemi lokální úrovně, které lze
v podstatě rozdělit do dvou základních typů:
a) větve v údolních polohách ve vazbě na vodní toky, reprezentující společenstva stanovišť

významně ovlivněných podzemní vodou, (obecně hydrofilní v ětve ÚSES)
b) větve ve hřbetních a svahových polohách, reprezentující převážně lesní společenstva 

hydricky normálních stanovišť (obecně mezofilní větve ÚSES)

První typ (hydrofilní )  je zastoupený dvěma větvemi lokálního ÚSES, druhý  (mezofilní)
typ také dvěma větvemi.
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Větve prvního (hydrofilního)  typu:

V nivě potoka s rybníky Potěšil, Pik a Kuchyň jsou vymezeny prvky LBC 27 Švárovec,
LBK 32 a LBC 26 Kuchyň.

V nivě toku s loukami a rybníky Troudník, Strážník jsou vy,mezeny prvky LBK 11 a LBC
9 Strážník.

Všechna zmíněná biocentra jsou navržena na plochách s existujícím funkčním nebo
alespoň částečně funkčním základem.
U biokoridorů je podstatná nosná role ekosystémů vodních toků s doprovodnými porosty
dřevin. Do biokoridorů lze zahrnout i přírodě bližší lokality přilehlých bylinných
společenstev. Většina úseků biokoridorů na vodních tocích je v současném  stavu ve
vyhovujícím až téměř vyhovujícím stavu.

Větve druhého (mezofilního) typu:

V maximální míře využívají lesních porostů řešeného území a v případě absence lesa v
trasách biokoridorů těchto větví stávajících kamenic a mezí s trvalou vegetací. Navržená
biocentra reprezentují lesní ekosystémy. Jedna větev tohoto typu je vedena z RBC 296
severovýchodně k LBC 7 Kosova Hora. Druhá větev z RBC 296 jihovýchodně směrem
k LBC 27 Švárovec.

Funkčnost prvků (biocenter a biokoridorů) tohoto typu v rámci lesních porostů je
ovlivněna především stávající dřevinnnou skladbou lesa - většinou je optimálnímu stavu dosti
vzdálená. Funkčnost úseků biokoridorů mimo les odpovídá kvalitě využitých náhradních
společenstev, ne plně vyhovující a bude řešena v KPÚ..

Biocentra navržená v místech křížení nebo styků větví obou zmíněných typů (biocentra
smíšeného typu) reprezentují oproti biocentrům v trasách větví jednoho typu obecně širší
spektrum stanovištních podmínek. Jejich cílová podoba bude tudíž většinou z hlediska
zastoupených společenstev pestřejší. S tím souvisí i jejich obvykle větší navržená rozloha.

Cílovými ekosystémy všech skladebných částí mezofilních větví místního ÚSES jsou
mezofilní  lesní společenstva, případně náhradní nelesní porosty dřevin, s dominancí
geograficky původních dřevin (zejm. buku a dubu zimního).
Spektrum cílových ekosystémů je v případě skladebných částí hydrofilních v ětví místního
ÚSES pestřejší než v případě větví mezofilních – vždy jsou zastoupena společenstva vodní a
dřevinná, téměř vždy společenstva mokřadní a často i společenstva luční.

Interak ční prvky

Síť biocenter a biokoridorů je nezbytným základem ekologické stability krajiny. Tuto síť je
dále potřebné doplnit systémem interakčních prvků, s důrazem na alespoň základní rozčlenění
odlesněných partií krajiny.
Metodickými podklady pro tvorbu ÚSES nejsou stanoveny žádné konkrétní požadavky, které
by výrazněji omezovaly výslednou podobu interakčních prvků. Interakční prvky mohou mít
tudíž velice rozmanitý charakter (např. náletových porostů dřevin, ovocných a okrasných
alejí, polokulturních a ladních bylinných porostů apod.) a často plní v krajině vedle funkcí
ekologických i jiné významné funkce (např. půdoochrannou, vodohospodářskou, estetickou).
V řešeném území mohou funkci interakčních prvků plnit především následující typy ploch
(pokud nejsou začleněné do navrhovaných biocenter a biokoridorů):
• existující i navrhované doprovodné vegetační pásy většiny stávajících komunikací

v odlesněných partiích krajiny, mimo zastavěná území;
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• drobnější vodní toky s doprovodnou vegetací;
• izolované nelesní porosty dřevin.
Návrh systému interakčních prvků má v zásadě doporučující charakter. Jeho hlavním cílem je
zachování stávajících významných krajinných struktur, pozitivně ovlivňujících ekologickou i
estetickou hodnotu krajiny, a to především v jejích odlesněných částech, a jejich postupné
doplnění vhodnými výsadbami dřevin.
Vymezení interakčních prvků bude nutné konkretizovat při zpracování komplexních
pozemkových úprav.

Limitující prostorové a funk ční parametry ÚSES

Jednou z podmínek zabezpečení funkčnosti základních skladebných částí ÚSES (a tedy i
systému jako celku) je dodržení jejich limitujících prostorových parametrů. V případě
biocenter je limitujícím parametrem minimální potřebná výměra, v případě biokoridorů jsou
limitujícími parametry maximální přípustná délka a minimální potřebná šířka. Interakční
prvky žádné limitující parametry stanoveny nemají.
Limitující prostorové parametry pro biocentra a biokoridory v rozlišení podle jejich
biogeografického významu a podle typů požadovaných cílových společenstev jsou uvedeny
v základní metodické příručce pro tvorbu ÚSES – Rukověti projektanta místního územního
systému ekologické stability z roku 1995. Základních skladebných částí ÚSES v řešeném
území se týkají následující limitující parametry:
1. Minimální velikost lokálních biocenter (v případě ideálního kruhového tvaru):

• společenstva lesní – minimální výměra 3 ha;
• společenstva luční – minimální výměra 3 ha;
• společenstva mokřadní – minimální výměra 1 ha;
• společenstva kombinovaná – minimální výměra 3 ha;

2. Maximální délka lokálních biokoridor ů a možnost jejich přerušení:
• společenstva lesní – maximální délka 2 000 m, možnost přerušení do 15 m;
• společenstva mokřadní – maximální délka 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zasta-

věnou plochou, do 80 m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami;
• společenstva luční – maximální délka 1 500 m, možnost přerušení i 1 500 m;
• společenstva kombinovaná – maximální délka 2 000 m, možnost přerušení do 50 m

zastavěnou plochou, do 80 m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami;
3. Minimální šířka lokálních biokoridorů:

• společenstva lesní – minimální šířka 15 m;
• společenstva mokřadní – minimální šířka 20 m;
• společenstva luční – minimální šířka 20 m.

V případě biocenter reprezentujících zároveň dva základní typy stanovišť (stanoviště bez
významnějšího ovlivnění podzemní vodou a stanoviště významně ovlivněná podzemní
vodou) tvoří minimální potřebná výměra součet minimálně potřebných výměr vyjádřených
pro společenstva v rámci každého z obou typů stanovišť zvlášť.
Z uvedených parametrů vyplývá, že se prostorové nároky na tvorbu funkčních biocenter a
biokoridorů u různých typů společenstev poněkud liší. Konkrétní vymezení skladebných částí
ÚSES ovšem závisí především na vhodných přírodních podmínkách a na aktuálním stavu
využití území. Výměra navržených biocenter tak obvykle v různé míře překračuje
požadovanou minimální velikost a délka biokoridorů většinou vzhledem k logice rozmístění
biocenter a jejich propojení nedosahuje maximální přípustné délky.
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Základní charakteristika navržených biocenter a biokoridor ů

Základní údaje o navržených biocentrech a biokoridorech, obsahující jejich označení a název
(ten pouze v případě biocenter), funkční typ, katastrální území, do kterých zasahují, a cílová
společenstva, jsou obsaženy v přiložených tabulkách.

Regulativy pro ÚSES

Vytváření územního systému ekologické stability (ÚSES) je v souladu s ustanovením § 4
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů veřejným zájmem.
Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra a
biokoridory. Závazné je obecně umístění (lokalizace) skladebných prvků ÚSES, vyplývající
z jejich funkce v systému. V případě biocenter a biokoridorů jsou závazné i cílové
ekosystémy (resp. cílová společenstva) uvedené obecně v textové zprávě a pro jednotlivé
prvky v popisných tabulkách. Směrné je obecně vymezení (přesné hranice) skladebných
prvků ÚSES.
Pro funkční plochy začleněné do návrhu ÚSES platí následující regulace využití:

Přípustné jsou:
• výsadby porostů geograficky původních dřevin (mimo plochy, kde jiné typy regulací

výsadby dřevin neumožňují), změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch
geograficky původních dřevin a jiná opatření k posílení či zachování funkčnosti
jednotlivých prvků ÚSES, do doby realizace příslušných opatření stávající využití, příp.
jiné využití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální
ekologickou stabilitu území.
Podmíněně přípustné jsou:

• liniové stavby napříč biokoridory, stožáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního
vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení,
signální a stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely.
Nepřípustné jsou:

• všechny ostatní činnosti a způsoby využití, které nejsou uvedeny jako přípustné či
podmíněně přípustné – zejména pak stavební činnost jiného než podmíněně přípustného
typu a takové činnosti a způsoby využití, jež by vedly k závažnějšímu narušení ekologicko-
stabilizační funkce či přirozených stanovištních podmínek (zintenzivnění hospodaření,
ukládání odpadů a navážek, zásahy do přirozeného vodního režimu aj.).

Výsadbu v místech střetů se sítěmi technické infrastruktury je nutno koordinovat s požadavky
správců dotčených sítí. Obdobně případnou výsadbu podél vodních toků je nutno provádět
v souladu s oprávněnými požadavky správce toku.
V rámci návrhu komplexních pozemkových úprav a zpracování lesních hospodářských plánů
a osnov může dojít ke korekci nebo upřesnění průběhu a vymezení ÚSES. Tyto korekce či
upřesnění bude možno provádět pouze tak, aby zůstala zachována funkčnost systému.
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Popis navržených biocenter

označení a název funk ční typ katastrální území cílová spole čenstva

RBC 296 Tiský Dvůr regionální
biocentrum

Pikárec Lesní (mezofilní) + vodní,
dřevinná, mokřadní, příp. luční
(na podmáčených stanovištích)

LBC  27 Švárovec lokální biocentrum Pikárec Lesní (mezofilní) + vodní,
dřevinná, mokřadní, příp. luční
(na podmáčených stanovištích)

LBC  4 Tučkův vrch lokální biocentrum Pikárec Lesní (mezofilní)

LBC  8 Troubník lokální biocentrum Pikárec Lesní (mezofilní) + vodní,
dřevinná, mokřadní, příp. luční
(na podmáčených stanovištích)

LBC  9 Strážník lokální biocentrum Pikárec Lesní (mezofilní) + vodní,
dřevinná, mokřadní, příp. luční
(na podmáčených stanovištích)

LBC 26 Kuchyň lokální biocentrum Pikárec Vodní, dřevinná, mokřadní, příp.
luční (na podmáčených
stanovištích)

LBC 25 Kloboučníků lokální biocentrum Pikárec Vodní, dřevinná, mokřadní, příp.
luční (na podmáčených
stanovištích)

Popis navržených biokoridorů

označení funk ční typ katastrální území cílová spole čenstva

LBK 5 lokální biokoridor Pikárec Lesní (mezofilní)

LBK 7 lokální biokoridor Vodní, dřevinná, příp. mokřadní a
luční (na podmáčených
stanovištích)

LBK 8 lokální biokoridor Pikárec Vodní, dřevinná, příp. mokřadní a
luční (na podmáčených
stanovištích)

LBK 10 lokální biokoridor Pikárec Lesní (mezofilní)

LBK 11 lokální biokoridor Vodní, dřevinná, příp. mokřadní a
luční (na podmáčených
stanovištích)

LBK 31 lokální biokoridor Pikárec Vodní, dřevinná, příp. mokřadní a
luční (na podmáčených
stanovištích)

LBK 32 lokální biokoridor Pikárec Vodní, dřevinná, příp. mokřadní a
luční (na podmáčených
stanovištích)
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BK  33 lokální biokoridor Pikárec Vodní, dřevinná, příp. mokřadní a
luční (na podmáčených
stanovištích)

LBK 34 lokální biokoridor Pikárec Lesní (mezofilní)

LBK 35 lokální biokoridor Pikárec Vodní, dřevinná, příp. mokřadní a
luční (na podmáčených
stanovištích)

LBK 36 lokální biokoridor Pikárec Lesní (mezofilní)

LBK 37 lokální biokoridor Pikárec Lesní (mezofilní)

3. 11. NÁVRH POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

• vodní toky
Významnější toky protékající řešeným územím jsou Pisárecký potok a Luční potok. Oba
toky neprotékají zastavěným územím obce, neohrožují zástavbu obce a nemají
stanoveno záplavové území.

• vodní plochy
V prostoru návsi jsou 2 vodní nádrže na zatrubněné vodoteči. Tyto nádrže neohrižují
zástavbu obce.
Nejvýznamnější vodní plocha v blízkosti obce je Pisárecký rybník (také Podlesník).
Vodní hladina je v blízkosti obytné zástavby, avšak hráz je situována směrem od sídla a
v případě zvláštní povodně by odtoková voda neohrožovala obytnou zástavbu obce.
Pod rybníky Horní a Dolní Tis není mimo Tiský mlýn žádná zástavba.
V územním plánu jsou navrženy některé nové plochy pro výstavbu rybníků. Plochy jsou
navrženy v lokalitách, které neohrožují zástavbu obce.

b) Vymezení zón havarijního plánování

• velitelské stanoviště bude umístěno v objektu obecního úřadu
• stanice první pomoci a sklad léků v objektu obecního úřadu
• stanoviště vyprošťovací technicky - areál zemědělského družstva
• nouzové ubytování – ve škole a mateřské škole

c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

• ukrytí se předpokládá v úkrytech budovaných v době ohrožení
• k úkrytům budou využívány především prostory skladovací a sklepy
• úkryty by měly být prostory zcela zapuštěné, výjimečně částečně zapuštěné (ochranný

součinitel K = min. 5)
• situování úkrytů by mělo být takoví, aby bylo zajištěno jejich rychlé obsazení, opuštění

a při poškození úkrytů možnost vyproštění
• potřebná plocha úkrytu vychází z požadavku 1,5 m2 plochy na osobu
• kryty nutno situovat v dostupní vzdálenosti od pracovišť a obydlí - 100 až 500 m -

tedy v každé místní části
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Stávající úkryty

V obci nejsou situovány stávající protiradiační úkryty využitelné pro civilní ochranu.

Obecné zásady situování úkrytů

• u individuální zástavby a bytových domů doporučit budování suterénních prostor
• u veřejné občanské vybavenosti zajistit ukrytí v býv. školách, úřadech atd.
• u výrobních aktivit zajišťují ukrytí jednotlivé podniky v závislosti na počtu

zaměstnanců

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

V obci není počítáno s evakuací obyvatelstva mimo území obce, ani není počítáno
s ubytovací povinností v obci.

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Prostředky individuální ochrany nejsou na území obce skladovány.

f) Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území obce

V současně zastavěném území obce se nejsou skladovány nebezpečné látky z pohledu
civilní ochrany.

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
    účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

Stanoviště vyprošťovací techniky – zemědělský areál.
Umývárny a chemické odmořování - zemědělský  areál.

h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

V řešeném území nejsou z pohledu civilní ochrany skladovány nebezpečné látky.

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Obec Pikárec má vybudovaný veřejný vodovod, obec je připojena na ÚV mostiště
v rámci skupinového vodovodu Moravecko. Akumulace je ve vodojemu Dobrá voda
2x1000 m3.

Nouzové zásobování je možné:

a)   využitím zdrojů z vlastních studní
b) případně dovážkou vody do všech částí obce (podle plánu rozvoje vodovodů

a kanalizací kraje)

Návrh řešení zásobení elektrickou energií - náhradní zdroj v nutném rozsahu
(stanoviště první pomoci, velitelské stanoviště).
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Požadavky  Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina

V dalších fázích územní a stavební dokumentace staveb je třeba respektovat Vyhlášku č.
246/2001 Sb. v platném znění. Dokumentace musí zahrnovat řešení pro protipožární zásah ve
smyslu ČSN 730802 (přístupové komunikace, zásahové  cesty) a řešení způsobu zastavění ve
vztahu k požární bezpečnosti (odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor).

4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA UDRŽITELNÝ¨
    ROZVOJ SPOLU S INFORMACÍ ZDA A JAK BYLO RESPEKT OVÁNO
    STANOVISKO  K VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ,
    POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST
    NEBYLO RESPEKTOVÁNO.

Přírodní, civilizační a kulturní hodnoty je nezbytné chápat v duchu trvale udržitelného
rozvoje jako vztah hodnot kvalitního životního prostředí, hospodářství a hospodářského
rozvoje, sociálních vztahů a sociálních podmínek a hodnot kulturního dědictví.

V územním plánu Pikárec nebyl v zadání územního plánu obce obsažen požadavek
na zpracování vyhodnocení územního plánu na udržitelný rozvoj, ani nebyl uplatněn
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu (koncepce) na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ  FOND A POZEMKY UR ČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCE LESA.

Zpracováno podle:

1. Zákona č. 334/92 Sb. ČNR ze dne 12. 5. 1992 „ O ochraně ZPF” a zákona č. 98/1999 ze
dne 29. 4. 1999, kterým se mění zákon č. 334.

2. Vyhlášky č. 13/1994 Sb. Ministerstva životního prostředí, přílohy č. 3 ze dne 24. 1. 1994,
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

3. Metodického pokynu odboru lesa půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996, č. j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze ZPF.

4. Vyhodnocení pozemků PUPFL bude zpracováno dle zákona č. 289/1995 Sb. „O lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), který v § 14 upravuje povinnosti
zpracovatelů či pořizovatelů územně plánovací dokumentace.

Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské
půdy

Kraj: Vysočina
Obec: Pikárec
Katastrální území: Pikárec

Sousedními územními obvody jsou obce a katastrální území ( k.ú.):
- obec Jívoví (k. ú. Jívoví)
- obec Radenice (k. ú. Radenice)
- obec Bobrůvka (k. ú. Bobrůvka)
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- obec Bobrová (k. ú. Dolní Bobrová)
- obec Moravec (k. ú. Moravec)
- obec Radkov (k. ú. Radkov u Moravce)
- obec Horní Libochová (k. ú. Horní Libochová)
- obec Kundratice (k. ú. Kundratice u Křižanova)

Struktura p ůdního fondu v ha v obci Pikárec (k. ú. PIKÁREC)

Výměra z toho
celkem zemědělská půda lesní vodní zast. ost.

v ha celkem orná zahrada sady louky pastviny pozemky plocha plocha plocha

845,69 396,78 290,55 12,59 1,86 91,78 0,00 360,65 53,31 7,1427,81
100% 46,9% 34,4% 1,5% 0,1

%
10,9% 0% 42,7% 6,3% 0,8% 3,3%

Převažujícím využitím ploch v řešeném  území je využití zemědělské - cca 46,9 % rozlohy
(34,4 % orná půda), 42,7 % v katastrálním území je zalesněno a pouze cca 10,4 % zbývá na
další plochy (sídla, vodní nádrže, komunikace atd.). Z uvedených bilancí je patrný vysoký
podíl lesních ploch v řešeném území , přesto je v řešeném území nedostatek lesní a krajinné
zeleně ve střední části katastru.

Bonitace půdy BPEJ - podle Katastrálního úřadu Jihlava

Klimatický region: 7

7 - mírně teplý, mírně vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7°C, průměrný roční úhrn srážek
650 - 750 mm.

Hlavní půdní jednotky v řešeném území: 29, 32, 50. 68, 69

Přehled BPEJ v řešeném území a jejich zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy

BPEJ Třída ochrany ZPF

72911 I

72914 III

73201 II

73211 II

73214 IV

73254 V

75011 III

76811 V

76901 V
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Nezemědělská půda

23 - pozemky určené k plnění k funkce lesa
35 - vodní plochy
29 - neplodná, nezemědělská půda ostatní

21. 2. Další výchozí údaje

1. Hranice katastrálního území Pikárec (řešené územní územního plánu)
2. Hranice zastavěného území

Zastavěná území obce Pikárec jsou vymezena podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Hranice zastavěných území je
vymezena k datu 30. 10. 2007.
V územním plánu je v grafické části vymezeno více zastavěných území – souvislé
zastavěné území sídla Pikárec, zastavěné území samot Tiský dvůr, Tiský mlýn a
samostatných objektů a zastavěná území rekreačních objektů. Hranice intravilánu
(zastavěného území obce k 1. 9. 1966) je celá zahrnuta do zastavěných území sídel.
Hranice zastavěných území jsou zakresleny v grafické části územního plánu, zejména ve
výkrese základního členění a v hlavním výkrese.

3. Údaje o pozemcích - kultura parcel zjištěna z oficiálních stránek katastrálního úřadu
na internetu. Výměra zabíraných celých parcel převzata z internetových stránek
katastrálního úřadu , výměra částí parcel změřena v počítači.

4. Třídy ochrany zemědělské půdy - dle Metodického pokynu odboru lesa a půdy MŽP ČR
ze dne 1. 10. 1996.

5. Meliorované pozemky od Zemědělské vodohospodářské správy ve Žďáře nad Sázavou
6. Rozpracované pozemkové úpravy
7. Územní systém ekologické stability
8. Inženýrské sítě (vedení VN 22 kV, , sdělovací kabely, přívodní vodovodní řady,

středotlaké plynovody) převzaty od správců jednotlivých sítí, Městského úřadu Velké
Meziříčí

Přehled, vyhodnocení a zdůvodnění navrhovaných lokalit pro výstavbu

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ  A PLOCHY SMÍŠENÉ

Lok.č.1 - Plocha pro rodinné domky
Plocha se nachází na kvalitní zemědělské půdě 72911 (I. třídy ochrany). Jde o pozemky, které
sice nejsou zahrnuty v současně zastavěném území obce dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon).Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky soukromých zahrad a sadů, které navazují
na zastavěné území přilehlých statků a majiteli těchto pozemků jsou i majiteli přilehlých
statků nejsou pozemky využívány k intenzivní zemědělské výrobě a tvoří souvislý celek
s přilehlými obytnými a hospodářskými budovami, i když zahrady nejsou oploceny.
S výstavbou je uvažováno až ve  2. etapě výstavby

Lokalita č. 2 - Plocha pro rodinný domek
Proluka pro rodinný domek v současně zastavěném území obce na kvalitní zemědělské půdě
(orná půda) 72911 I. třídy ochrany.1. etapa výstavby. Využití ploch ve 2. etapě je přípustné po
zahájení výstavby na  75 % ploch 1. etapy.
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Lokalita č. 3 -  Plocha pro rodinné domky
Proluka v současně zastavěném území na zemědělské půdě III. třídy ochrany (75011). 1. etapa
výstavby.

Lokalita č. 4 - Plocha pro rodinné domky
Plocha pro cca 2 rodinné domky. Lokalita se nachází na okraji obce na orné půdě kvalitní
zemědělské půdy BPEJ 72911 (I. třída ochrany). Zábor 0,226 ha zemědělské půdy. Lokalita
navazuje na současně zastavěné území obce. 1. etapa výstavby.

Lokalita č. 5   - Plocha pro smíšené území – bydlení + drobná výroba a služby
Plocha  na zemědělské půdě (především trvalý travní porost) BPEJ 73211 (II. třída ochrany)
cca ze 2/3 a 75011 (III. třída ochrany). 1. etapa výstavby.

Lokalita č. 6 – Plocha pro smíšené území – bydlení+drobná výroba a služby
Plocha pro smíšené území v severní části obce na zemědělské půdě (trvalý travní porost) ,
BPEJ 73211 (II. třída ochrany ) a 75011 (III. třída ochrany). 2. etapa výstavby.
Využití ploch ve 2. etapě je přípustné po zahájení výstavby na  75 % ploch 1. etapy.

Lokalita č. 7 - Plocha pro rodinné domky + sídelní zeleň

Proluka mezi dvěma zastavěnými územími v západní části obce. Blíže k obci se uvažuje
s výstavbou pro rodinné domky. Zbývající část směrem k občanské vybavenosti (výletiště) je
uvažována pro pás sídelní zeleně. Zábor na nekvalitní zemědělské půdě 73254 (V. třídy
ochrany) a 73214 (IV. třídy ochrany). 1. etapa výstavby.

Lokalita č. 8  - Plocha pro rodinné domky
Plocha pro rodinné domky v jižní části obce podél komunikace u Pikareckého rybníku. Zábor
na méně kvalitní zemědělské půdě (orná půda) 75011 (III. třída ochrany) a 73214 (IV. třída
ochrany). 1. etapa výstavby.

Lokalita č. 9 - Plocha pro rodinné domky
Plocha v jižní části obce podél stávající silnice II/360. Plocha se nachází na kvalitní
zemědělské půdě 72911 (I. třída ochrany). Jde o pokračování stávající zástavby
s nejnutnějším zásahem do hloubky této kvalitní zemědělské půdy. Plocha zarovnává stávající
zástavbu. Vzhledem k tomu, že druhá strana komunikace je zastavěná a v komunikaci se
nachází veškeré inženýrské sítě, byla by škoda tyto vložené investice do technické
infrastruktury nevyužít. 1. etapa výstavby.

Lokalita č. 10 -  Plocha pro rodinné domky
Plocha pro rodinné domky v jižní části obce pod Pikareckým rybníkem. Na lokalitu je
zpracovaná studie rodinných domků. Kultura trvalý travní porost, BPEJ 75011 (III. třída
ochrany) a 76901 (V. třída ochrany). 1. etapa výstavby.

Lokalita č. 23  - Plocha pro rodinné domky
Plocha pro 2 rodinné domky – kultura orná půda, BPEJ 73214 – IV. třída ochrany , 1. etapa
výstavby.
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B. OBČANSKÁ VYBAVENOST, SPORT

Lokalita č. 11 – Plocha pro hřiště
V současné době je plocha pro sportovní účely již využívána. Kultura – trvalý travní porost,
BPEJ 75011 (III. třída ochrany).

C. VÝROBNÍ PLOCHY

Lokalita č. 12 – Drobná výroba  u silnice II/360  u rybníku Velký Strážník.
Na plochu je provedena studie. Vzhledem k tomu, že se zde nachází kvalitní zemědělská půda
(orná půda) je plocha v územním plánu navržena podstatně menší než ve studii a plocha je
navržena tak, aby maximálně využila méně kvalitní zemědělskou půdu III. třídy ochrany.
Zábor – orná půda na kvalitní zemědělské půdě 73211 (II. třída ochrany) - 0,562 ha z celkové
výměry 1,763 ha (cca 32 %). Zbývající část se nachází na zemědělské půdě 75011 (III. třída
ochrany) a částečně 76901 (V. třída ochrany).

Lokalita č. 13 – Plocha pro drobnou výrobu
Plocha pro drobnou výrobu na zemědělské půdě (orná půda) 75011 – III. třída ochrany.

Lokalita č. 14 – Plocha pro drobnou výrobu
Plocha pro drobnou výrobu na zemědělské půdě (orná půda, trvalý travní porost)  72914 a
75011 (obě III. třída ochrany).
Obě lokality navazují na stávající výrobní aktivity – zemědělský areál a jsou navrženy tak,
aby nezasahovaly do kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy výroby.

D. DOPRAVNÍ  PLOCHY

Lokalita č. 15 – Plocha pro parkoviště a sídelní zeleň
Plocha pro parkoviště u stávajícího výletiště (plochy pro občanskou vybavenost) včetně
zeleně kolem stávající drobné architektury. Jde o cíp mezi dvěma komunikacemi zcela
nevhodný pro zemědělské účely. Zábor . trvalý travní porost, BPEJ 73211 – II. třída ochrany.

E. VODNÍ PLOCHY

Lokalita č. 16 – nový rybník
Lokalita č. 17 – rozšíření rybníka – současný stav - oprava
Lokalita č. 18 – kaskáda několika rybníčku
Lokalita č. 19 – rozšíření rybníka – současný stav – oprava
Lokalita č. 20 – rozšíření rybníka – současný stav – oprava
Lokalita č. 21 – rozšíření stávajícího rybníka
Lokalita č. 22 – výstavba nového rybníka
V současné době jsou rozpracovány komplexní pozemkové úpravy. V tomto projektu jsou
zakresleny nové vodní nádrže, rozšíření stávajících vodních ploch a zaměření skutečného
stavu současných vodních ploch. Do územního plánu jsou tyto lokality převzaty. Vzhledem
k tomu, že komplexní pozemkové úpravy nejsou dokončeny,  jejich lokalizace není přesná      
a proto u kaskády rybníčků je zakreslen větší zábor. U lokality č. 17, 19 a 20 se jedná
o aktualizaci současného stavu. U lokality č. 21 jde o rozšíření vodních ploch a u lokality
č. 16, 18 a 22 jde o výstavbu nových rybníků. Vyčíslení záborů pro úpravu rybníků, výstavbu
nových rybníků a zaměření skutečného stavu pozemku v územním plánu činí celkem 7,494 ha
zemědělské půdy. Dle pozemkových úprav pak zábor činí celkem 5,87 ha (z toho zábor pro
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vodní nádrže cca 5,41 ha, otevřené příkopy – cca 0,46 ha). Z toho plyne, že celkový zábor
bude po provedení pozemkových úprav menší.

F. REZERVNÍ PLOCHY

R1 – Rezerva pro přeložku silnice  II/360
Trasa silnice prochází řešeným územím ve směru sever – jih a částečně také prochází
východní částí zastavěného území Pikárce. Uvedená silnice zajišťuje také dopravní obsluhu
přilehlé zástavby v sídel Pikárec.
Pro vedení silnice II/360 je sledovaná přeložka silnice II/360 podle dokumentace
„Vyhledávací studie silničního spojení Třebíč - Svitavy - na území okresu Žďár nad Sázavou,
Viapont Brno 2001). Přeložka zasahuje do řešeného území východně od obce. Trasa přeložky
silnice je zakreslena taká v konceptu územního plánu kraje.

R2 – Rezerva pro bydlení v rodinných domech
Možný směr rozvoje  výstavby rodinných domů po vyčerpání plochy navržených v územním
plánu.
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Katastr áln í územ í:  PIKÁREC
Klimatický region: 7

PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF

VÝMĚRA

ČÍSLO NÁVRH ČÍSLO KULTURA BPEJ NAVRŽENÁ K ODN ĚTÍ POZNÁMKA

LOK. FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PARCELY DLE KN PLOCHA Z TOHO
DLE KN V ha ha

ZEM. PŮDY

TŘÍDA
OCHRANY

ZEMĚDĚLSKÉ
PŮDY

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ A SMÍŠENÉ ÚZEMÍ

1 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY 47/4 zahrada 0,283 0,283

47/3 zahrada 0,187 0,187

53 ovocný sad 0,743 0,743

72911 1,213 1,213 I  II. etapa výstavby

2 PLOCHA PRO RODINNÝ DOMEK 56/1 orná půda 72911 0,259 0,259 I  v současně zastavěném území obce, I. etapa výstavby

3 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY 578/1 orná půda 0,133 0,133

578/2 ostatní 0,007 -

577/1 zahrada 0,067 0,067

577/2 ostatní 0,007 -

571/1 zahrada 0,066 0,066

571/2 ostatní 0,006 -

570 trvalý travní porost 0,014 0,014

75011 0,300 0,280 III v současně zastavěném území, I. etapa výstavby

4 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY 507/1 orná půda 72911 0,226 0,226 I I. etapa výstavby

5 PLOCHY SMÍŠENÉ 44/2 trvalý travní porost 0,502 0,502

44/3 trvalý travní porost 0,498 0,498

st. 135 stavební 0,0115 -

st. 136 stavební 0,0115 -

44/4 trvalý travní porost 0,077 0,077

46 trvalý travní porost 0,010 0,010

21/6 trvalý travní porost 0,076 0,076

21/7 trvalý travní porost 0,080 0,080

73211 II

75011
1,266 1,243

III
I. etapa výstavby
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2 3 4 5 6 7 8 9

6 PLOCHY SMÍŠENÉ 21/1 trvalý travní porost 1,156 1,156

44/1 trvalý travní porost 1,231 1,231

73211 II

75011
2,387 2,387

III II. etapa výstavby

7 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY 170/1 orná půda 0,542 0,542

+ SÍDELNÍ ZELEŇ 170/2 ostatní 0,075 -

170/3 trvalý travní porost 0,071 0,071

113/1 trvalý travní porost 0,162 0,162

114/1 trvalý travní porost 0,101 0,101

116 ostatní 0,023 -

73254 V

73214
0,974 0,876

IV
I. etapa výstavby

8 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY 170/1 orná půda 75011 III

73214
0,854 0,854

IV
I. etapa výstavby

9 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY 580 orná půda 0,175 0,175

579 trvalý travní porost 0,009 0,009

576 trvalý travní porost 0,066 0,066

575 ostatní 0,019 -

573 trvalý travní porost 0,057 0,057

572 ostatní 0,015 -

568 trvalý travní porost 0,099 0,099

567 ostatní 0,007 -

563 trvalý travní porost 0,022 0,022

561 ostatní 0,005 -

72911 0,469 0,428 I I. etapa výstavby

10 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY 550/4 trvalý travní porost 0,690 0,690

550/3 trvalý travní porost 0,478 0,478

75011 III

76901
1,168 1,168

V
I. etapa výstavby

23 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY 170/1 orná půda 73214 0,320 0,320 IV I. etapa výstavby

 A. PLOCHY PRO BYDLENÍ CELKEM 9,436 9,254
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

B. OBČANSKÁ VYBAVENOST, SPORT

11 HŘIŠTĚ 550/38 trvalý travní porost 75011 0,936 0,936 III

C. VÝROBNÍ PLOCHY

12 PLOCHY PRO DROBNOU VÝROBU 75011 III

73211 II507/1 orná půda

76901

1,763 1,763

V

13 PLOCHY PRO DROBNOU VÝROBU 507/5 orná půda 0,540 0,540

507/1 orná půda 0,530 0,530

75011 1,070 1,070 III

14 PLOCHY PRO DROBNOU VÝROBU 461/6 orná půda 0,228 0,228

461/1 orná půda 0,377 0,377

423/1 trvalý travní porost 0,206 0,206

72914 III

75011
0,811 0,811

III

C. PLOCHY PRO DROBNOU VÝROBU CELKEM 3,644 3,644

D. DOPRAVNÍ PLOCHY

15 PARKOVIŠTĚ + ZELEŇ 272/2 trvalý travní porost 73211 0,158 0,158 II
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

E. VODNÍ PLOCHY

16 RYBNÍK 822/2 trvalý travní porost 73211 0,158 0,158 II

17 ROZŠÍŘENÍ RYBNÍKA 785/1 trvalý travní porost 75011 0,561 0,561 III

18 KASKÁDA NĚKOLIKA RYBNÍČKŮ 792/2 trvalý travní porost 75011 III

72911
4,125 4,125

I

19 ROZŠÍŘENÍ RYBNÍKA 295/9 trvalý travní porost 76811 0,51 0,51 V

20 ROZŠÍŘENÍ RYBNÍKA 427/1 trvalý travní porost 75011 0,11 0,11 III

21 ROZŠÍŘENÍ RYBNÍKA 266 trvalý travní porost 75011 III

76901
0,22 0,22

V

22 RYBNÍK 279/1 trvalý travní porost 76811 1,81 1,81 V

E. VODNÍ PLOCHY CELKEM 7,494 7,494

REKAPITULACE:

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ 9,436 9,254

B.OBČANSKÁ VYBAVENOST, SPORT 0,936 0,936

C. VÝROBNÍ PLOCHY 3,644 3,644

D. DOPRAVNÍ PLOCHY 0,158 0,158

E. VODNÍ PLOCHY 7,494 7,494

A – E CELKEM 21,668 21,486
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Odvody za odnímanou zemědělskou půdu

 Podle zákona č. 334/92 Sb. a podle zákona č. 98/1999 ze dne 29. 4. 1999, kterým se mění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu jsou investoři jednotlivých
stavebních akcí povinni zaplatit odvody za odnímanou zemědělskou půdu. Část odvodů ve
výši 40 % je příjmem rozpočtu obce, zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí
České republiky.

Dle zákona se rovněž v některých případech odvody ze ZPF nevypisují. O tom, v kterých
případech bude odvod vymezen a v jaké míře, či nikoli rozhoduje v jednotlivých případech
orgán ochrany ZPF.

Základní hodnotové ukazatele zemědělské půdy v Kč/m2 pro obec Pikárec

Kč/m2 v hlavní půdní jednotce

 Klimatický region 29 32 50 68 69

7 7,40 4,90 5,60 0,90 0,70

Důvody ke snížení nebo zvýšení základní sazby odvodů:

- zemědělská půda nalézající se v současně zastavěném území obce - koeficient snížení 0,2

Zemědělské organizace, soukromí zemědělci
V současné době hospodaří a zemědělské půdě v k. ú. Pikárec (celkem cca na 400 ha)
zejména organizace PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. (cca na 300  ha) a dále soukromí
zemědělci (cca na 100 ha). Zemědělský areál společnosti PROAGRO je situován severně od
sídla. Soukromí zemědělci využívají vlastní nemovitosti – zemědělské usedlosti.

Areál PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. středisko Pikárec.
Hlavním oborem společnosti je zemědělská výroba, doplňkově je provozována v Pikárci
lisovna plastů. V areálu jsou  umístěny zařízení rostlinné výroby (suška, bramborárna, seníky
a sklady) a živočišná výroba ( 2 kravíny, odchovna mladého dobytka, teletník a vepřín).
Areál má vybudovanou  zemědělskou komunikaci mimo obytné území sídla. V minulosti byla
vybudována také zpevněná zemědělská komunikace do Moravce.
V územní plánu byl výpočtem stanoveno ochranné pásmo objektů živočišné výroby pro
stanovení odstupu navrhované obytné zástavby od zemědělského areálu.

V územním plánu nejsou navrženy nové ploch pro zemědělskou výrobu.

Soukromě hospodařící rolníci

V sídle dále hospodaří několik soukromých rolníků. Pro zemědělskou výrobu využívají
hospodářské objekty u zemědělské usedlostí zejména v jihozápadní části návsi. Zemědělské
objekty jsou zahrnuty do smíšeného vesnického území.
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Pozemkové úpravy, ÚSES, odvodnění

Pozemkové úpravy

V době zpracování návrhu územního plánu byly v katastru obce Pikárec rozpracovány
komplexní pozemkové úpravy firmou GB-GEODEZIE, spol. s  r. o. se sídlem v Brně –
pracoviště Jihlava.

Jsou již navrženy také zásady řešení cestní sítě. Cestní síť bude upřesněna až po dokončení
komplexních pozemkových úprav. Součástí zemědělské půdy může být zemědělská
komunikace sloužící k obsluze těchto ploch.

Lokalizace cestní sítě dozná v průběhu projednání komplexních pozemkových úprav změn.
Rovněž stávající zemědělské cesty budou navrženy k rekonstrukci – opravě zpevnění,
v některých místech rozšíření, úpravě oblouků, napojení. Zábor pro nově navržené cesty a
opravy stávajících cest bude dle rozpracovaných komplexních pozemkových úprav činit cca
12,57 ha (z toho v lese 0,35 ha).

Dále jsou do územního plánu převzaty nové vodní plochy a rozšíření stávajících rybníků.
Ty jsou zakresleny i v záboru zemědělské půdy.

V komplexních pozemkových úpravách je počítáno rovněž se zalesněním a to hlavně
svahů. Zalesnění bude min. Uvažuje se dle pozemkových úprav se záborem zemědělské půdy
cca 0,75 ha pro pozemky určené k plnění funkce lesa.  Jedná se o malé plošky. Přesné
vyčíslení bude předmětem dalšího projednání komplexních pozemkových úprav.

Zatravnění orné půdy bude činit dle komplexních pozemkových úprav  cca 5,50 ha.

Územní systém ekologické stability

Generel lokálního územního systému ekologické stability pro katastrální území Pikárec byl
zpracován v roce 2001 firmou Marie Psotová, Studio- P.
Návrhem ÚSES řešeného území se zabývá několik různých dokumentací. Aktuálně
směrodatnými dokumentacemi jsou v současné době:
• Generel územního systému ekologické stability pro katastrální území Pikárec, zpracován

v roce 2001 firmou Marie Psotová, Studio- P.
• Koordinační studie ÚSES na okresu Žďár nad Sázavou, kterou zpracovala firma

AGERIS,s.r.o.Brno 2002
• Územně technický podklad regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické

stability České republiky z roku 1996 (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo
životního prostředí a Společnost pro životní prostředí Brno, s.r.o., 1996);

• Koncept územního plánu VÚC kraje Vysočina (Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.,
2004).

• Rozpracovaná komplexní pozemková úprava k.ú. Pikárec, Plán společných zařízení
Agroprojekt AG, spol. s r.o. Třebíč

Základem návrhu ÚSES v územním plánu obce je porovnání řešení ÚSES v rámci uvedených
podkladových dokumentací a vyhodnocení jejich aktuálnosti :

• V obvodu rozpracovaných komplexních pozemkových úprav je upřednostněn návrh
vymezení prvků ÚSES podle tohoto materiál, i když KPÚ nejsou dokončeny;

• Jsou respektovány základní ekologické vazby v území (zejm. směry přirozených
migračních tras – např. po vodních tocích, ve svazích údolí aj.);

• Je respektována návaznost na jiná řešení uvnitř území i na jeho hranicích;
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• Jsou respektovány metodikou požadované funkční a prostorové parametry jednotlivých
prvků ÚSES.

Vyčíslení záborů jednotlivých prvků ÚSES - biocentra, biokoridory

Vyčíslení je orientační. V tabulkách je celková výměra biocenter a biokoridorů na k. ú.
Pikárec, z toho pak zemědělská půda - orná půda, trvalý travní porost. Zbývající část se
nachází na lesní půdě nebo ostatních nezemědělské půdě.

Biocentra

Číslo Název Výměra celkem

(ha)

z toho

zemědělské půdy

Regionální biocentrum

RBC 296 Tiský Dvůr 174,82 12,04

Lokální biocentra

LBC 4 Tučkův vrch 3,595 -

LBC 8 Troubník 1,180 -

LBC 9 Strážník 1,020 1,020

LBC 25 Kloboučků 4,280 -

LBC 26 Kuchyň 5,120 0,150

LBC27 Švárovec 4,800 0,370

Lokální biocentra celkem 20,625 1,540

CELKEM BIOCENTRA 195,445 13,580

Biokoridory

Číslo Název Výměra celkem

(ha)

z toho

zemědělské půdy

Lokální biokoridory
LBK5 1,24 -

LBK7 0,47 0,005

LBK8 2,41 0,41

LBK10 0,53 0,52

LBK11 0,63 0,58

LBK31 0,22 -

LBK32 2,38 1,66

LBK33 0,32 0,32
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LBK34 2,65 -

LBK35 4,30 1,11

LBK36 0,66 -

LBK37 0,47 0,005

Lokální biokoridory celkem 16,07 4,605

CELKEM BIOKORIDORY 16,07 4,605

CELKEM PRVKY ÚSES 211,515 18,185

Změna druhu pozemků zahrnutých do ÚSES
Týká se pozemků, které jsou součástí biokoridorů a biocenter. Týká se to pozemků v obvodu
komplexních pozemkových úprav. V rozsahu pozemkových úprav bude provedena změna
kultur tam, kde stávající způsob využití a stav porostů na pozemku sice vyhovuje potřebám
tvorby ÚSES, ale neodpovídá stavu dle evidence katastru nemovitostí. Mimo les budou
dotčené pozemky potřebné pro realizaci chybějících částí prvků ÚSES v obvodu KPÚ
převedeny do majetku obce a místo nevyhovujících kultur bude navržena kultura pozemku
ostatní.
Toto však není předmětem územního plánu, ale předmětem komplexních pozemkových
úprav.

Odvodnění
V řešeném území je odvodněno cca 220 ha zemědělských pozemků, což činí 55 % veškeré
zemědělské půdy. V převážné míře se jedná o systematickou drenáž. V územním plánu je
proveden přibližní zákres odvodnění.

Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF

Obec Pikárec leží 5 km severně od Křižanova a 16 km severovýchodně od Velkého
Meziříčí. Správní území obce Pikárec je tvořeno pouze k. ú. Pikárec. Obec se nachází v
severovýchodní části kraje Vysočina, ve správním obvodu města Velkého Meziříčí jako obce
s rozšířenou působnosti. Vzdálenost od krajského města Jihlava je 46 km.

Celková výměra řešeného území je 846 ha. Obec má 320 trvale bydlících obyvatel.
Význam sídla v současnosti je dán především obytnou funkcí. V obci je vyhovující

občanská vybavenost (kulturní dům, prodejna, pohostinství, hřiště, výletiště a požární
zbrojnice). Občané jsou zaměstnáni v místě ve firmě  PROAGRO Radešínská Svratka i
drobných místních provozovnách, ostatní vyjíždějí za prací. Spádovost obce z hlediska
vyjížďky za prací je do Křižanova a do Velkého Meziříčí.

Obec Pikárec nemá a neměla zpracovanou územně plánovací dokumentaci.
Obec má zpracovanou pouze urbanistickou studii z roku 1992, kterou zpracoval ing. P.

Košťál.

Koncepce pro bytovou výstavbu
Rozvoj bytové výstavby obce je směřován do několika směrů. Přednostně budou využity
plochy využívající vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturu proluky ve stávající
zástavbě – lokality v jižní části sídla, lokality u silnice II/360 a lokalita k výletišti. Ve druhé
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etapě jsou navrženy lokality severně od návsi (lokalita č. 1 a lokalita č. 6 pro smíšené území
bydlení + drobná výroba a služby. Využití ploch ve 2. etapě je přípustné po zahájení výstavby
na  75 % ploch 1. etapy.

Výroba
Stávající výrobní území obce je zastoupeno areálem zemědělské společnosti PROAGRO

R.Svratka, navazujícími provozovnami výroby plastů a truhlárnou za kulturním domem.
V územním plánu jsou navrženy rozvojové plocha pro drobnou výrobu a služby v návaznosti
na zemědělský areál. Dále je navržena plocha pro drobnou výrobu východně od obce podél
silnice II/360.

Snahou zpracovatele územního plánu bylo podchytit a plošně uspořádat dosud známé a
předpokládané potřeby obce.

Celkový zábor navrženého řešení územního plánu činí 21,668 ha, z toho zemědělské půdy
21,486 ha.

Vyčíslení je orientační a složí pouze pro potřeby územního plánu. Předpokládáme, že
celkový zábor zemědělské půdy bude nižší.

Pozemky určené k plnění funkce lesa

Lesní pozemky v řešeném území zabírají 360,65 ha, tj. 42,70 % z celkové výměry katastru.
Z uvedeného je patrný vysoký podíl lesních plochy v řešeném území zcela nad průměrem
České republiky. Lesy jsou zastoupeny především v západní a jihozápadní části řešeného
území (lesy v okolí Tiského Dvora – původně lesopark a les Švárovec). Severně od obce jsou
to lesy kolem vrchu Kosova Hora. Ve střední části řešeného území převládá pak zemědělská
půda – především orná půda s nedostatkem zeleně.

Druhová skladba - převažují jehličnaté dřeviny

Navržené řešení územního  plánu nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa ani
v jednom případě. Pouze některé lokality zasahují do ochranného pásma lesní půdy. Jde o
lokalitu č. 11 – sportovní plocha (hřiště) a dále pak některé vodní plochy navržené dle
komplexních pozemkových úprav (lok. č. 16, 18, 19, 21 a 22). Lesní půdy by se na
katastrálním území Pikárec nedotkla ani přeložka komunikace II/360 dle vyhledávací studie
silničního spojení Třebíč – Svitavy na území okresu Žďár nad Sázavou – Viapont Brno  2001.
Tato trasa je zakreslena rovněž v konceptu územního plánu kraje.

Dle komplexních  pozemkových úprav bude na katastrálním území Pikárec zalesněno cca
0,75 ha zemědělské půdy. Komplexní pozemkové úpravy nejsou však dokončeny a při jejich
projednávání dojde ještě k upřesnění zalesnění, proto toto zalesnění nebylo do územního
plánu převzato. Jde rovněž o menší plochy – především zalesnění svahů.


