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A. Textová ást : 

1. Vymezení zastav ného území 
 Zastav né území bylo vymezeno k 06.09.2016 
 Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu: 

 výkres N1 - Základní len ní území 
 výkres N2 - Hlavní výkres 

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území 
2.1. Základní koncepce rozvoje území 

 stys K ižanov je koncipován jako zdravé a bezpe né místo mající p íhodné podmínky 
pro bydlení, práci, rekreaci a podmínky pro rozvoj ve ejné a ostatní infrastruktury. 

 ešení územního plánu (ÚP) navazuje na bohatou minulost m styse a podporuje nabídku 
kulturních spole enských i jiných volno asových aktivit. 

 Akceptován je stávající charakter zástavby, není umožn n vznik nových struktur osídlení ve 
volné krajin . Územní rozvoj je soust ed n do zastav ného území a ploch na zastav né 
území navazujících. 

 Rozvoj m styse je pozitivn  ovlivn n jeho polohou na k ižovatce dvou d ležitých silni -
ních tah  Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina (sil. I/37 a sil. II/360) a polohou v dosahu že-
lezni ní stanice K ižanov na železni ní trati . 250 (železni ní stanice je v k.ú. Kozlov u 

ižanova). 
 stys K ižanov je rozvíjen jako dv  sídla na dvou od sebe navzájem odd lených katast-

rálních územích (sídlo K ižanov v k.ú. K ižanov, sídlo Bojanov v k.ú. Bojanov u Dolní Li-
bochové). 

 Územní plán je koncipován tak, aby byly zajišt ny podmínky pro kontinuální a harmonický 
rozvoj m styse a zárove  umož ovaly dostate nou flexibilitu ve využití území. 

2.2. Hlavní cíle rozvoje 
 Vytvo it podmínky pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, který spo ívá ve vyváženém 

vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost 
spole enství obyvatel území. 

 Nastavit podmínky pro mírný nár st demografického a sídelního potenciálu m styse 
s cílem zamezit odchodu zejména mladšího obyvatelstva z m styse. 

 Prov it pot eby na úseku ve ejné infrastruktury a využitelnosti sou asných výrobních a 
skladovacích ploch s nastavením podmínek pro jejich další úm rný rozvoj. 

 Zajistit podmínky pro ochranu rekrea ního potenciálu, jehož rozvoj je územním plánem 
sm ován p edevším do pohybových aktivit. 

 Respektovat základní organiza ní len ní a uspo ádání urbanizovaných ploch s cílem za-
chování identity sídel v krajinném prost edí. 

2.3. Ochrana a rozvoj hodnot 

írodní hodnoty 
 Respektovat p írodní dominantu Šibeník. Nad kótou 550 m n. m. nebudou umis ovány 

žádné zastavitelné plochy. 
 Nem n je charakter výrazné terénní expozice severozápadního zalesn ného svahu vrchu 

Šibeník. Pokra ovat v rekonstrukci lesního porostu postiženého v minulosti kalamitou. 
 lenité okraje les  považovat z hlediska vizuálního za nejvýznamn jší ásti lesa. 

Nep ipustit tzv. zahlazování okraj  lesa, které zárove  snižuje ekologickou hodnotu lesa. 
 Respektovat výrazné vyhlídkové body s tím, že nelze p ipustit aktivity, které mohou 

potla it anebo narušit výhledy do krajiny s p íznivými antropogenními dominantami. 
Nep ipustit zm nu charakteru krajiny a jejich prvk : 

 vyhlídka z k ižovatky cest severovýchodn  od sídla Bojanov 
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 vyhlídky z ú elových cest na jihovýchodním svahu Šibeníku sm rem k Pivovarskému 
rybníku a na kostel 

 vyhlídka ze sil. I/37 z hranice mezi k.ú. Jívoví a k.ú. K ižanov na zámek 
 Respektovat d ležitou hodnotu údolní nivy potoka Cejpek s b ehovým porostem a 

zatravn nou ekologicky cennou p echodovou zónou. 
 Akceptovat funk ní prvky ÚSES v krajin  lokalizované p edevším u vodních ploch a tok . 

Biologickou propustnost území zvýšit vytvo ením podmínek pro pr chod lokálních 
biokoridor  vybranými ástmi zastav ného území. Realizace malých vodních nádrží je 
podmín na vytvo ením p íznivých podmínek pro rozvoj pob ežních ekoton , které budou 
sou ástí ÚSES. 

 Rozptýlenou zele  v krajin  akceptovat jako d ležitý prvek p edevším v zem lské 
krajin . Její dopln ní ešit v kontextu krajiny. 

Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty 
 Respektovat dochovanou urbanistickou strukturu sídla tvo enou p edevším: 

 dv ma vzájemn  propojenými nám stími s kompaktním zastav ním, avšak 
s rozdílným pojetím každého z nám stí 

 dorysným a prostorovým uskupením sídla Bojanov 
Opat ení: 

 každý zásah do podstaty prostor  musí mít pozitivní dopad na identifikovatelnou 
urbanistiku daného prostoru 

 nep ipustit umis ování staveb, které by svým architektonickým výrazem, proporcemi, 
ítkem i provozními aktivitami narušily hodnoty území 

 úpravy sídel a jejich dostavbu uskute ovat v souladu s tradi ní charakteristikou 
místní zástavby 

 Respektovat architektonicky cenné stavby a jejich soubory: 
 rodinný d m s funkcionalistickými znaky na ulici Velkomezi ská 
 rodinný d m s funkcionalistickými znaky za kostelem sv. Václava 
 soubor staveb v etn  kaple a vzrostlé zelen  v Bojanov  

Opat ení: 
 zachovat stavby, p ípadné rekonstruk ní práce musí být citlivé ke kvalit  stavby, 

maximáln  zachovat vn jší výraz staveb. Akceptovat doprovodnou zele  
 Respektovat hlavní kompozi ní osy: 

 ulice Za Branou – po ulici O echovská 
 ulice Mezi ská s pokra ováním ulice k objektu zámku 
 ulice Budín 

Opat ení: 
 rozvíjet aktivity pro zvýrazn ní významu t chto koridor  v urbanizovaném prostoru -

významu funk ního a vizuálního 
 podporovat rozvoj ploch ve ejných prostranství 

 Respektovat kulturní dominanty území: 
 ž kostela sv. Václava 
 obytné k ídlo zámku 

Opat ení: 
 nep ipustit stavební i jiné aktivity, které by mohly narušit i potla it jejich p sobení 

v daném prostoru 

 Respektovat významné prvky drobné architektury: 
 socha T. G. Masaryka 



ÚZEMNÍ PLÁN IŽANOV 

 

STUDIO P |  9 
 

 památník padlým na Masarykov  nám stí 
 kašna na Benešov  nám stí 
 íže a boží muka na území m styse 

Opat ení: 
 respektovat tyto objekty, nep ipustit stavební i jiné aktivity narušující jejich vzhled, 

jejich bezprost ední okolí nebo jejich funkci 
 u zanedbaných objekt  vyžadovat jejich obnovu resp. údržbu 
 respektovat tyto objekty v daném míst . Jejich p ípadné p emíst ní je možné pouze ve 

ve ejném zájmu a v ádn  od vodn ných p ípadech 
 Respektovat rybni ní soustavy: 

 soustava k ižanovských rybník  
Opat ení: 

 zachovat stabilitu vodního režimu v krajin , akceptovat ekologický a hydrologický 
efekt vodních ploch 

 hospoda ení na rybnících je podmín no zachováním litorálních porost  
 umožnit zakládání rybník  v k tomu p íhodných místech 

 Respektovat agrární meze: 
 zbytky agrárních mezí nad rybníkem Spustík 

Opat ení: 
 zachovat dochované len ní plužiny 
 akceptovat druhovou a prostorovou diverzitu spole enstev agrárních mezí jako 

historickou krajinnou strukturu 

Civiliza ní hodnoty 
 Územní plán vytvá í podmínky pro ochranu a kultivaci civiliza ních hodnot, kam pat í: 

 celostátní železni ní tra . 250 
 sí  silnic I. t ídy, II. t ídy a III. t ídy 
 ve ejné vnitrostátní letišt  K ižanov 
 ve ejná hromadná doprava v etn  autobusových zastávek 
 technická infrastruktura (zásobování vodou, kanalizace a OV, zásobování plynem a 

elektrickou energií, telekomunika ní sí  i za ízení pro sb r odpad ) 
 za ízení ve ejné administrativy, školská a zdravotnická za ízení, služby sociální pé e, 

za ízení pro sport a kulturu). 
 Hospodárné využívání dopravní, technické a ob anské vybavenosti pat í mezi priority 

územního plánu. Zp esn ny jsou podmínky pro ochranu území na úseku silni ní dopravy 
plynoucí ze ZÚR Kraje Vyso ina. 

 
3. Urbanistická koncepce v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systé-

mu sídelní zelen  
Je vyzna ena ve výkresové ásti územního plánu ve výkrese N2 Hlavní výkres. 

3.1.  Urbanistická koncepce 
 Urbanistická koncepce vychází zejména ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání 

území obou sídel, daných p írodních podmínek a požadavk  zadání územního plánu. 
 Územní plán akceptuje základní organizaci území, kultivuje kvalitu osídlení p i zachování 

pozitivních hodnot území a autenti nosti m styse. 
 Sídlo K ižanov 

 územní plán respektuje historické jádro sídla tvo ené p edevším zástavbou kolem 
hlavních kompozi ních os a obou nám stí. Nadále se bude jednat o územn  
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stabilizované plochy s pot ebou modernizace. Nesourod  p sobící ve ejná prostranství 
budou provázána do v tších celk . V historickém jádru se neuvažuje se zvyšováním 
hladiny zástavby ani s výrazným zvyšováním koeficientu zastav ní ploch 

 plochy bydlení – stávající plochy jsou územn  stabilizovány. Extenzivní rozvoj ploch 
bydlení sm uje do typu bydlení v rodinných domech. Nejv tší rozvojovou plochu 
tvo í území mezi ulicí V Zahrádkách a ulicí Mezi skou. Další plocha pro bydlení je 
vymezena mezi školním h išt m a ulicí Za Branou, uvažována je dostavba 
rozestav ného souboru rodinných dom  na ulicí Polní pod vrchem Šibeník. Pro 
bydlení je dále využito i n kolik proluk (Šibeník, pod h bitovem) 

 plochy rekreace – jde o územn  stabilizované plochy bez možnosti územního rozvoje 
 plochy ob anského vybavení – jsou územn  stabilizovány v dostate ném rozsahu a 

pestrosti zastoupení. ešeno je rozší ení h bitova. Plochy ob anského vybavení 
komer ní za ízení malá a st ední jsou jako zastavitelné plochy umíst ny napravo p i 
sil. I/37 p i vstupu do sídla od obce Jívoví a nalevo p i silnici II/360 p i vstupu do sídla 
od obce Kozlov 

 ve ejná prostranství – stávající ve ejná prostranství budou v maximální mí e 
zachována. Nové ve ejné prostranství je vymezeno v míst  tradi ních setkávání 
obyvatel u vodních ploch pod h bitovem. Jako sou ást zastavitelné plochy Z1 bude 
vymezeno ve ejné prostranství na rozhraní ploch Z1 a Z2 

 plochy smíšené obytné komer ní – územn  stabilizované plochy tvo í p edevším 
zástavba kolem Benešova nám stí. Tento druh ploch je rozvíjen p edevším na 
plochách p estavbových. Zastavitelné plochy toho tohoto druhu jsou umíst ny p i 
silnici II/360 p i vstupu do sídla ob obce Kozlov  

 plochy smíšené obytné venkovské – územn  stabilizované plochy tvo í zejména 
zástavba kolem Masarykova nám stí, nov  jsou rozvíjeny na ploše severn  od erpací 
stanice pohonných hmot 

 plochy výroby a skladování - jsou vesm s plochami územn  stabilizovanými, menší 
rozvojové plochy jsou vymezeny p i ulici Za Branou (u sil. III/35051) a p i ulici 

echovská (u sil. I/37). 
 Sídlo Bojanov 

 respektována je p dorysná osnova zástavby, p edpokládají se pouze kvalitativní 
zm ny. P evládajícím typem zástavby nadále z stávají plochy smíšené obytné 
venkovské. 

 Plochy zelen  budou v m stysi nadále zajiš ovat funkci rekrea ní, hygienickou, estetickou i 
psychologickou, a proto je t eba zamezit vytla ování zelen  z území jinými p edevším 
stavebními aktivitami. 

 Plochy vodní a vodohospodá ské – akceptována je jejich nezastupitelnost v území. Kladeny 
jsou požadavky na zvýšení biologické prostupnosti kolem vodních tok  v zastav ném 
území. 

3.2. Vymezení zastavitelných plocha a ploch p estavby  
 Plochy zastavitelné jsou ozna eny kódem Z, plochy p estavby kódem P. 

evažující ú el plochy a kód plochy 
Ozn. plochy 

charakteristika kód 
podmínky využití 

vým -
ra 

(ha) 

Z1 

pl. bydlení v rodinných domech – 
stské a p ím stské  

 

 

 

 

BI 

Zástavba rodinnými domy s možností využití pod-
kroví. Velikost stavebních pozemk  se neur uje, 
preferována je dostupnost bydlení pro široké spekt-
rum obyvatel. Charakter zástavby otev ený soudo-
bého výrazu pln  využívající možností terénu. 
Výška hladiny zástavby 1-2 nadzemní podlaží. 
Up ednostnit horizontální uspo ádání zástavby. 
Dopravní obsluha bude z místní komunikace roze-
stav ného obytného souboru RD a silnice II/360. 

8,38 
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evažující ú el plochy a kód plochy 
Ozn. plochy 

charakteristika kód 
podmínky využití 

vým -
ra 

(ha) 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
   

K zásah m do tras vodovodního adu a el. vedení 
22 kV lze p istoupit jen v krajních a ádn  od vod-

ných p ípadech.  ešit pot ebné ve ejné prostran-
ství s mnohotvárným využitím. 

pl. ob anského vybavení – 
komer ní za ízení malá a st ední  

 

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z2 

   

OM  

Navázat na územn  stabilizovanou plochu téhož 
zp sobu využití. Charakter zástavby – souvislá 
zástavba definovaná uli ní sítí. Výška hladiny zá-
stavby bude korespondovat s výškou hladiny sou-
sední uli ní zástavby. Dopravní obsluha z nové 
místní komunikace propojující plochu Z1 se sil. 
II/360. Podmín  p ípustné za spln ní bezpe -
nostních a dopravn  technických požadavk  i p í-
mo ze sil. II/360. Umožnit výstavbu cyklistické a 

ší stezky 

1,29 

pl. výroby a skladování – plochy 
skladování 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z3 

  

VK 

Zástavba na ploše bude charakteru areálového. 
Výška hladiny zástavby do 6 m od terénu. Využit 
stávající sjezd na sil. II/360. Akceptovat ochranné 
pásmo sil. II. t ídy. Zachovat vzrostlou zele  po 
obvodu plochy. 

0,39 

pl. smíšené obytné - komer ní 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z4 

  

SK 

Zástavba bude tvo it spojovací lánek mezi pl. Z3 a 
obytnou zónou m styse. Charakter zástavby ote-

ený. Výška hladiny zástavby bude korespondovat 
s výškou sousedního RD. Protože jde o využití 
proluky, p ipouští se dopravní obsluha p ímo ze sil. 
II/360. Akceptovat ochranné pásmo zmín né silni-
ce. 

0,25 

pl. bydlení v rodinných domech – 
venkovské  

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z5 

   

BV 

Skladebná logika utvá ené zástavby bude akcepto-
vat zp sob zástavby na sousedních parcelách. Do-
pravní obsluha plochy bude z p ilehlé místní ko-
munikace. Prov it vazbu na zastavitelnou plochu 
Z1 z d vodu dopravní obsluhy této ásti sídla. 

0,31 

pl. bydlení v rodinných domech – 
stské a p ím stské  

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z6 

  

BI 

Skladebná logika utvá ené zástavby bude akcepto-
vat zp sob zástavby na sousedních parcelách. Do-
pravní obsluha plochy bude z p ilehlých místních 
komunikací. Podmínka p ípustnosti: Chrán ný 
venkovní prostor zástavby rodinných dom  bude 
situován tak, aby byly spln ny hygienické limity 
hluku z dopravy pro denní i no ní dobu. 

0,72 

pl. bydlení v rodinných domech – 
stské a p ím stské  

 

 

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z7 

  

BI 

Navázat na územn  stabilizovanou plochu téhož 
zp sobu využití. Charakter zástavby otev ený sou-
dobého výrazu. Výška hladiny zástavby bude kore-
spondovat s výškou hladiny sousední zástavby. 
Akceptovat rozestav ný zám r na hranici se zem -

lským areálem, akceptovat el. vedení VN 22 kV 
etn  možných inností v p ilehlém ochranném 

pásmu. Dopravní obsluha ze stávající místní komu-
nikace (Polní ulice), p ípadn  z nové místní komu-
nikace v úseku ulic Pod Šibeníkem - Polní 
 

3,52  
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evažující ú el plochy a kód plochy 
Ozn. plochy 

charakteristika kód 
podmínky využití 

vým -
ra 

(ha) 

pl. výroby a skladování – lehký 
pr mysl 
 
 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z8 

  

VL 

Charakter zástavby areálový, výška staveb do 6 m 
od terénu. Vyžadována je zástavba soudobého vý-
razu p i jednom z hlavních vstup  do m styse. P i 
hranici plochy do volné krajiny zajistit podmínky 
pro umíst ní vzr stné zelen . Dopravní obsluha ze 
stávajícího sjezdu ke stávající ploše VL nebo ze 
stávající plochy VL. P i spln ní všech bezpe nost-
ních a dopravn  technických požadavk  je podmí-

 p ípustný i p ístup ze sil. I/37. Akceptovat 
dopravní infrastrukturu silni ní v ochranném pásmu 
silnice I. t ídy  

0,37 

pl. výroby a skladování – drobná 
a emeslná výroba 
 
 
 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z9 

  

VD 

Charakter zástavby areálový. Nová zástavba bude 
svým výškovým uspo ádáním tvo it p echodový 
lánek mezi výškou hladiny zástavby na soused-

ních plochách. Dopravní obsluha ze stávajících 
sjezd  na silnici, ze stávajících ploch výroby a 
skladování. Podmín  p ípustná je dopravní ob-
sluha z p ilehlého ve ejného prostranství (udržet 
prostorové parametry ve . prostranství, hygienické 
podmínky) nebo i ze sil. I/37 (dopravn  technické 
požadavky, požadavky bezpe nostní). 

0,63 

pl. bydlení v rodinných domech – 
venkovské  

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z10 

  

BV 

Skladebná logika utvá ené zástavby bude akcepto-
vat zp sob zástavby na sousedních parcelách. Do-
pravní obsluha plochy bude z p ilehlé místní ko-
munikace.  

0,25 

pl. bydlení v rodinných domech – 
venkovské  

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z11 

   

BV 

Zástavba rodinnými domy s využitelným podkro-
vím. Charakter zástavby otev ený. Výška hladiny 
zástavby 1-2 nadzemních podlaží. Up ednostnit 
horizontální uspo ádání zástavby. Dopravní obslu-
ha z p ilehlého ve ejného prostranství. Z hlediska 
omezených možností dopravního p ístupu jde o 
plochu podmín  p ípustnou. 

0,70 

pl. ve ejných prostranství 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z12 

  

PV 

Plochu uzp sobit pot ebám rozvoje spole ensko-
kulturních aktivit obyvatel m styse, jako místo 
sociálních kontakt . Vhodn  využití p írodní pod-
mínky místa a jeho potenciálu pro nejr zn jší sku-
piny lidí. Dopravní obsluha ze stávající místní ko-
munikace. 

1,00 

pl. ob anského vybavení – 
bitovy 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z13 

  

OH 

Rozší ení h bitova je ur eno ke z ízení kolumbaria 
jako nedílné sou ásti h bitova ur ené k ukládání 
poh ebních uren. ešit provozní a vizuální propo-
jení se stávajícím h bitovem. V uspo ádání plochy 
bude mít d ležitou roli zele . 

0,21 

pl. bydlení v rodinných domech – 
venkovské  

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z14 

  

BV 

Skladebná logika utvá ené zástavby bude akcepto-
vat zp sob zástavby na sousedních stabilizovaných 
plochách stejného zp sobu využití. P i využití plo-
chy zohlednit kontakt s pozemky základní školy. 
Dopravní obsluha plochy p ilehlých ve ejných 
prostranství a místních komunikací. 

0,35 
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evažující ú el plochy a kód plochy 
Ozn. plochy 

charakteristika kód 
podmínky využití 

vým -
ra 

(ha) 

pl. bydlení v rodinných domech – 
venkovské  

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z15 

  

BV 

Zástavba rodinnými domy s využitelným podkro-
vím na stavebních pozemcích o velikosti 700 - 
1 200 m2. KZP 0,20 - 0,30; KZ 0,65 - 0,55. Charak-
ter zástavby otev ený. Hmotové a prostorové uspo-
ádání zástavby bude erpat z tradi ního místního 

domu o výšce hladiny zástavby do 1 nadzemního 
podlaží. Dopravní obsluha z nov  vybudované 
místní komunikace napojující se na ulici Za Branou 
a stávající místní komunikace. Podmínka p ípust-
nosti: Chrán ný venkovní prostor zástavby rodin-
ných dom  bude situován tak, aby byly spln ny 
hygienické limity hluku z dopravy pro denní i no -
ní dobu. 

1,77 

pl. smíšené obytné - venkovské 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z16 

    

SV 

Plocha je vklín na do zastav ného území. Vhodné 
využití prov it v etn  vhodnosti dopravní obsluhy 
územní studií. Hmotové a prostorové uspo ádání 
bude vycházet z tradi ního místního venkovského 
stavení. Maximáln  lze ešit 1 sjezd na sil. I. t ídy. 
Prov it i další možné dopravní napojení, které 
respektuje požadavky ÚP. Podmínka p ípustnosti: 
Chrán ný venkovní prostor zástavby rodinných 
dom  bude situován tak, aby byly spln ny hygie-
nické limity hluku z dopravy pro denní i no ní 
dobu. 

1,07 

pl. ob anského vybavení – 
komer ní za ízení malá a st ední 

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z17 

  

OM 

Akceptovat plochu dopravní infrastruktury silni ní 
ve vzdálenosti min. 25m od osy sil. I. t ídy. Cha-
rakter zástavby areálový. Výška hladiny zástavby  
do 6 m od terénu. Dopravní obsluha ze souvisejí-
cích pozemk  DS. Není vylou ena dopravní obslu-
ha z p ilehlých ploch výrobních a skladovacích, 

ípadn  zastavitelné plochy smíšené obytné. P i 
hranici plochy - alespo  do volné krajiny zajistit 
podmínky pro umíst ní  vzr stné zelen .  

0,53 

pl. výroby a skladování – drobná 
a emeslná výroba 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z18 

  

VD 

Charakter zástavby - areálový, výška hladiny zá-
stavby do 6 m od terénu. KZP 0,30-0,55; KZ 0,20-
0,25 na stavebním pozemku p id lenému stavební-
kovi. Preferovat horizontální uspo ádání zástavby. 
Akceptovat koridor pro umíst ní stavby obchvatu 
sil. II/360, akceptovat ochranné pásmo silnice III. 

ídy. Dopravní obsluha plochy bude ze silnice III. 
ídy - minimalizovat po ty sjezd  na silnici.  

1,58 

pl. dopravní infrastruktury - 
silni ní 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z19 

  

DS 

V soub hu se sil. II/360 ešit stezku pro cyklisty a 
chodce. V p ípad  prokázání vyšších intenzit cyk-
list ešit jako samostatnou stezku pro cyklisty a 
chodce. Zachovat bezpe nostní odstup od silnice 
II/360. 

0,92 

pl. dopravní infrastruktury - 
silni ní 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z20a  
–  

Z20e 

  

DS 

Plochy pro umíst ní stavby obchvatu sil. II/360 – 
ižanov. Plánovaná kategorie silnice S 9,5/70. 

Vymezené plochy akceptují koridor dle ZÚR v ší i 
80 m, který bude v rámci dalších projektových 
prací zp esn n. U plochy Z20c a Z20e zohlednit 
pr chod lokálního biokoridoru ÚSES. 

23,31 

pl. dopravní infrastruktury - 
silni ní 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z21a  
- 

Z21h 
  

DS 

Plochy pro umíst ní stavby p eložky sil. I/37 Jívoví 
– K ižanov v etn  ploch souvisejících investic. 
Plánovaná kategorie silnice S 9,5/80. Vymezená 
plocha akceptuje koridor v ší i 150 m dle ZÚR 
KrV, který bude v rámci dalších projektových prací 
zp esn n. U ploch Z21a, Z21b, Z21c, Z21d a Z21e 
zohlednit v ešení prvky systému ÚSES v p ísluš-
ných parametrech. 

64,53 
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evažující ú el plochy a kód plochy 
Ozn. plochy 

charakteristika kód 
podmínky využití 

vým -
ra 

(ha) 
pl. dopravní infrastruktury - 
silni ní 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z22 

  

DS 
V koncepci dopravního ešení m styse k ížení stá-
vající silnice II/360 s p eložkou sil. I/37 m že mít 
plocha zásadní význam. 

0,39 

pl. dopravní infrastruktury - 
letecké 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
Z23 

  

DL 

Plocha tvo ící nedílnou sou ást letišt . ást plochy 
je sou ástí vzletové a p istávací dráhy letišt . Vyu-
žití plochy je pevn  vyspecifikováno v platné le-
gislativ . Na ploše nelze umis ovat nadzemní zá-
stavbu. 

0,81 

pl. vodní a vodohospodá ské – 
vodní plochy a toky 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z24 

  

W1 

Využít vhodného profilu k realizaci malé vodní 
nádrže. Krom  technického návrhu ešit i umíst ní 
vodního díla do krajiny (zvl. svahu hráze a úpravu 

eh  s b ehovými porosty). Úpravou b eh  umož-
nit rozvoj litorálního pásma. Akceptovat požadavky 
týkající se pr chodu lokálního ÚSES. Zohlednit, že 
se jedná o zám r na poddolovaném území. Doprav-
ní obsluha plochy bude z nové ú elové polní cesty 
– možná je i sezónní. 

4,27 

pl. vodní a vodohospodá ské – 
vodní plochy a toky 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z25 

  

W1 

Využít vhodného profilu k realizaci malé vodní 
nádrže. Krom  technického návrhu ešit i umíst ní 
vodního díla do krajiny (zvl. svahu hráze a úpravu 

eh  s b ehovými porosty). Úpravou b eh  umož-
nit rozvoj litorálního pásma. Akceptovat požadavky 
týkající se pr chodu lokálního ÚSES. Zohlednit, že 
se jedná o zám r na poddolovaném území. Doprav-
ní obsluha ze stávající polní cesty. Zohlednit stavbu 
ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. 

1,41 

pl. vodní a vodohospodá ské – 
vodní plochy a toky 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z26 
- 

Z27  

  

W1 

Na podmá eném území s akumulací vody zajistit 
podmínky pro umíst ní malých vodních nádrží. 
Požaduje se  citlivý p ístup k rozptýlené zeleni. 
Zohlednit zástavbu ve vzdálenosti do 50 m od okra-
je lesa. Dopravní obsluha ze stávající polní cesty. 

0,43 

Z28 Plocha vy azena z ešení ÚP po ve ejném projednání. 

pl. výroby a skladování – lehký 
pr mysl 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z29 

  

VL 

Charakter zástavby areálový, výška staveb do 12 m 
od terénu. P i hranici plochy do volné krajiny zajis-
tit podmínky pro umíst ní vzr stné zelen . Do-
pravní obsluha z p ilehlých stávajících ploch stej-
ného zp sobu využití. Akceptovat koridor dopravní 
infrastruktury v rozsahu OP silnice II. t ídy. Re-
spektovat el. vedení VN v etn  ochranného pásma.  

0,82 

pl. smíšené obytné - komer ní 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

Z30 

   

SK 

Charakter zástavby otev ený. Výška hladiny zá-
stavby bude korespondovat s výškou stavby na 
navazující stabilizované ploše SK. Dopravní napo-
jení bude ešeno z p ilehlých zastavitelných ploch 
Z1, Z2. Podmín  p ípustné za spln ní bezpe -
nostních a dopravn  technických požadavk  i p í-
mo ze sil. II/360.  

0,19 

pl. smíšené obytné - komer ní 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

P1 

  

SK 

Revitalizovat plochu kolem nevyužívané kotelny na 
tuhá paliva. Nep edpokládat zásadní zm ny ve 
využití území, avšak zam it se na výhodn jší or-
ganizaci ploch se zlepšením architektonického 
výrazu prost edí. Nezvyšovat koeficient zastav ní 
ani výškovou hladinu zástavby. Dopravní obsluha 
se nem ní. Doplnit plochu vzr stnou zelení. 

0,32 
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evažující ú el plochy a kód plochy 
Ozn. plochy 

charakteristika kód 
podmínky využití 

vým -
ra 

(ha) 

pl. smíšené obytné - komer ní  
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

P2 

  

SK 

Zabývat se p estavbou nedostate  využívaných 
ploch bývalých hospodá ských staveb p i zámku. 
Charakter zástavby souvislý. Vyžadována je vyso-
ká architektonická hodnota zástavby s vazbou na 
historické prost edí místa. Dopravní obsluha bude 
z p ilehlé ulice Zámek. 

0,57 

pl. smíšené obytné - komer ní 
 
 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 

P3 

  

SK 

estav t opušt ný výrobní areál (lihovar). Do rea-
lizace p eložky sil. I/37 anebo do zp esn ní korido-
ru pro p eložku sil. I/37 je nezbytné akceptovat 
tento limit rozvoje území. Charakter zástavby ote-

ený se stavbami soudobého výrazu Výšková 
hladina zástavby bude 1 - 2 nadzemní podlaží (b ž-
né zástavby pro bydlení). Dopravní obsluha plochy 
ze stávající ulice Sychrov. Ve využití plochy zo-
hlednit budoucí blízkost silni ního tahu.  

0,93 

 Míra využití území je vyjád ena indexem využití území, který je definován koeficientem 
zastav né plochy (KZP) a koeficientem zelen  (KZ).  

 Zvláštní podmínky ve využívání území: Vyhotovení územní studie, podmín  p ípustné 
využití plochy – umis ování citlivých funkcí u možných zdroj  hluku, p ípadn  jde o 
zastavitelnou plochu s omezenými možnostmi dopravní obsluhy. 

 Napojení zastavitelných ploch a plochy p estavby na sít  technické infrastruktury (kde si to 
charakter plochy vyžaduje) bude ešeno jejich prodloužením. 

3.3. Sídelní zele  
 Systém sídelní zelen  je tvo en samostatn  vymezenými plochami i zelení, která je 

sou ástí jiných ploch.  
 Do samostatn  vy len ných ploch zelen  pat í: 

 plochy zelen  soukromé a vyhrazené (ZS) 
 plochy zelen  ochranné a izola ní (ZO) 
 plochy zelen  p írodního charakteru (ZP) 

 Plochy ZS jsou tvo eny p edevším soukromými zahradami, sady, p ípadn  dalšími 
pozemky zajiš ující samozásobitelskou produkci i rekrea ní využití uživatele. Jako 
samostatné plochy jsou vymezovány na místech tvo ících charakteristiku místa anebo na 
místech pohledov  exponovaných. Velmi asto jsou plochy soukromých zahrad zahrnuty 
do jiného typu ploch. Na plochách soukromých zahrad bude aplikovaná zejména výsadba 
vysokokmenných ovocných strom  (respektovat omezení daná existencí inženýrských 
sítí). Zele  zahrad bude dále sm rována do volné krajiny tak, aby byl zabezpe en „m kký“  

echod urbanizovaného území do volné krajiny. Zele  vyhrazená (nap . p i ob anské 
vybavenosti, plochách výroby a skladování) je sou ástí t chto ploch s rozdílným zp sobem 
využití. 

 Plochy ZO vytvá í rozhraní (izolaci, ochranu) mezi r znými nevhodn  se ovliv ujícími 
funkcemi v území i okolo zdroj  zne išt ní. Dále vytvá í optickou clonu eliminující nebo 
snižující nežádoucí ú inek negativních prvk  v území. Stávající ochranná a izola ní zele  
se v omezen  ú inných formách vyskytuje po obvodu zem lského areálu. Zele  ZO se 

že uplatnit i jako zele , která je sou ástí zvlášt  ploch výrobních.  
 Plochy ZP jsou plochami s výrazn  p írodním charakterem zajiš ující funk nost systému 

ÚSES v zastav ném území u vodote e Libochovka. 
 i návrhu a realizaci zelen  preferovat používání autochtonních druh  d evin. Výb r 

evin zvl. zelen  na ve ejných prostranstvích provád t tak, aby se uplatnily celoro , 
nejen ve vegeta ním období. Posilovat pronikání krajinné zelen  do sídelního prost edí. 
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 Rámec zelen , která je sou ástí jiných ploch se zm nou v území, v mnoha p ípadech 
napl uje i zele  soukromá na zahradách a sadech, ob as i zele  ochranná nap . na plochách 
výroby a skladování. 

 
4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn  podmínek pro její umis ování 
4.1. Koncepce dopravní infrastruktury 

 Železni ní doprava 
 Respektována je dvoukolejná elektrifikovaná železni ní tra . 250 Havlí v Brod – 

Brno – Kúty. 
 V rámci vymezené stabilizované plochy dopravní infrastruktury drážní je p ípustné tyto 

trat  modernizovat za ú elem zlepšení technických parametr  železni ní trat . 
 Územní plán nevymezuje pro tento druh dopravy žádné nové plochy. 

 Silni ní doprava 
 Územní plán eší p evedení tranzitní dopravy na silnicích za azených do Páte ní silni ní 

sít  Kraje Vyso ina mimo jádrovou ást m styse. 
 Územní plán vymezuje jako zastavitelné plochy dopravní infrastruktury p eložku sil. 

I/37 a obchvat sil. II/360 v etn  souvisejících konstruk ních prvk , silni ních objekt  a 
ploch pro nezbytné úpravy k ižovatek se silnicemi III. t ídy. 

 Plocha pro obchvat sil. II/360 je vymezena v ší i 80 m dle ZÚR KrV, plocha pro p e-
ložku sil. I/37 pak v ší i 150 m dle ZÚR Kraje Vyso ina. 

 ešení k ížení p eložky silnice I/37 a obchvatu sil. II/360 bude zajišt no v podrobn jší 
oborové projektové dokumentaci. 

 Vytvo it podmínky zajiš ující migra ní propustnost území pro lov ka a pro voln  žijící 
živo ichy p i ešení výhledové dopravní situace na území m styse.  

 Územní plán pro homogenizaci stávajících silni ních tah  silnice I/37 a silnice II/360 
zp es uje koridor ze ZÚR KrV na ší i p íslušných ochranných pásem silnic (v nezasta-

ném území) a na ší i uli ního prostoru (v zastav ném území). 
 V místech k ížení p eložky sil. I/37 a obchvatu sil. II/360 s biokoridory ÚSES je t eba 

technickými opat eními na pozemních komunikacích zajistit funk nost t chto koridor . 
Zárove  je nezbytné zachovat možnosti pro obsluhu polností. 

 Územní plán vymezuje koridor územní rezervy R1 v ší ce 400 m pro prov ení budou-
cího umíst ní stavby alternativního vedení silnice II. ev. III. t ídy MÚK Velké Mezi í 
- východ – Kozlov – K ižanov v technických parametrech silnice I. t ídy. 

 Stávající sjezdy na silnice v zastav ném území, které zajiš ují p ímou obsluhu nemovi-
tostí, jsou tolerovány. Budování nových sjezd  na silnice bude možné jen v nezbytných 
a ádn  od vodn ných p ípadech. 

 Místní komunikace – respektovat plochy ve ejných prostranství s místními komunika-
cemi vymezenými dle významu a d ležitosti pro p ímou dopravní obsluhu p ilehlých 
nemovitostí s minimální ší í uli ního prostoru 8 m. 

 Doprava v klidu 
 Doprava v klidu je uvažována na stupe  automobilizace 1:2,5. Stávající parkovišt  bu-

dou upravena do normových parametr . 
 Nové plochy pro parkování budou ešeny p edevším na stávajících i navržených plo-

chách dopravy silni ní, plochách ve ejných prostranství event. v rámci dalších ploch 
s rozdílným zp sobem využití, kde parkování a odstavení vozidel je p ípustné. 

 ÚP neuvažuje výstavbu adových ani hromadných garáží. Tyto formy odstavování mo-
torových vozidel lze p ipustit pouze na plochách výroby a skladování, p ípadn  na roz-
sáhlejších plochách bydlení, pokud to bude sou ástí ucelené koncepce obytné zóny. 

 Územní plán nep ipouští z izování odstavných, parkovacích stání a garáží pro vozidla o 
vyšší hmotnosti než 3,5 t v obytných zónách a na ve ejných prostranství. 
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 Je požadováno, aby každý nov  vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo  jed-
no garážové i odstavné stání pro osobní automobil. 

 Hospodá ská doprava 
 Akceptována je stávající dopravní obsluha les , zem lského p dního fondu i vodních 

ploch. P i návrhu silni ní infrastruktury (p eložka sil. I/37, obchvat sil. II/360) je 
nezbytné zachovat minimáln  stávající rozsah obsluhy neurbanizovaného území. 

 elové cesty se nadále budou zásadním zp sobem podílet na prostupnosti krajiny. 
 ší a cyklistická doprava 

 Vytvo eny jsou podmínky pro zajišt ní p šího a cyklistického propojení m styse 
s železni ní stanicí K ižanov v k.ú. Kozlov u K ižanova. 

 Dobudovat alespo  jednostranné chodníky minimáln  p i silnicích I. a II. t ídy uvnit  
urbanizovaného území (nap . ke h bitovu). 

 Akceptovány jsou stávající turistické a cykloturistické trasy. Rozvoj p ší turistiky a 
cykloturistiky bude ešen v rámci pozemních komunikací (mimo sil. I. a II. t íd). 

 Ve ejná doprava, služby motorist m 
 Respektováno je stávající rozmíst ní autobusových zastávek. 
 K v tšímu využití železni ní dopravy p isp je zp ístupn ní železni ní stanice stezkou 

pro p ší a cyklisty. 
 Respektováno je umíst ní erpací stanice pohonných hmot v místech k ižovatky sil. 

III/36051 se silnicí I/37. 
 Za ízení služeb pro motoristy je možno umis ovat k tomu p íhodných plochách 

rozdílného zp sobu využití se zohledn ním druhu služeb, kapacitních požadavk  a 
dopravní zát že. 

 Letecká doprava (civilní) 
 Územní plán respektuje plochy a za ízení ve ejného vnitrostátního letišt  K ižanov a 

vymezuje je jako územn  stabilizované plochy dopravní infrastruktury – letecké. 
 Územní plán vymezuje plochu dopravní infrastruktury letecké pro zajišt ní celistvosti 

ploch ve ejného vnitrostátního letišt  K ižanov. 
 Letecká doprava (vojenská) 

 Stavbami a innostmi v území nenarušit ochranné pásmo letištního radioloka ního 
prost edku. 

 Vodní doprava 
 Územní plán nevymezuje žádnou plochu pro tento druh dopravy ani pro za ízení vodní 

dopravy.    

4.2. Koncepce technické infrastruktury 
 Zásobování pitnou vodou, kanalizace 

 Na zp sobu zásobení sídla K ižanov, sídla Bojanov pitnou vodou není t eba nic m nit. 
 Akceptovat OV K ižanov a jednotnou stokovou sí  sídla K ižanov s jejím dobudová-

ním. Odpadní vody v sídle Bojanov budou nadále soust ovány v jímkách u jednotli-
vých nemovitostí a odtud odváženy na OV. 

 Na nových kapacitních rozvojových plochách ešit oddílný zp sob odvád ní splaškových 
a deš ových vod. 

 Odvád ní deš ových vod musí být ešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních 
pom  v povodí tzn. zvyšovat reten ní schopnost krajiny, deš ové vody uvád t max. do 
vsaku i je zadržovat na pozemku. 
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 Zásobování energiemi 
 Zachován je stávající systém zásobení sídla K ižanov zemním plynem. Respektován je 

VTL plynovod, regula ní stanice VTL/STL s jejich ochrannými a bezpe nostními pásmy. 
Se zavedením zemního plynu do sídla Bojanov se neuvažuje. 

 Zp sob vytáp ní sídla K ižanov je p edur en provedenou plošnou plynofikací, kde zemní 
plyn k vytáp ní využívají i významn jší zdroje tepla. V sídle Bojanov se nadále p edpo-
kládá využívání topidel vesm s na tuhá paliva. 

 ÚP nebrání využívání alternativních zp sob  vytáp ní nap . solární kolektory na nemovi-
tostech, tepelná erpadla. Akceptována je funk ní fotovoltaická elektrárna v severní ásti 
sídla K ižanov. 

 K zajišt ní výhledových pot eb dodávky el. energie v sídle bude využito stávajících tra-
fostanic s jejich p ípadným p ezbrojením. 

 ÚP na území m styse neumož uje výstavbu v trných elektráren. Akceptován je provoz 
bioplynové stanice v areálu zem lského závodu. 

 Elektronické komunikace 
 Stávající systém elektronických komunikací z stává zachován. 
 Nové plochy elektronických komunikací nejsou územním plánem vymezovány. 
 Zachována z stává stávající hladina zastav ní, na území m styse není umis ována žádná 

stavba výrazn  vertikálního tvaru, tzn. ešením ÚP není narušena innost radioreléových 
spoj . 

 innosti na území není narušena funkce letištního radioloka ního prost edku A R 
 Dostate né kapacity pro využití nabízí digitální telefonní úst edna a kabelová telekomu-

nika ní sí . 
4.3. Koncepce ob anského vybavení ve ejného i ostatního 

 Stávající plochy ob anského vybavení jsou plochami územn  stabilizovanými, asto 
s pot ebou modernizace a stavebních úprav. V rámci stavebních úprav se neuvažuje 
s významným plošným rozši ováním staveb. 

 i silnici I/37 p i vstupu do sídla K ižanov od obce Jívoví a p i sil. II/360 p i vstupu do 
sídla K ižanov jsou vymezeny zastavitelné plochy komer ních za ízení malých a st edních. 

 ešeno je rozší ení h bitova pro kolumbárium a doprovodnou zele . 
 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných 

íhodných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu 
s p ípustným, p ípadn  podmín  p ípustným využíváním dané plochy. 

4.4. Koncepce ve ejných prostranství 
 Stávající ve ejná prostranství z stanou zachována. V ÚP jsou vymezena jako samostatné 

plochy anebo jsou integrována do jiných územn  stabilizovaných ploch s rozdílným 
zp sobem využití. 

 Za nejvýzna jší ve ejná prostranství ÚP považuje ob  nám stí v sídle K ižanov a náves 
v sídle Bojanov. 

 Ve ejná prostranství musí být nadále významným kompozi ním prvkem p ízniv  se 
projevujícím v obraze m styse. V kompozici ve ejných prostranství nalezne významné 
uplatn ní zele . 

 S úpravami ve ejných prostranství souvisí i úpravy staveb a prostor  bezprost edn  
iléhajících k ve ejným prostranstvím. 

 Nová ve ejná prostranství budou vymezena v rámci zastavitelných ploch ur ených 
územním plánem pro zp sob využití bydlení v rodinných domech a to v min. rozsahu 0,1 
ha ve ejného prostranství na každé 2 ha zastavitelné plochy. Do vým ry takto vymezených 
ve ejných prostranství se nezapo ítávají plochy pozemních komunikací. 

 ležité postavení ve spole enském život  obyvatel bude mít nov  vymezené ve ejné 
prostranství u rybník  pod h bitovem. 
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 Preferovat obsluhu zastavitelných ploch a ploch p estavby dopravní a technickou 
infrastrukturou z ve ejných prostranství. 

4.5.   Koncepce nakládání s odpady 
 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 

V plochách územn  stabilizovaných - plochy výroby a skladování, drobná a emeslná 
výroba p i silnici II/36051 je situován sb rný dv r. 

 Na území m styse nebude z izována ani oživována žádná skládka odpad . 
 

5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny 
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana 

ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin 
Je vyzna ena ve výkresové ásti územního plánu ve výkrese N2 Hlavní výkres. 

5.1. Koncepce uspo ádání krajiny 
 Koncepce územního plánu respektuje hodnoty území v oblasti ochran p írody a krajiny – 

viz kap. A 2.3. 
 Za hlavního nositele vlastností a p irozeného stavu krajiny p i územním rozvoji m styse a 

innostech s ním spojených je považován její georeliéf.  
 Územní plán v mí e maximální zachovává stávající využití lesních, vodních a 

zem lských ploch. K dot ení p dního fondu pro stavební zám ry (zastavitelné plochy) 
dochází jen v p ípadech nezbytných a od vodn ných, když pro oprávn ný zám r nejde 
využít plochy zastav ného území. V ÚP není uvažováno s rozši ováním stávajících 
struktur osídlení v krajin  ani s vytvá ením nových samot. 

 Intenzifikace zem lské výroby vyžadující scelování zem lské p dy není p ípustná. 
Novou organizaci ZPF bude nutno ešit po realizaci dopravního systému p eložek a 
obchvat  silnic.  

 Jako plochy v krajin  jsou vymezeny: 
 plochy zem lské – s podrobn jším len ním na plochy orné p dy (kód NZ1) a plochy 

trvale travních porost  (kód NZ2). Nelze p ipustit další zorn ní trvalých travních 
porost . Nové plochy k zatravn ní jsou vymezeny na erozn  ohroženém území orné 

dy na severovýchodním svahu Šibeníku a v údolních nivách vodních tok . 
Zatravn né plochy budou nadále sloužit pouze pro pot eby zem lské rostlinné 
výroby, nejsou proto vy len ny jako plochy zm n v krajin  

 plochy lesní – stávající plochy lesa jsou respektovány a jsou chrán ny pro pln ní funkcí 
lesa s výjimkou úzkého pruhu lesa nacházející se na plánovaném koridoru p eložky sil. 
I/37 a Podhradského rybníka 

 plochy vodní a vodohospodá ské – vodní toky jsou chrán ny pro pln ní d ležitých 
funkcí širšího vodohospodá ského a ekologického charakteru. Územní plán vymezuje 
nad Novým rybníkem dv  nové malé vodní nádrže. Další dv  výrazn  menší malé vodní 
nádrže jsou vymezeny na podmá eném území v místní trati Doliny nad zem lským 
areálem 

 plochy smíšené nezastav ného území p írodní – d ležité plochy v krajin  uchovávající 
nebo kultivující ekologické a estetické hodnoty krajiny. 

 plocha smíšená nezastav ného území rekrea ní -  je plochou ur enou pro letní 
prázdninové tábo išt  podporující vztah d tí a mládeže k p írod  se silným ekologickým 
aspektem 

 Koncepce územního plánu z hlediska ochrany krajinného rázu: 
 respektuje dochovanou urbanistickou strukturu sídel, zasazení sídel do krajinného 

rámce, ú eln  využívá zastav né území a rozvojové (zastavitelné) plochy umis uje 
v p ímé vazb  na urbanizované území 
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 v pohledov  exponovaných územích a d ležitých pohledových partiích nejsou 
umis ovány žádné stavby i za ízení, která by rušila krajinnou scenérii a místa pr hled  

 na území m styse nejsou umis ovány žádné nové dominanty plošného, objemového ani 
výškového charakteru p ekra ující rámec stávajících staveb 

 územní plán zamezuje realizaci staveb do prostoru p írodních dominant i míst, které 
jsou zásadní nebo spoluur ující pro ráz krajiny (podmín  p ípustná je výstavba 
rozhleden p im ené velikosti a citlivého ztvárn ní, p íp. staveb drobné architektury). 

5.2. Vymezení ploch se zm nou v krajin  

Plochy se zm nou v krajin  jsou ozna eny kódem K. 
evažující ú el plochy a kód plochy Ozna-

ení 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití 
vým ra 
plochy 

(ha) 

K1 

pl. smíšené nezastav ného území 
- p írodní  

NSp 

Postupnými p stebními zásahy vytvo it druhov  bohatý 
biotop na zem lské p  dnes s  vysokým produk ním 
potencionálem, tak  aby byla zajišt na funk nost biokori-
doru ÚSES a rozvoj litorálního pásma. Do plochy vhodn  
za lenit p íjezdovou polní cestu v úseku sil. I/37 – zem -

lský areál. 

1,03 

K2 

pl. smíšené nezastav ného území 
- p írodní  

NSp 

Zajistit úsp šný rozvoj b ehových porost  a doprovod-
ných porost  p irozené skladby odpovídající stanovištním 
podmínkám p i nov  vzniklé vodní ploše. Pro obsluhu 
vodní nádrže do plochy vhodn  umístit p íjezdovou polní 
cestu – možno i sezónního významu. 

0,43 

5.3.   Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Koncepce ešení územního systému ekologické stability (ÚSES) sleduje vytvo ení 

vzájemn  propojeného souboru p irozených i pozm ných, avšak p írod  blízkých 
ekosystém  zajiš ujících udržení p írodní rovnováhy. 

 Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému 
a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 

 Plochy ÚSES jsou plochami nezastavitelnými, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le 
za p esn  stanovených podmínek je možno p ipustit stavby liniové dopravní a technické 
infrastruktury nerovnob žné s prvkem ÚSES, p ípadn  stavby související s ochranou nebo 
tvorbou životního prost edí). 

 Sou ástí koncepce ÚSES jsou interak ní prvky dopl ující sí  biokoridor  a biocenter. 
 Míra p esnosti vymezení ÚSES v etn  jeho skladebných ástí je dána p edevším mírou 

podrobnosti ešení ÚP a rozdíly mezi podkladovou mapou ÚP a skute ným stavem 
využitelnosti území. S ohledem na vlastnické vztahy, skute ný stav využívání území, 
zájmy ochrany p írody apod. lze provád t ur ité korekce i zp esn ní vymezení ÚSES za 
spln ní podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani potencionální funk nosti ÚSES. 

 Navrhovaná opat ení: 
Prvek ÚSES Navrhovaná opat ení 
Biokoridor  

LBK 1 

Vhodn  doplnit b ehový porost toku autochtonními d evinami, druhov  i 
kov  pestré, odpovídající stanovištním podmínkám a potenciální 
irozené  vegetaci.  V  místech,  kde  je  porost  zapojený  a  okolní  

travinobylinný porost dostate  široký tento stav zachovat. 

LBK 2 

ehový porost toku i rybníka doplnit autochtonními d evinami v 
roztroušené výsadb , druhov  i v kov  pestré, odpovídající stanovištním 
podmínkám a potenciální p irozené vegetaci. V místech, kde je porost 
zapojený a okolní travinobylinný porost dostate  široký tento stav 
zachovat. Obchvat sil. II/360 K ižanov ešit s ohledem na zachování 
funk nosti lokálního biokoridoru. 

LBK 3 Vhodn  doplnit b ehový porost vodního toku i rybníka autochtonními 
evinami, druhov  i v kov  pestré, odpovídající stanovištním podmínkám 
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a potenciální p irozené vegetaci. P eložku sil.I/37 K ižanov ešit s ohledem 
na zachování funk nosti lokálního biokoridoru. 

LBK 4 
ehové porosty doplnit o autochtonní d eviny, pokud je t eba. V míst  

pr chodu ornou p dou vytvo it travinný pás s výsadbou rozptýlené zelen  
odpovídající tamním stanovištním podmínkám dle STG. 

LBK 5 Lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení. Zamezit ruderalizaci a 
degradaci spole enstev. 

LBK 6 
Vy ešit pr h biokoridoru zastav ným územím obce s tím, že je vhodné 
zachovat vodní režim a v p ilehlých ástech zahrad preferovat autochtonní 
druhy d evin. 

LBK 7 

Kolem toku vytvo it dostate  široké zasakovací pásy trvalých travních 
porost . Vytvo it nebo doplnit b ehový porost vodního toku i rybník  
výsadbou autochtonních d evin, druhov  i v kov  pestré, odpovídající 
stanovištním podmínkám a potenciální p irozené vegetaci. 

LBK 8 

Kolem toku vytvo it dostate  široké zasakovací pásy trvalých travních 
porost , zachovat, pop ípad  provést dosadbu b ehových porost  

evinami odpovídajícími stanovištním podmínkám dle STG. Postupnými 
stebními zásahy p evést lesní spole enstvo na druhov  a v kov  bohatší 

odpovídající potenciální p irozené vegetaci a stanovištním podmínkám dle 
STG. 

LBK 9 
Postupnými p stebními zásahy p evést lesní spole enstvo na druhov  a 

kov  bohatší odpovídající potenciální p irozené vegetaci a stanovištním 
podmínkám dle STG. 

LBK 10 

ehový porost toku i rybníka doplnit autochtonními d evinami v 
roztroušené výsadb , druhov  i v kov  pestré, odpovídající stanovištním 
podmínkám a potenciální p irozené vegetaci. Postupnými p stebními 
zásahy p evést spole enstvo v místech, kde není dostate ná biodiverzita a 
kde porost neodpovídá stanovištním podmínkám dle STG a potenciální 

irozené vegetaci, na spole enstva odpovídající t mto podmínkám. 

LBK 11 

Zachovat p irozený režim toku a okolní hodnotné b ehové porosty, které je 
místy vhodné doplnit autochtonními d evinami odpovídajícími 
stanovištním podmínkám a potenciální p irozené vegetaci. Zachovat 
kvalitní a dostate  široký travinobylinný pás. 

LBK 12 

Tam, kde je to vhodné, doplnit b ehový porost toku autochtonními 
evinami v roztroušené výsadb , druhov  i v kov  pestré, odpovídající 

stanovištním podmínkám a potenciální p irozené vegetaci. V místech, kde 
je porost zapojený a okolní travinobylinný porost dostate  široký, tento 
stav zachovat. 

LBK 13 

Vhodn  doplnit b ehový porost toku autochtonními d evinami, druhov  i 
kov  pestré, odpovídající stanovištním podmínkám a potenciální 
irozené  vegetaci.  V  místech,  kde  je  porost  zapojený  a  okolní  

travinobylinný porost dostate  široký tento stav zachovat. 
Biocentrum  

RBC 293 - Lán 

Zachovat lu ní porost v ploše biocentra a postupnými p stebními zásahy 
evést lesní spole enstva na p írod  blízké a druhov  i v kov  bohatší 

spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek 
dle STG. 

LBC Na Brejlovském rybníku Zachovat sou asný stav, p ípadn  vytvo it okolní p irozený lesní porost 
tvo ený autochtonními d evinami dle STG. 

LBC Na Novém rybníku 
Je t eba založit b ehové d evinné porosty (nezapojené) a rozší it lu ní 
porosty na západním a jižním okraji na styku s ornou p dou jako izola ní 
pás. 

LBC Na Podhradském rybníku Louky kosit, zachovat litorálové spole enstvo tvo ené rákosinami, kde 
nejsou zapojené, dosázet b ehové porosty. 

LBC Na podsedcích 
(LBC Na ekách) 

Louky kosit nebo spásat, kolem toku dosázet b ehový porost. V lesním 
porostu postupnými p stebními zásahy p evést smrkovou monokulturu na 

írod  blízká, druhov  i v kov  r znorodá spole enstva dle potenciální 
irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. 

LBC Osovec 
Podpo it druhovou a v kovou skladbu okolního lesního spole enstva za 
vzniku druhov  i v kov  r znorodého spole enstva s p ihlédnutím ke 
stanovištním podmínkám dle STG. 
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LBC Rozkoš 

Doplnit b ehové porosty v kov  a druhov  r znorodými d evinami 
odpovídající tamním stanovištním podmínkám dle STG. P írod  blízké 
lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení. Zamezit ruderalizaci a 
degradaci spole enstev. 

LBC Na Špitálském rybníku 

Zachovat sou asný stav. Podpo it druhovou a v kovou skladbu lesního 
spole enstva, za vzniku druhov  i v kov  r znorodého spole enstva s 

ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG. Lu ní porosty využívat 
extenzivn . Podrobit pravidelnému kosení. 

LBC U K ižanova 
(LBC Na Jívovském potoku) 

Kolem vodního toku vytvo it pás zelen  a doplnit b ehový porost 
autochtonními d evinami v roztroušené výsadb , druhov  i v kov  pestré, 
odpovídající stanovištním podmínkám a potenciální p irozené vegetaci. 

i výstavb  obchvatu sídla K ižanov zamezit narušení funk nosti 
biocentra. 

LBC U Lamberka 
Zachovat vodní režim toku. Podporovat p irozené druhy d evin v kov  a 
druhov  r znorodé odpovídající tamním stanovištním podmínkám dle 
STG. 

LBC U Lou ek  
Podporovat p irozenou obnovu, posílit a doplnit o p irozené druhy d evin 

kov  a druhov  r znorodé odpovídající tamním stanovištním 
podmínkám dle STG. 

5.4. Prostupnost krajiny 
 Koncepce ešení územního plánu spo ívá v zachování dostate né prostupnosti krajiny, 

kterou nelze významn  omezit ani plánovaným dopravním ešením 
 elové komunikace v krajin  budou stabilizovány vhodnou výsadbou krajinné zelen . 
 Stávající komunika ní propojení zasažená rozvojovými zám ry územního pánu je nutno 

zachovat v rámci realizace t chto zám  anebo nalézt jejich alternativu blízké kvality. 
 Biologická propustnost území bude zlepšena realizací uceleného systému ÚSES. 

5.5. Vodní hospodá ství 
 Vodní plochy a toky 

 koncepce vodního hospodá ství je založena na stabilit  vodních režim  (tj. v zásad  na 
snížení rozdílu mezi minimálními a maximálními pr toky) a vzájemného p sobení 
vodních tok  na okolní území 

 územní plán nenavrhuje žádná nová odvodn ní zem lských p d. Vybudovaný 
systém odvodn ní je stabilizován, v místech dot ení (nap . stavebními aktivitami) je 
nezbytné zachovat funk nost ponechaného systému odvodn ní 

 výstavba malých vodních nádrží je považována mimo vodohospodá ský ú el i za 
ležitý prvek ekologické stability krajiny 

 pro výkon správy vodních tok  vymezuje ÚP pás v ší i 6 m od b ehové áry  
 na území obce ÚP neumis uje žádná nová kapacitní za ízení sloužící ke skladování 

hnojiv a statkových hnojiv. 
 Ochrana p ed povodn mi 

 na území m styse není vymezeno záplavové území vodohospodá ským orgánem 
 územní plán do p íb ežní ásti údolní nivy neumož uje umis ovat žádné stavební ani 

nestavební zám ry, které nemají p ímou souvislost se zlepšením vodohospodá ských 
pom  povodí 

 koncepce ÚP up ednost uje vegetativní opevn ní vodních tok  v etn  dalších úprav, 
které umož ují periodické zaplavování údolní nivy p i zvýšených jarních pr tocích, 
což sníží intenzitu p ípadné povod ové vlny 

 územní plán nep ipouští zorn ní trvale travních porost , které pozitivním zp sobem 
ispívají ke zvyšování retence území  

 stavební pozemky budou vymezovány s pot ebou vsaku i zadržení deš ových vod 
 Protierozní opat ení 

 vhodným návrhem rozptýlené zelen  p ípadn  z ízením protierozních pr leh  budou 
zkráceny dlouhé dráhy povrchového odtoku zvl. na svazích orné p dy 
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 ke zmírn ní ú ink  eroze p isp je p em na orné p dy na trvalý travní porost na 
severovýchodním svahu kopce Šibeník 

 územní plán nep ipouští úpravy pozemk  zp sobující rychlejší odtok vody a snižující 
schopnost vsaku 

5.6.   Podmínky pro rekreaci 
 Územní plán stabilizuje stávající plochy pobytové rekreace. Pro rozvoj rekrea ních 

pobytových aktivit p ipouští využití stávajícího domovního fondu nevhodného pro trvalé 
bydlení resp. p vodní ur ení. Sezónní - letní prázdninové aktivity jsou stabilizovány v k.ú 
Bojanov u Dolní Libochové. 

 Pot eby krátkodobé rekreace jsou ešeny na stávajících sportovištích (u školy) a na 
plochách ve ejných prostranství, kde plní d ležitou úlohu nov  vymezená plocha ve ejného 
prostranství jižn  od h bitova. 

 K rozvoji pohybových složek rekreace lze využít pozemních komunikací – mimo silnic I. a 
II. t ídy. Akceptovat stávající zna ené turistické a cykloturistické trasy. 

 Pro turismus na území m styse bude p ínosná i ú elov  vybudovaná p ší a cyklistická 
stezka sídlo K ižanov – železni ní stanice K ižanov. 

 Neuvažuje se z izování zahrádká ských ani chatových kolonií i osad. Pro rodinné domy 
jsou vymezeny dostate  velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad. 

5.7.   Ložiska nerostných surovin, svahové pohyby 
 Na území m styse nejsou evidována žádná ložiska nerostných surovin, nenachází se zde 

žádné území s p edpokládanými výskyty ložisek – tzv. prognózní zdroje. 
 Na území m styse se nachází poddolovaná území. Na jejich existenci je upozorn no – viz 

plochy Z24 a Z25 
 Území m styse není ohroženo svahovými pohyby. 

 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití v etn  stanovení , 
ve kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro 

ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, stanovení prostorového uspo ádání v . 
ochrany krajinného rázu 

6.1. Podmínky pro využití ploch  
Územní rozsah ploch s rozdílným zp sobem využití je vymezen ve výkresové ásti územní-

ho plánu ve výkrese 2 Hlavní výkres. 
 Plochy bydlení v bytových domech (BH)  

Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb bydlení v domech o více jak t ech bytech 
v kvalitním prost edí 

ípustné využití: pozemky bytových dom  a ve ejných prostranství, pozemky sídelní ze-
len , pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
ve ejného ob anského vybavení 

Podmín  p ípustné využití: 
související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory 
pro zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující hlavní využití plo-
chy za podmínky, že svým provozováním a výkonností nesnižují kvali-
tu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší zvýšení 
dopravní zát že plochy a jsou v územní menšin  k vymezené ploše byd-
lení 

Nep ípustné využití: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu pro-
st edí plochy a obytnou pohodu p ímo anebo druhotn  nad p ípustnou 
míru 
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Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - udržet stávající m ítko staveb, neuvažovat 

s nástavbami. Do ešit vybavení parteru 
 plochy zm n - nejsou navrženy 

 Plochy bydlení v rodinných domech - m stské a p ím stské (BI)  
Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb individuálního bydlení situovaného v zeleni zahrad 

s p evládající rekrea ní nebo okrasnou funkcí 
ípustné využití: pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , po-

zemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infra-
struktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení 

Podmín  p ípustné využití:  
 související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory 

pro zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující hlavní využití plo-
chy za podmínky, že svým provozováním a výkonností nesnižují kvali-
tu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší zvýšení 
dopravní zát že plochy a jsou v menšin  k vymezené ploše bydlení 

Nep ípustné využití: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu pro-
st edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou 
míru 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – innosti v území omezit tak, aby zele  v koncep-

ci ploch neztratila svoji d ležitost a udržela charakter území. Akcepto-
vat cenné stavby v etn  p ilehlého okolí. P ípadné zm ny dokon ených 
staveb budou ešeny v kontextu p sobení celé skupiny dom .  P evláda-
jící st ešní hladina nebude p ekro ena 

 plochy zm n – viz podmínky využití plochy kap. A 3.2. Na stavebním 
pozemku vymezeném stavebníkovi ponechat min. 40% plošné vým ry 
pozemku se schopností vsaku deš ových vod. 

 Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)  
Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb individuálního bydlení v nízkopodlažních stavbách 

obklopených soukromou zelení v kvalitním prost edí 
ípustné využití: pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , po-

zemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infra-
struktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení 

Podmín  p ípustné využití: 
související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory 
pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím 
velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i 
drobná p stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících 
domech. Vše za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde ke 
snížení kvality prost edí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde 
ke zvýšení dopravní zát že plochy a zárove  jsou v územní menšin  
k vymezené ploše bydlení 

Nep ípustné využití: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu pro-
st edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou 
míru 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – nep edpokládá se významné zahuš ování zasta-

ného území. P ípadná dostavba proluk a zm ny dokon ených staveb 



ÚZEMNÍ PLÁN IŽANOV 

 

STUDIO P |  25 
 

musí m ítkem, formou respektovat m ítko, kontext a charakter okolní 
zástavby. Akceptovat hladinu zástavby okolních staveb. 

 plochy zm n – viz. podmínky využití plochy kap. A.3.2. Na stavebním 
pozemku vymezeném stavebníkovi ponechat min. 40% plošné vým ry 
pozemku se schopností vsaku deš ových vod. 

 Plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)  
Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb soust ed né rekreace s do asným ubytováním i 

sportovním využitím 
ípustné využití: pozemky staveb pro rekreaci, do asné ubytování, stravování, pozemky 

iš , bazény, drobná architektura, pozemky pro relaxaci a oddych, po-
zemky vyhrazené i jiné sídlení zelen , pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury, ve ejná prostranství 

Podmín  p ípustné využití: 
pozemky pro školící spole enská za ízení, pozemky souvisejícího ob-
anského vybavení komer ního typu za podmínky, že svým provozová-

ním a výkonností nedojde ke snížení hlavní nápln  plochy. Bydlení za 
podmínky, že jde o pohotovostní bydlení i bydlení majitele za ízení 

Nep ípustné využití: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim 
využití plochy a  již p ímo anebo druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – p i modernizaci za ízení zachovat charakter za í-

zení, nep ekro it stávající hladinu zástavby ani zásadním zp sobem ko-
eficient zastav ní plochy .  

 plochy zm n – nejsou navrženy 
 Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)  

Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb individuální pobytové rekreace v kvalitním zejména 
írodním prost edí 

ípustné využití: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , po-
zemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci a další re-
krea ní aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury  

Nep ípustné využití: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim 
využití plochy snižující kvalitu prost edí plochy a  již p ímo anebo dru-
hotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - p ípustné jsou stavební úpravy ev. p ístavby 

v rozsahu max. 20 % stávajícího p dorysu stavby. Nep ekro it p evlá-
dající hladinu zástavby. Akceptovat p írodní charakter území 

 plochy zm n – nejsou navrženy 
 Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV) 

Hlavní využití:  umis ování ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a 
pozemk  ve ejné infrastruktury 

ípustné využití: pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky pro za-
ízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pozemky 

pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociální služby. 
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve-
ejných prostranství, sídelní zele   
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Podmín  p ípustné využití: 
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob 
zajiš ujících dohled nad za ízením a že bydlení nebude hlavním využi-
tím plochy rušeno nad p ípustnou míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky 
za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy 
ve ejné ob anské vybavenosti. P ípustné je zachování stávajících za í-
zení komer ního charakteru za p edpokladu, že bude v menšin  vzhle-
dem k plochám ob anského vybavení 

Nep ípustné využití: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p í-
mo anebo druhotn  a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – nedopustit úpravy ani výstavbu, která by narušila 

anebo potla ila pozici kostela, zámku a radnice v organismu m styse. 
Nedopustit innosti, které by mohly ohrozit vzd lávací význam školy. 
Územní plán nep edpokládá p ekro ení stávajících výšek staveb (viz 
kap. A 2.3 kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty). Význam 
staveb ve ejné ob anské vybavenosti zd raznit úpravou parteru 

 plochy zm n – nejsou navrženy. 
 Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)  

Hlavní využití:  umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu 
ípustné využití: pozemky staveb pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu a 

sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení a p í-
slušenství. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele  

Podmín  p ípustné využití: 
stavby, pozemky, za ízení za podmínky, že se jedná o aktivity 
zabezpe ující uživatelnost plochy ob anského vybavení - za ízení 

lovýchovná a sportovní 
Nep ípustné využití: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, 

které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 
Prostorové uspo ádání: 

 stabilizovaná území – akceptovat sportovišt  u základní školy jako pln  
vyhovující za ízení, kde není uvažováno s významnými zm nami. Do-
budovat ochrannou zele  p i severozápadní stran  plochy 

 plochy zm n – nejsou vymezeny. 
 Plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM)  

Hlavní využití:  umis ování ob anského vybavení sloužící p edevším pro komer ní ak-
tivity nenarušující sousední plochy nad p ípustné normy 

ípustné využití: pozemky pro stavby a za ízení pro administrativu, v du, výzkum, ob-
chodní prodej, ubytování, stravování, služby, pozemky ve ejného ob-
anského vybavení, které nesnižují kvalitu životní prost edí mimo 

prostor provozovaných služeb a provozování služeb nevyvolá zvýšení 
obvyklé dopravní zát že, pozemky související dopravní a technické in-
frastruktury, ve ejná prostranství a sídelní zele  

Podmín  p ípustné využití: 
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob 
zajiš ujících dohled nad za ízením. Za ízení pro sport a t lovýchovu za 
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ob-
anského vybavení - komer ních za ízení malých a st edních 
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Nep ípustné využití: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, 
které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – nep ipustit další zvyšování objemu a výšky stáva-

jících staveb. P i úpravách akceptovat požadavek ohleduplnosti k sou-
sední navazující zástavb  

 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. 
 Plochy ob anského vybavení – h bitovy (OH) 

Hlavní využití:  plochy sloužící pro situování ve ejných poh ebiš  a souvisejících služeb 
ípustné využití: umis ování hrob , rodinných hrobek, urnových polí ek, rozptylových 

ploch, h bitovní kaple, místnosti pro správce h bitova, ná adí a další 
stavby p íslušející k charakteru místa. Plochy zelen , drobné architektu-
ry a mobiliá  obce, související ve ejné prostranství, pozemky souvisejí-
cí dopravní a technické infrastruktury  

Nep ípustné využití: jakákoliv innost a aktivity narušující hlavní využití plochy, snižující 
citový a estetický dojem z pietního místa, a  již p ímo nebo druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – zachovat stávající uspo ádání h bitova, zachovat 

ítko prost edí, p ipustit úpravy umož ující rozší ení h bitova 
 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. 

 Plochy ve ejných prostranství – ve ejná prostranství (PV)  
Hlavní využití:  obecní užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk  mající obvyk-

le významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném 
území 

ípustné využití: pozemky nám stí, uli ních prostor , p ší stezky p ípadn  cyklistické 
stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací ú ely, 
sídelní zele , vodní prvky, pozemky související dopravní infrastruktury 
a technické infrastruktury 

Podmín  p ípustné využití: 
další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským 
kontakt m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa 
pro požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 

Nep ípustné využití: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží 
a jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní 
funkce t chto prostor  tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo 
anebo druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – za ízení spojená s podmín  p ípustným využi-

tím plochy, lze situovat na plochách ve ejných prostranství v souvislosti 
s jejich úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodnoce-
ní ve ejného prostoru. Zajistit podmínky pro zd razn ní významu hlav-
ních kompozi ních os v sídle K ižanov (viz kap. A.2.3. Kulturní, urba-
nistické a architektonické hodnoty)  

 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2. 
 Plochy smíšené obytné - komer ní (SK)  

Hlavní využití:  víceú elové využití plochy, zahrnující plochy pro komer  obslužnou 
sféru, výrobní nerušící innosti a bydlení 

ípustné využití: stavby pro bydlení, maloobchod a služby p ípadn  drobné výrobní in-
nosti bez negativního vlivu na životní prost edí. Pozemky související 
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dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, 
pozemky sídelní zelen  

Podmín  p ípustné využití: 
 stavby jiných podnikatelských aktivit, za podmínky, že svým provozem, 

technickým vybavením nesnižují kvalitu prost edí mimo vlastní prostor 
zmi ovaných aktivit a provoz t chto aktivit a za ízení nevyvolá zvýšení 
dopravní zát že v území. 

Nep ípustné využití: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují pro-
st edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo 
snižují kvalitu daného prost edí  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – akceptovat rostlou strukturu zástavby, dodržet 

stávající p dorysnou stopu zástavby do ve ejného prostoru. Nedopustit 
asanaci kompaktní zástavby uli ní fronty bez náhrady. Výškové zóno-
vání nep ekro í stávající p evládající hladinu zástavby. Zachovat stáva-
jící koeficient zelen  na ploše 

 plochy zm n - viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2. 
 Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)  

Hlavní využití:  víceú elové využití plochy, v p ípad  obce zahrnují p edevším p vodní 
vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím 

ípustné využití: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity ve stavbách odpovídajících 
velikostí vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, 
pozemky sídelní zelen  

Podmín  p ípustné využití: 
stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými 
vlivy na životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující 
kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou 
nenáro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Re-
krea ní aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu ne-
vhodného k trvalému bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a ak-
tivity se d jí ve stavbách odpovídajících velikosti vymezených pozem-

 a m ítku daného prostoru 
Nep ípustné využití: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují pro-

st edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo 
snižují kvalitu daného prost edí  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – akceptovat dochovanou urbanistickou strukturu 

sídel (viz. kap. A.2.3. Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty) 
 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. 

 Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)  
Hlavní využití:  umis ování staveb a za ízení k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící 

pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní infrastrukturou 
ípustné využití: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro 

dopravu v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících 
pozemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktu-
ry, terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy 
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Podmín  p ípustné využití: 
umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového ma-
teriálu, místní komunikace III. t ídy, umis ování cyklotras a chodník  
pro p ší i záliv  hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za 
podmínky, že svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude 
narušeno i znemožn no hlavní využití plochy 

Nep ípustné využití: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
a aktivity narušující hlavní využití 

 Plochy dopravní infrastruktury železni ní (DZ)  
Hlavní využití:  umis ování staveb a za ízení k zajišt ní dopravní dostupnosti kolejovou 

železni ní dopravní infrastrukturou 
ípustné využití: plochy obvodu dráhy v etn  násp , zá ez , op rných zdí, protihluko-

vých bariér, most , kolejiš , stavby a za ízení zabezpe ující provoz že-
lezni ní dopravní soustavy, pozemky doprovodné a izola ní zelen . 
Plochy dopravní a technické infrastruktury 

Nep ípustné využití: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavní m využitím plochy 
a aktivity narušující hlavní využití 

 Plochy dopravní infrastruktury letecké (DL)  
Hlavní využití:  plochy, stavby a za ízení pro letecký provoz 

ípustné využití: vzletová a p istávací dráha, letištní provozní stavby – objekty hangár , 
obslužné budovy, budovy pro odbavení cestujících, objekty bezpe -
nostních kontrol, p ípravu posádek pilot , školící místnosti v . sociál-
ních za ízení, ubytování správce letišt , za ízení meteorologické služby, 
požární ochrany, erpací stanice pohonných hmot, pozemky dopravní a 
technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen  

Nep ípustné využití: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
a aktivity narušující hlavní využití. innosti a d je, které svými nega-
tivními vlivy p ekra ují limity stanovené p íslušnými právními p edpisy 
nad míru p ípustnou 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – respektovat prostorové uspo ádání letišt  s objek-

ty v kontextu se vzrostlým lesem. Realizace staveb je p ípustná v ná-
vaznosti na stávající stavby. 

 plochy zm n- viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. Plocha bude 
upravena tak, aby spolu s p ilehlými pozemky dopravní infrastruktury 
letecké tvo ila jeden celek s jednotnou úpravou 

 Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít  (TI)  
Hlavní využití: umis ování staveb, za ízení a sítí technického vybavení na úseku záso-

bování vodou (1), išt ní a odvád ní odpadních vod (2), zásobování el. 
energií (3), zásobování zemním plynem (4), provozování elektronic-
kých komunikací (5) a zásobování teplem 

ípustné využití: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  
zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo 
související s ur ující náplní plochy, pozemky související dopravní in-
frastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele  

Nep ípustné využití: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
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 Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL)  
Hlavní využití: umis ování staveb a za ízení lehkého pr myslu a sklad , kdy negativní 

vliv z inností nad p íslušnou míru nep ekra uje hranici vymezené 
plochy 

ípustné využití: pozemky pro umis ování staveb a za ízení lehkého pr myslu a sklad , 
kdy negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranici 
vymezené plochy, související administrativu, pozemky dopravní a 
technické infrastruktury, fotovoltaické panely, pozemky sídelní zelen  

Podmín  p ípustné využití: 
stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezující hlavní 
využití plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní 
stravování, p sobení závodního léka e i bydlení majitele i správce 
za ízení je možné, za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad 

ípustnou míru 
Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba 

se silným dopadem na životní prost edí 
Prostorové uspo ádání: 

 stabilizovaná území – zajistit výsadbu vnitroareálové zelen  v rozsahu 
minimáln  20 % plochy ur ené pro lehký pr mysl. Nezvyšovat výšku 
ani objem stávajících budov 

 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. 
 Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD)  

Hlavní využití:  umis ování staveb a za ízení netovární povahy 
ípustné využití: plochy ur ené pro umis ování provozoven s výrobou netovární povahy 

sm ující k zakázkové kusové výrob  a innostem emeslnickým v etn  
skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, kdy negativní vliv 
z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy, související 
administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
sídelní zelen   

Podmín  p ípustné využití: 
stavby, za ízení, fotovoltaické panely a jiné aktivity za podmínky neo-
mezení hlavního využití plochy a nep ekro ení rámce využití plochy. 
Bydlení ve služebních i pohotovostních bytech i závodní stravování za 
podmínky, že zmín né innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru 

Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, 
innosti, které svým charakterem významn  zvyšují dopravní zát ž 

v území, výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí 
Prostorové uspo ádání: 

 stabilizovaná území – p ípustné jsou stavební úpravy bez zvyšování 
výšky budov. Minimální koeficient zelen  je 20 % z plochy výroby 
drobné 

 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. 
 Plochy skladování (VK)  

Hlavní využití:  umis ování staveb sklad  bez výrobní innosti 
ípustné využití: umis ování staveb sklad  pro skladování komodit bez negativních vliv  

na životní prost edí p esahující hranice pozemku p íslušejícího sklado-
vého hospodá ství. Pozemky pro administrativu a sociální za ízení. Po-
zemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní 
zelen . 
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Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, 
výroba se silným dopadem na životní prost edí 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – akceptovat plochu p i vodote i pro pr chod lo-

kálního biokoridoru ÚSES alespo  v minimálních parametrech. Pot eb-
né skladovací objekty umis ovat pod násyp silnice. Výška staveb nesmí 

sobit rušiv  na zámek a blízké okolí. Pozemky zelen  budou tvo it 
min. 20 % plochy skladování 

 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2. 
 Plochy výroby a skladování - zem lská výroby (VZ) 

Hlavní využití:  chov hospodá ských zví at, skladování i zpracování produkt  živo išné 
a rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské služby 

ípustné využití: pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, po-
zemky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na vý-
robních i administrativních stavbách, pozemky sídelní zelen  

Podmín  p ípustné využití: 
 stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní 

využití plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní 
stravování a bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné 
za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. 

erpací stanice pohonných hmot, bioplynovou stanici je možno umístit 
za p edpokladu, že nebude omezeno hlavní využití plochy 

Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba 
se silným dopadem na životní prost edí 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – p ípadné stavební aktivity nep ekro í stávající 

výškové ani objemové parametry stávající zástavby. Koeficient zelen  
musí dosahovat alespo  hodnoty 0,2. Umožnit výhodn jší napojení are-
álu na silni ní sí . Revitalizovat a doplnit ochrannou zele  po obvod  
zem lského areálu 

 plochy zm n – nejsou vymezeny 
 Plochy zelen  – zele  soukromá a vyhrazená (ZS)   

Hlavní využití:  zele  bez možnosti b žného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená). 
Soukromá zele  je zastoupena innostmi na zahradách užitkových a 
sadech. Vyhrazená zele  je zelení p i stavbách ob . vybavenosti (školy, 
sportovišt  apod.) a p i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ). 
Vyhrazená zele  je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným 
zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen  není p ípustnost i 
nep ípustnost blíže specifikována 

ípustné využití: produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších za-
hradních plodin, p stování ovocných strom  a ke , obytné zahrady 

Podmín  p ípustné využití: 
zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková 
za ízení, p ípadn  stavby za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního 
zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde 
k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí 
plochy 
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Nep ípustné využití: umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost 
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo 
druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - stavby sloužící ú el m zahrádka ení o zastavitel-

né  ploše  max.  25  m2, skleníky, bazény v zastav ném území do 40 m2 
zastavitelné plochy. Všechny tyto stavby do výše max. 5 m 

 plochy zm n – nejsou vymezeny. 
 Plochy zelen  ochranné a izola ní (ZO) 
Hlavní využití:  plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící 

významný kompozi ní prvek území 
ípustné využití: výsadba pln  zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou z 

vhodných místn  p íslušných d evin a ke , oplocení 
Podmín  p ípustné využití: 

realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní 
funkce plochy p edevším na úseku ochrany p ed hlukem. Pozemky do-
pravy i technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní 
nebo snížení ú inku tohoto druhu zelen  

Nep ípustné využití: innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využi-
tím plochy 

 Plochy zelen  p írodního charakteru (ZP) 

Hlavní využití:  plochy zelen  v sídlech udržované v p írod  blízkém stavu 
ípustné využití: innosti zabezpe ující zvýšenou ochranu p írodního prost edí, prvky 

územního systému ekologické stability, vodní plochy a drobné toky 
Podmín  p ípustné využití: 
 pozemky dopravní a technické infrastruktury pro místní obsluhu území, 

stavby pro životní prost edí, p írodní zahrady za podmínky, že nebude 
narušena i snížena p írodní hodnota plochy 

Nep ípustné využití: innosti snižující ekologickou i estetickou hodnotu území  
 Plochy vodní a vodohospodá ské – vodní plochy a toky (W1)  

Hlavní využití:  zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami 
ípustné využití: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, ry-

bá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci 
deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu 
území, doprovodná a krajinná zele  

Podmín  p ípustné využití: 
za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného ne-
gativního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a tech-
nické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích 

ink  této infrastruktury na vodní plochy a toky 
Nep ípustné využití: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a 

vodní režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  
 Plochy vodní a vodohospodá ské – plochy specifické (W2)  

Hlavní využití:  vymezení nejnáro jšího prvku malé vodní nádrže 
ípustné využití: výstavba homogenní nebo nehomogenní hráze ve vhodném p ném 

profilu a p íslušnými funk ními objekty 
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Podmín  p ípustné využití: 
opevn ní koruny hráze pro pozemní komunikaci, zatravn ní i výsadba 
ke  a strom  s dlouhou životností na vzdušném svahu hráze 

Nep ípustné využití: veškeré innosti, aktivity, které mají nežádoucí dopad na bezpe nost 
hráze, zp sobují zhoršení technického stavu funk ních objekt  hráze a 
zabra ují vizuální i geometrické kontrole vzdušného i návodního svahu 
hráze 

 Plochy zem lské (NZ1)  
Hlavní využití:  plochy zem lské p dy v kultu e orné p dy 

ípustné využití: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a 
jiných plodin. Opat ení, za ízení i stavby  zlepšující vodohospodá skou 
bilanci v povodí, protipovod ová a protierozní opat ení, aktivity zvyšu-
jící ekologickou, hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za-
ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. P ípustná je zm na kul-

tury na trvale travní porost. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  
a k zajišt ní prostupnosti krajiny 

Podmín  p ípustné využití: 
 nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou 

souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , 
pozemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany 
krajinného rázu, zájm  ochrany p írody a zájm  ochrany zem lského 

dního fondu. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnu-
telné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany 

írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické infra-
struktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a 
nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né 
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nena-
ruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy 

Nep ípustné využití: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování 
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování 
ekologické hodnoty území 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.2. 

 Plochy zem lské (NZ2)  
Hlavní využití:  plochy zem lské p dy v kultu e trvalý travní porost 

ípustné využití: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stá-
lá pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke 
krmným ú el m nebo technickému využití. Opat ení, za ízení i stavby  
zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, opat ení zvyšující eko-
logickou a estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro 
ochranu životního prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozem-

 a k zajišt ní prostupnosti krajiny 
Podmín  p ípustné využití: 
 nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou 

souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , 
pozemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany 
krajinného rázu, zájm  ochrany p írody a zájm  ochrany zem lského 

dního fondu. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnu-
telné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany 
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írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické infra-
struktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a 
nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né 
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nena-
ruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za pod-
mínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou 
travního porostu 

Nep ípustné využití: trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípa-
 rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním 

plánu, snižování ekologické hodnoty území 
Prostorové uspo ádání: 

 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.2. 
 Plochy lesní (NL)   

Hlavní využití:  pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa 
ípustné využití: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace 

geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšu-
jících ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv  (po-
kud nejde o ZPF) i nelesní zele , protipovod ová a protierozní opat ení, 
opat ení pro udržení vody v krajin  

Podmín  p ípustné využití: 
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 

írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno 
využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. 
Oplocování pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a 

stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, 
ochrany p írody a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury 
za podmínky, že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné 
projednané variantní ešení. P ší, nau ené stezky, hipostezky vždy za 
podmínky, že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost 
systému v p edem prov ených trasách 

Nep ípustné využití: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování 
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování 
ekologické hodnoty území 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.2 

 Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (NSp) 
Hlavní využití:  zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území 

dotvá ejících krajinný ráz 
ípustné využití: plochy regionálních prvk  ÚSES a vložených lokálních biocentrech do 

regionálních ÚSES, rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá sesku-
pení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a to-
ky, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní ani estetické 
hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz. Ú elové 
komunikace zajiš ující obsluhu území 

Podmín  p ípustné využití: 
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p í-
padech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na 

ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu 



ÚZEMNÍ PLÁN IŽANOV 

 

STUDIO P |  35 
 

plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že 
nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy 

Nep ípustné využití: innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo 
anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  
zásah  stírající p ítomné znaky krajinného rázu, t žba nerost ,stavby 
hygienických za ízení i informa ních center 

 Plochy smíšené nezastav ného území rekrea ní (NSr) 
Hlavní využití:  sezónní letní organizované prázdninové p írodní tábo ení s b žným 

hospoda ením na p dním fondu mimo sezónu 
ípustné využití: innosti pot ebné a nezbytné pro zajišt ní letního tábora s p ímou vaz-

bou na zastav nou plochu zp sobu využití rekreace hromadné. P ší, 
nau né stezky, cyklostezky i hipostezky a další aktivity upev ující 
vztah k p írod . 

Podmín  p ípustné využití: 
 Hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra pokud nebudou 

sobit rušiv  na hlavní využití plochy. 
Nep ípustné využití: aktivity snižující p írodní i estetickou hodnotu území p ímo anebo dru-

hotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz, stavby pro zem -
lství a lesnictví.  

6.2.   Zajišt ní podmínek ochrany krajinného rázu 
 Koncepce územního plánu na území m styse nevymezuje plochy se zm nou v území, na 

kterých by bylo možno umis ovat stavby a za ízení narušující celistvost a obraz prostoru 
v krajinné scén , respektovány jsou d ležité krajinné horizonty uplat ující se v obraze 

styse. 
 Stanovena jsou opat ení na ochranu kulturních dominant území – kostela a zámku. 
 Koncepce ÚP zajiš uje ochranu obrazu m styse, respektuje charakter, m ítko a 

urbanistickou skladbu osídlení. Akceptuje stabilizované linie zásadních prostor m styse, 
ur uje výškové uspo ádání území. Územní plán na území m styse neumis uje stavby, které 
se svojí výškou, plošným rozsahem, objemem vymykají m ítku krajiny a sídel, tj. 
nežádoucím zp sobem by zm nily i mohly zm nit charakter urbanizované a volné 
krajiny. Na rozvoji m styse se podílí i plochy p estavby. 

 Z d vodu citlivého zapojení osídlení do krajinného rámce zástavba na vn jších okrajích 
zastav ného území bude orientována tak, aby do volné krajiny sm ovala nezastav ná ást 
stavebního pozemku. Když není možno tuto zásadu dodržet, zmín ná ostrá p echodová 
hranice bude zmírn na zelení sídelní nebo i krajinnou. 

 Koncepce ÚP neumož uje ve volné krajin  vytvá ení nových zahrádká ských lokalit ani 
rekrea ních staveb. Stávající stavby pobytové rekreace jsou územn  stabilizovány 
s p im enými možnostmi jejich zm n v rámci její modernizace. ešení územního plánu 
podporuje rozvoj pohybových složek rekreace a cestovního ruchu.  

 i návrhu nových silni ních komunikací klást d raz na prostorový ú inek trasy, tj. 
sledovat p íznivé za len ní komunikace do krajiny, zachovat silni ní estetiku tak, aby se 

leso komunikace nestalo dominujícím prvkem území. 
 Územní plán respektuje památky místního významu - drobné objekty sakrálního významu i 

jiné kulturn  historické artefakty. Podmínky ochrany viz. kap.A.2.3. 
 V koncepci ÚP je považováno za nutné zachování p írodního charakteru vodních tok  

s travními spole enstvy údolních niv. 
 ešení ÚP stabilizuje ÚSES, dopl uje prvky rozptýlené zelen  (plošné a liniové) v krajin . 
 Respektována je lenitost okraje lesa s jeho estetickou a ekologickou hodnotou. 
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6.3.   Limity využití území vyplývající z ešení územního plánu 
 Respektovat limity využití území jako podmínku realizovatelnosti zám . 
 Ochrana p írodních hodnot 

 prvky ÚSES - obecn  nezastavitelné plochy (v od vodn ných a ojedin lých 
ípadech lze p ipustit stavby dopravní a technické infrastruktury (liniové a 

nerovnob žné s prvkem ÚSES), stavby vodohospodá ské a stavby životního 
prost edí) 

 ochrana krajinného rázu - dána koncepcí ÚP (viz kap. A 6.2) 
 ochrana ZPF - odnímat ZPF pouze v p ípadech uvedených v ešení územního plánu 
 ochrana PUPFL - odnímat ZPF pouze v p ípadech uvedených v ešení územního 

plánu 
 Ochrana podzemních a povrchových vod 

 vodní plochy a toky - do 6 m od b ehové hrany nejsou p ípustné innosti a stavby 
zamezující volnému p ístupu k vodote i anebo vodní ploše.  

 zastavitelná území - ešit p írod  blízké odvodn ní zastavitelných ploch a 
komunikací, ešit zachycování deš ových vod na pozemku nemovitosti 

 Ochrana kulturních hodnot 
 identita sídla - respektovat základní kulturní hodnoty m styse jako je p dorysná 

osnova sídel se zd razn ním d ležitosti hlavních kompozi ních os, ve ejných 
prostranství, d ležitých interiérových pr hled . Respektovat místa architektonicky 
cenných staveb  

 ž kostela sv. Václava a obytné k ídlo zámku považovat za nejd ležit jší p íznivé 
kulturní dominanty m styse 

 drobné artefakty - akceptovat stávající výtvarná díla v sídlech a volné krajin   
 Hygiena prost edí 

Respektovat stanové limitní hranice p ípadných negativních vliv : 
 plochy výroby a skladování, lehký pr mysl (VL) - po hranici v ÚP vymezené plochy 
 plochy výroby a skladování, drobná a emeslná výroba (VD) - po hranici v ÚP 

vymezené plochy 
 plochy výroby a skladování, plochy skladování (VK) – po hranici v ÚP vymezené 

plochy 
 plochy výroby a skladování, zem lská výroba (VZ) – po hranici v ÚP vymezené 

plochy. Vzhledem k charakteru provozu – chov zví at je možno z d vodu 
organoleptických tolerovat p ekro ením hranice závodu, avšak nesmí dosáhnout 
objekt hygienické ochrany 

6.4.   Podmínky pro využití ploch koridor  
 Koridory v ÚP se vymezují jako území umož ující realizaci zám  na úseku dopravní a 

technické infrastruktury. Takto vymezené území je t eba do doby realizace zám ru chránit 
z d vodu situování stavby dopravní a technické infrastruktury v etn  p ímo souvisejících a 
nezbytných za ízení i v etn  p íslušných ochranných pásem vyplývajících z právních 

edpis . 
 Do doby realizace p íslušné stavby dopravní a technické infrastruktury je na území koridoru 

zakázáno provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, 
které by výstavbu dopravní a technické infrastruktury znemožnily anebo významn  ztížily 
(i ekonomicky). 

 sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn  i zm nou územního plánu, 
která navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým. 
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7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení, staveb a opat ení 
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

7.1. Ve ejn  prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury 
 WD-1 koridor pro homogenizaci sil. tahu I/37 ve ší i 100 m (ochr. pásmo silnice) 

v nezastav ném území a v zastav ném území v ší i uli ního prostoru (ozn. v ZÚR 
KrV DK 05) 

 WD-2 koridor pro homogenizaci sil. tahu II/360 v ší i 30 m (ochr. pásmo silnice) 
v nezastav ném území a v zastav ném území v ší i uli ního prostoru (ozn. v ZÚR 
KrV DK 21) 

 WD-3 koridor pro p eložku silnice I/37 Jívoví – K ižanov v ší i 150 m (ozn. v ZÚR KrV 
DK 05) 

 WD-4 koridor pro obchvat silnice II/360 K ižanov v ší i 80 m (ozn. v ZÚR KrV DK 21) 
 WD-5 plocha pro výstavbu cyklostezky a p ší stezky sídlo K ižanov – hranice k.ú. 

ižanov s k.ú. Kozlov u K ižanova 

7.2.   Ve ejn  prosp šná opat ení (VPO) 
 WU-1  plocha regionálního biocentra ÚSES 293 „Lán“ (ozn. v ZÚR KrV U067) 

7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 
 Nejsou územním plánem vymezovány. 

7.4.   Plochy pro asanaci 
 VA asanace nevyužívaného hospodá ského objektu na pravém b ehu Hornom stského 

rybníka (p. . st. 403) v k.ú. K ižanov 

8. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit 
edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

9. Stanovení kompenza ních opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona 
 Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení. 

10. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 
využití v . podmínek pro jeho prov ení 

 Zásady územního rozvoje KrV vymezují jako územní rezervu koridor v ší ce 400 m pro 
prov ení budoucího umíst ní stavby alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í - 
východ – Kozlov – K ižanov v tech. parametrech silnice I. t ídy. 

 V rámci koridoru územní rezervy se p edpokládá budoucí umíst ní stavby silnice II. anebo 
III. t ídy s cílem dosažení technických parametr  sil. I. t ídy, optimáln  pak kategorie 
S 9,5/70. 

11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o 
parcelaci 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty 
pro vložení dat o této územní studie  do evidence územn  plánovací innosti 

12.1. Vý et ploch a podmínky využití 
 Prov ení zm n v zastavitelných plochách vymezených územním plánem jako podmínky 

pro rozhodování v území je stanoveno u zastavitelné plochy Z1, Z2, Z5, Z16 a Z30. 
 Základní podmínky využití jsou známy z kap. A 3.2. 
 Územní studie pro plochy Z1, Z2 , Z5 a Z30 budou vyhotoveny na jednom geodeticky 

zam eném podkladu s výškopisem a polohopisem. 
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12.2. Stanovení lh t 
 Územní studie bude zaevidována do ty  rok  od nabytí ú innosti  územního plánu. 

13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
vydáním regula ního plánu regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9, stanovení, zda 
se bude zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 
14. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 

 Stanovení po adí zm n v území nebylo zadáním územního plánu vyžadováno. 
 Pot eba etapizace též nevyplynula z ešení územního plánu. 

15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že 
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

16. Údaje o po tu list  ÚP a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti 
 Text. ást v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 19 list . 

Výkres 
íslo název 

po et list  ítko 

N1 Výkres základního len ní území 1 1 : 5 000 
N2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
N3 Ve ejn  prosp šné stavby, opat ení a asanace 1 1 : 5 000 

 
 
 
 
 

 



ÚZEMNÍ PLÁN IŽANOV 

 

STUDIO P |  39 
 

C.  Textová ást od vodn ní: 

1. Postup p i po ízení územního plánu 
Obsaženo v ásti zpracované po izovatelem. 

2. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a 
jeho provád cích právních p edpis , s požadavky zvláštních právních p edpis  a se 
stanovisky dot ených orgán  podle zvláštních právních p edpis , p ípadn  
s výsledkem ešení rozpor  

2.1. Soulad s Politikou územního rozvoje R 
Politika územního rozvoje R 2008 byla schválena usnesením vlády R . 929 ze dne 

20.07.2009. Usnesením vlády R .276/2015 ze dne 15.04.2015 byla schválena Aktualizace .1 
Politiky územního rozvoje R.  Území m styse K ižanov leží mimo rozvojové oblasti i mimo 
rozvojové osy republikového významu. Území obce se nedotýkají plochy ani koridory dopravní 
infrastruktury ani plochy i koridory technické infrastruktury ani související zám ry dle PÚR 

R. Územní plán pln  respektuje funk ní dvoukolejnou elektrifikovanou železni ní tra . 250 a 
považuje ji za územn  stabilizovanou, kdy lze t lesa dráhy využít bez sm rových úprav (viz 
Technicko-ekonomická studie modernizace trati Brno – H. Brod – Kolín). 

Koridor vysokorychlostní dopravy VR1 vymezený v PÚR R byl zp esn n v rámci ZÚR KrV 
a nedotýká se správního území m styse K ižanov. 

Územní plán K ižanov napl uje republikové priority územního plánování (vybrány jsou 
priority mající vztah k problematice obce a požadavk m zadání ÚP. Ozna ení priorit odpovídá 
zna ení v PÚR R) následujícím zp sobem: 

 priorita 14 - územní plán stanovuje koncepci rozvoje území obce, chrání hodnoty právn  
definovaní i hodnoty zjišt né v ÚAP a v dopl ujících pr zkumech a rozborech. Krom  
ochrany hodnot nastavuje koncepce územního plánu p edpoklady pro vytvá ení nových 
hodnot p i zachování specifik území m styse (urbanizovaného i neurbanizovaného). 

ispívá k lepší dostupnosti ve ejné infrastruktury zvl. technické a dopravní, ke kultivaci 
kvalitního ve ejného prostranství , ke stabilit  sociálního prost edí apod. 

 priorita 14a - ÚP zachovává zem lské areály, nebo  zem lská výroba krom  
produk ních funkcí má mít d ležitou funkci  spo ívající v údržb  krajiny. Koncepce ÚP 
krom  extenzivního územního rozvoje vyžaduje efektivní využívání zastav ného území - 
viz plochy p estavby P1 - P3. Dále ÚP ctí zásadu , že p i prokázané pot eb  nových 
zastavitelných ploch je t eba tyto plochy situovat p i hranici zastav ného území a tak, aby 
byla minimáln  narušena organizace zem lského p dního fondu. k dot ení p d 
nejvyšších dvou t íd ochrany dochází vesm s v d sledku dokon ení rozestav ných 
zám  dostavby sídla a na úseku liniových dopravních staveb. 

 priorita 15 - ÚP vytvá í p íznivé urbánní prost edí s kvalitním životním a sociálním 
prost edím snižující sociální vylu ování n kterých skupin obyvatel 

 priorita 16 - požadavek na komplexnost pojetí územního plánu je obsažen v § 18 odst. 2 
stavebního zákona. Územní plán K ižanov je ešen v souladu se stavebním zákonem. 
Územní plán je p ipravován ve smyslu udržitelného rozvoje bez nad azování díl ích 
zájm  v území. 

 Priorita 16a - koncepce ešení ÚP je v souladu se strategickými dokumenty, které 
sm rování m styse regionu vymezují. Jedná e jak o koncepci sektorových rozvojových 
plán , tak i dokument , které promítají strategické cíle do území m styse (krajské, 
regionální, územn  analytické -ÚAP ap.) 

 priorita 17 -  území  ORP  Velké  Mezi í  nepat í  mezi  strukturáln  postižené  a  
hospodá sky zaostalé regiony. Základní podmínky pro napln ní priority . 17 jsou dány 
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zvlášt  požadavky na  kvalitativní rozvoj stávajících výrobních ploch. Pracovištní funkce 
lze rozvíjet v omezených formách i na plochách jiného zp sobu využití 

 priorita 19 - v koncepci ÚP se také uplat ují plochy p estavby, jedná se celkem o t i 
plochy. Jde o plochy smíšené obytné komer ní se širokým pro m stys pot ebným 
spektrem využití 

 priorita 20 - na území obce nejsou ešeny žádné koridory nebo plochy se stavbami, které 
by byly v konfliktu s charakterem krajiny, ochranou zvlášt  chrán ných území i ÚSES. 
Dot ení p dního fondu je pouze v zásadních p ípadech a rozsahu p im eného významu a 
velikosti m styse 

 Priorita 20a - Plánovaná dopravní infrastruktura (silni ní) vytvá í riziko omezení 
migra ní prostupnosti krajiny pro voln  žijící živo ichy a lov ka. Sou asnou 
prostupnost území nelze významn  omezit ani plánovaným dopravním systémem. ÚP 
neumož uje sr stání sídel. 

 priorita 22 - územní plán prov il podmínky pro územní rozvoj cestovního ruchu 
s výsledkem, že plochy pobytové rekreace jsou územn  stabilizovány, podmín  lze k 
tzv. druhému bydlení využít k tomu p íhodných ploch zastav ného území. Respektovány 
jsou zna ené turistické a cykloturistické stezky. Na rozvoji cestovního ruchu se p ízniv  
projeví realizace cyklistické a p ší stezky v úseku sídlo K ižanov – železni ní stanice 

ižanov (v k.ú. Kozlov u K ižanova) 
 priorita 24 – ÚP respektuje polohu K ižanova na k ížení silnic, které tvo í Páte ní silni ní 

sí  Kraje Vyso ina. ešení ÚP stanovuje pro m stys ucelenou dopravní koncepci 
s propojením železni ní, silni ní, cyklistické, p ší a svým zp sobem i letecké dopravy 
s vazbou na širší území. Významný úkol v urbanizovaném území plní ve ejná 
prostranství (místní komunikace, uli ní prostory) 

 Priorita 24a - zastav né území m styse je polom stského charakteru bez výrobních ploch 
žkého pr myslu a energetiky. ÚP stanovuje tzv. limitní hranici negativních vliv  ploch 

rozdílného zp sobu využití území tam, kde by bylo možno tyto vlivy o ekávat. Plochy 
citlivých funkcí jež Ú umis uje v dosahu silnic jsou vymezeny jako podmín  p ípustné, 
kdy podmínky p ípustnosti je vázána na úsp šné ešení negativních ú ink  ze silni ního 
provozu na plochy, kde lze umis ovat trvalé bydlení. 

 priorita 25 – vyhlášené záplavové území se na území m stys nenachází. U vodních tok  
je zd razn n požadavek na nezastavitelnost p ilehlých pozemk . Stanoveny jsou 
požadavky na zadržování a vsakování deš ových vod v území 

 priorita 28 - územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci rozvoje ve ejné 
infrastruktury (v . rozvoje ve ejných prostranství) a koncepci uspo ádání krajiny. 
Koncepce jsou vzájemn  koordinovány a tak má m stys K ižanov nastaveny podmínky 
pro udržitelný rozvoj území 

 priorita 30 - problematika vodního hospodá ství je ešena v souladu s požadavky na 
vysokou kvalitu života sou asné i budoucí generace 

 priorita 31 - územní podmínky nedovolují další výstavbu výrobny el. energie pro 
komer ní ú ely. Pro vlastní pot ebu (nap . domácnosti) lze tato za ízení v etn  za ízení 
pro využití obnovitelných zdroj  za stanovených podmínek umis ovat na stavbách 
v urbanizovaném území obce. 

Územní plán K ižanov je vypracován v souladu s PÚR R. 
2.2. Soulad s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem 

Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vyso ina nebyl 
dosud po ízen.  

Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina (ZÚR KrV) byly vydány 16.09.2008 a ú innost 
nabyly 22.11.2008. Aktualizace ZÚR KrV byla vydána dne 08.10.2012 a ú innost nabyla dne 
23.10.2012. 
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 Území m styse se nenachází v rozvojové oblasti ani specifické oblasti krajského významu, 
rovn ž se nenachází v rozvojové ose krajského významu. 

 Zásady územního rozvoje KrV na území obce vymezují: 
 koridor silnice I/37 v ší ce 150 m pro homogenizaci stávajícího tahu 
 eložku silnice I/37 Jívoví – K ižanov v ší ce 150 m 
 koridor silnice II/360 v ší ce 80 m pro homogenizaci stávajícího tahu 
 obchvat silnice II/360 K ižanov v ší ce 80 m 
 koridor v ší i 400 m pro prov ení budoucího umíst ní stavby alternativního vedení 

silnice MÚK Velké Mezi í - východ – Kozlov – K ižanov v technických parametrech 
silnice I. t ídy 

 V rámci ešení územního plánu došlo k úprav  koridor  ur ených pro homogenizaci 
stávajících tah  silnice I/37 a silnice II/360 na ší ku ochranných pásem v nezastav ném 
území z d vod , že pot ebné zlepšení technických parametr  lze u silnice I/37 uskute nit 
v koridoru 2 x 50 m a u silnice II/360 pak v koridoru 2 x 15 m. V zastav ném území u obou 
silnic došlo ke snížení ší ky koridoru na ší i uli ního prostoru z d vodu zachování 
urbanistického uspo ádání m styse a zachování jeho kulturního hodnot. 

 Cílové charakteristicky krajiny jsou ešením územního plánu v zásad  akceptovány: 
 krajina lesozem lská ostatní (k.ú. Bojanov u Dolní Libochové) 

Požadavky, které jsou kladeny na místní ást Bojanov, nevyžadují zábor ZPF a PUPFL. 
Zachován je zp sob využívání p dního fondu i jeho vým ra. Navrhuje se vyšší podíl 
trvalých travních porost  na celkové rozloze ZPF. P ipraveny jsou podmínky pro rozvoj 
ÚSES lokálního a regionálního charakteru. Uchována je urbanistika sídla s kaplí na 
malém centrálním prostoru p lelipsovitého tvaru. 

 krajina lesozem lská ostatní (k.ú. K ižanov – jihozápadní ást) 
zachována je mozaika drobných les  a malých rybník  obklopených trvale travními 
porosty mezi vrchem Šibeník a místní tratí zvané Lou ky. Intenzivn  obhospoda ovaná 
orná p da v severním okraji plochy je narušena koridorem obchvatu sil. II/360. Realizace 
obchvatu bude d vodem pro novou organizaci p dního fondu v etn  zabezpe ení 
prostupnosti krajiny (zamezení izolace a ohrožení existence n kterých druh  organism ). 
Obohacení této ásti krajiny p inese revitalizace nap ímeného vodního toku Libochovky. 

 krajina rybni ní (velká ást k.ú. K ižanov) 
Význam tohoto typu krajiny v území je podpo en návrhem dvou plošn  rozsáhlejších 
malých vodních nádrží v p íhodných místech. Nejvýznamn jším zásahem do území je 
vymezení koridoru p eložky sil. I/37 a obchvatu sil. II/360. Vymezení koridoru dopravní 
infrastruktury si vyžádá novou organici ZPF a opat ení, která potla í negativní vlivy 
fragmentace krajiny vyvolané t mito technickými díly. U vodních ploch je podporován 
rozvoj litorálního pásma u vodních tok  pak b ehových porost . Nezastupitelný význam 
v ochran  vodního prost edí má vymezení tzv. nárazníkových zón p edevším kolem 
vodote í. Vyšší podíl trvalých travních porost  je ku prosp chu oživení a stability 
krajiny. Plochy les  jsou zde územn  stabilizovány s pot ebou zlepšení druhové skladby 

evin. Urbanistický rozvoj sm uje do využití ploch p estavby a ploch zastavitelných 
navazujících na zastav né území. Stanoveny jsou podmínky pro ochranu kulturních 
hodnot jádrového sídla zvl. hodnot urbanistických a architektonických. Nelze p ipustit 

ekro ení stávající hladiny zástavby s dominantou v že kostela a objektu zámku. 
 Území m styse je za azeno do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB009 K ižanovsko – 

Bítešsko. Územní plán akceptuje odlišný reliéf území sídel, kdy sídlo K ižanov se nachází 
ve zvln né plošin  s výraznou p írodní dominantou vrchem Šibeníkem. Sídlo Bojanov se 
nachází na terénní expozici svažující se k vodnímu toku Libochovka. Tradi ní plužina byla 
ve druhé polovin  20. století nahrazena plužinou velkých lán  zvlášt  v k.ú. K ižanov. 
Sou asná druhová a prostorová diverzita je práv  v k.ú. K ižanov obohacena ty mi novými 
vodními plochami. Doprovodné b ehové porosty jsou dopln ny novou výsadbou a krom  
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funkce stabilizace koryta mají funkci ekologickou a krajiná skou. Lesní okraje pat í 
z vizuálního hlediska mezi nejd ležit jší krajinné prvky, ÚP tyto okraje akceptuje a 
neuvažuje se jejich dosazováním (zarovnáváním). ešením ÚP je akceptováno rozdílné 
prostorové uspo ádání obou sídel. Sídlo K ižanov je typickým polom stským sídlem se 
dv ma nám stími v kompaktní zástavb  s dominantami v že kostela a zámku. Sídlo 
Bojanov je sídlo rurální s malou návsí a drobnou kapli kou. Sídlo Bojanov nemá ambice 
územního rozvoje, ty jsou v mí e únosné uplatn ny v sídle K ižanov. Výšková hladina 
zástavby Bojanova je 1 nadzemní podlaží, K ižanova pak 1 - 2 nadzemní podlaží, v centrální 
ásti - Benešovo nám stí i 3 nadzemní podlaží. Rozvojové pot eby sm ují do využití 

zastav ného území  (plochy p estavby) i do ploch mimo zastav né území. Na rozvojových 
plochách není p ekro ena p evládající hladina zástavby sídla K ižanov a nedochází 
k potla ení výrazu kulturních dominant území. Na území m styse nejsou umis ovány stavby 
(za ízení), jejichž vlastnosti (velikost, výška, faktor pohody) p evyšují krajinné prvky (nap . 
výšku lesa) a p ekra ují nežádoucí vlivy na lov ka. To znamená, že koncepce ÚP nemá 
dopad na vizuální vnímání území m styse z p ilehlých i vzdálen jších prostor i prostoru 
blízkého zámeckého parku. Park bude koncipován jako park krajiná ský s etným výskytem 
vzácných d evin. 
Samostatnou n kolikráte v územním plánu zmi ovanou problematiku významného 
nenarušení krajinného rázu je problematika estetiky vedení silni ních tah  sil. I/37 a sil. 
II/360 v nových trasách a jejich za len ní do krajiny. Tato problematika již p ekra uje 
rámec územního plánu. 

 ínos územního plánu k napln ní požadavk  územního plánování Kraje Vyso ina 
vztahující se k území m styse K ižanov pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (ozn. 
priorit odpovídá ozn. v ZÚR): 
 priorita 01 – územní plán eší nejvýhodn jší formy využívání a uspo ádání území 

z hlediska geografické polohy obce, napl ování lidských pot eb v daném urbanizovaném 
prost edí a v prost edí volné krajiny. ešeno je efektivní využívání zastav ného území, 
rozši ování zastav ného území reaguje na požadavky zadání ÚP. Zachována je dobrá 
dostupnost základního ob anského vybavení. ešením ÚP dochází ke zlepšení 
vyváženosti mezi pracovištní a obytné funkce m styse 

 priorita 04 - vztah mezi m stským a venkovským osídlením je budován p edevším na 
dostupnosti služeb vyšší ob anské vybavenosti a v tší pestrosti a nabídky pracovních 

íležitostí ve m stech. Obyvatelé m st hledají na území m styse klid spojený s 
pohybem, omezen  pobytem v klidném a istém prost edí. 

 priorita 05 – územní plán eší problematiku pozemní dopravy za ú elem zlepšení 
dopravní dostupnosti a obslužnosti kraje vymezením ploch dopravy silni ní v pojetí 
velkorysém (nové koridory silnic) i v pojetí s významným využitím stávajících silnic I/37 
a II/360. Navíc je vymezena územní rezerva pro p ípadné budoucí umíst ní stavby silnice 

ižanov – Kozlov – MÚK Velké Mezi í - východ 
 priorita 06 – využívání území obce je v souladu s cílovými charakteristikami území. 

Preferována je diverzita v krajin  posilující ekologickou stabilitu území a vytvá ející 
podmínky pro zabezpe ení harmonického m ítka a harmonických vztah  v krajin . 
Rozsah dot ení zem lského p dního fondu je ovlivn n o ekávanými rozvojovými 
pot ebami v oblasti sociální a dopravní infrastruktury. Nároky na dopravní infrastrukturu 
vyplývají z geografické polohy sídla K ižanov a pot eby bezproblémového odvedení 
tranzitní dopravy. V grafické ásti vyzna ené zábory ZPF pro silni ní dopravu budou 
v cílovém stavu výrazn  nižší, nicmén  znatelné. P i konkrétním ešení tras p eložek je 
uložen požadavek na estetiku vedení trasy, v mí e maximální respektovat terén a 
zachovat p im enou prostupnost krajiny pro její obsluhu i prostupnost biologickou. 
Vlastní územní rozvoj je soust ed n  do sídla K ižanov, sídlo Bojanov je stabilizováno 
v dosavadním stavu. Územní rozvoj sídla K ižanov logicky využívá vhodné plochy uvnit  
zastav ného území a plochy navazující na zastav né území a je ešen v rozumných 
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dimenzích. Rozvoj území nebude mít významný negativní dopad na krajinný ráz. 
íznivý dopad na krajinný ráz p i správném provedení budou mít nové vodní plochy 

s b ehovými porosty, zatravn ní svah  orné p dy vrchu Šibeník i dopln ní luk v údolních 
nivách. Vytvo ení ucelené soustavy tzv. nárazníkových zón u vodních tok  a ploch 

etn ádné likvidace splaškových vod bude mít zásadní p íznivý vliv na kvalitu 
povrchových a podzemních vod. Zvyšování p irozené retence deš ových vod na území 

styse je další z požadavk  na zlepšování vodohospodá ské bilance povodí 
 priorita 07 – zachován je vyvážený pom r mezi zastav nými a nezastav nými plochami 

zastav ného území. Nové plochy pro bydlení jsou vymezovány v lokalitách dávající 
záruku kvality bydlení v dostupnosti ve ejné infrastruktury. Na plochách p estavby je 
preferováno polyfunk ní využívání území. Rozvoj ekonomických aktivit sm uje do 
efektivn jšího využívání stávajících ploch výroby. Nové plochy výrobní a skladovací 
jsou vymezeny v návaznosti na plochy stávající stejného významu, tj. plochy p i silnici 
do obce Dobrá Voda, p i silnici II/360 sm r Moravec a p i silnici I/37 ve sm ru do 

echova. Zp sob využití ploch smíšených obytných umož uje jejich využití i pro rozvoj 
pracovních míst. Na t chto plochách možno aplikovat obory s innostmi nenáro nými na 
dopravní obsluhu a hygienu prost edí. Ani t mito zásahy nedojde k rovnováze mezi 
obytnou a pracovištní kapacitou m styse. Tento požadavek nebyl uplatn n ani v zadání 
ÚP. Jeho napln ní by m lo za d sledek potla ení identity m styse s p evažující ubytovací 
funkcí.  V ÚP jsou preferovány pohybové formy rekreace a cestovního ruchu. P ínosné 
pro rekrea ní využití území bude mít p ší a cyklistická stezka v úseku sídlo K ižanov – 
železni ní stanice D K ižanov. Akceptovány jsou stávající turistické a cykloturistické 
trasy. Využívání silnic III. t íd, ú elových cest i místních komunikací pro pot eby 
cyklist  i p ších je p ípustné. Komplexní pozemková úprava není na území obce 
provedena. Územní plán vytvá í p edpoklady pro ochranu ekologicky hodnotných území 
zvl. vymezením ploch smíšených nezastav ného území a ploch ÚSES. Rozptýlená zele  
v krajin  (sou asná i p edpokládaná) mimo ekologický význam má i nezastupitelnou 
úlohu z hlediska prostorové diferenciace zem lské krajiny. Dostatek ve ejných 
prostranství na plochách stabilizovaného území a možnosti jejich umis ování na plochách 
zastavitelných zcela jist  p isp je k rozvoji spole enství obyvatel obce a posílení vn jšího 
i vnit ního obrazu obce. Zásobování obce pitnou vodou a zp sob ešení likvidace 
splaškových je v ÚP provedeno dle PRVKÚK Kraje Vyso ina. Na území obce se 
neuvažuje výstavba vysokých stožár  v trných elektráren ani fotovoltaických elektráren 
ve volné krajin . Podmín  p ípustné je umis ování alternativních zdroj  energie pro 
vlastní spot ebu na stavbách urbanizovaného území. Není ešena plynofikace Bojanova. 

2.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování 
 Cíle územního plánu 

 Koncepce územního plánu K ižanov navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu 
využívání území, které umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj m styse. 
Stanovená opat ení územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu 
s principem udržitelného rozvoje území. 

 Územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce K ižanov. Pro 
území m styse jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území a podmínky 
prostorového uspo ádání území. Úsilí bylo v nováno p edevším ú elnému využití 
zastav ného území. Hlavní funkcí sídel je ubytovací funkce, kdy jsou podmínky 
využívání ploch s bydlením nastaveny tak, aby vyhovovaly pot ebám a nárok m r zných 
sociálních skupin obyvatel. Plochy smíšené obytné pak v zastav ném území umož ují 
víceú elové využívání území. Plochy výroby p inášejí pot ebné zvýšení po tu pracovních 

íležitostí, což m že zlepšit pom r mezi ubytovací a pracovištní kapacitou m styse. 
Jednozna né rozvojové aktivity jsou uskute ovány v k.ú. K ižanov. Aktivity na 
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plochách v k.ú. Bojanov u Dolní Libochové jsou stabilizovány s p edpokladem 
kvalitativních zm n. 

 Rozvoj území je koordinován p sobením dot ených orgán  na území m styse K ižanov i 
na území sousedních obcí. Jedná se o zám ry p edevším na úseku dopravní a technické 
infrastruktury i koordinace na úseku ÚSES. Koordinace se ZÚR KrV - viz kap. C.2.2. 

ednosti území prezentované hmotnými i nehmotnými hodnotami území jsou územním 
plánem rozvíjeny tak, aby byly co nejú eln ji napln ny a koordinovány ve ejné i 
soukromé zám ry zm n v území v souladu s dlouhodobými pot ebami spole nosti. 

 Ve ve ejném zájmu ÚP K ižanov chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty 
území, respektuje hodnoty urbanistické a kulturní: 

 Krajinný prostor je vnímán jako prostor s esteticky a ekologicky hodnotnou rybni ní 
pánví, krajiná sky a ekologicky chudší krajinou velkých hon  zem lské orné p dy. 

 Jako vzájemn  propojený soubor p irozených i p írod  blízkých ekosystém  
udržujících p írodní rovnováhu je vymezen územní systém ekologické stability. 

 Kladen je d raz na využívání zastav ného území s využitím disponibilních ploch, 
avšak za podmínky zachování polom stského charakteru sídla K ižanov. 

 V zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu a 
využití disponibilních ploch, avšak za podmínky zachování venkovského charakteru 
obce. 

 Napln ny jsou podmínky ochrany krajinného rázu uplatn né ve Strategii ochrany 
krajinného rázu Kraje Vyso ina. 

 Územní plán respektuje kulturní památky zapsané do ÚSKP R, Památky místního 
významu vnímá jako hodnoty identifikující jedine nost místa. 

 Územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území, 
akceptovány jsou pro obec a okolí významné stavby, významné prvky drobné 
architektury. Stabilizována je urbanistická podstata sídel. 

 Územní plán apeluje na d ležitost § 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb., o státní 
památkové pé i ve zn ní pozd jších p edpis  (archeologické výzkumy a nálezy), 
týkající se povinnosti stavebník  (investor  staveb) p i zásazích do stávajícího 
terénu. V grafické ásti od vodn ní ÚP je vyzna eno území s archeologickými 
nálezy kategorie I. a II. 

 Požadavek na dobrou dosažitelnost pracovních p íležitostí a služeb vyššího 
ob anského vybavení vyžaduje postupné odstran ní bodových dopravních závad 

edevším na silnicích I. a III. t ídy. 
 Na území obce nejsou vymezovány plochy pro t žbu surovin a nerost . 
 Za ízení ob anského vybavení jsou na území obce územn  stabilizována s možností 

kvalitativního rozvoje. Rozší ení ploch ob anské vybavenosti je sm rováno do ploch 
za ízení komer ních malých a st edních, tedy typ  ploch s širokým potenciálem 
využití, podporující polyfunk ní využití zastav ného území. 

 Dobrá dostupnost ob anské infrastruktury, ve ejných prostranství, ploch denní 
rekreace i dobré možnosti bydlení pat í mezi d ležité formy sociáln  udržitelného 
uspo ádání prost edí obce. 

 Vymezení zastavitelných ploch je p im ené popula ní velikosti m styse a postavení 
styse ve struktu e osídlení se zohledn ním urbanistických souvislostí a kulturních 

zvyklostí. 
 V podmínkách využití ploch jsou pro plochy nezastav ného území, jejichž charakter 

neumož uje umis ování staveb, za ízení i jiných opat ení, tyto stavby, za ízení, 
ípadn  jiná opat ení výslovn  uvedena. T mito plochami jsou plochy smíšené 

nezastav ného území p írodní. Zde je prioritou zachování a obnova ekologických a 
estetických hodnot území. 

 Problematika umis ování technické infrastruktury na nezastavitelných pozemcích se obce 
nedotýká, protože území obce je a dále bude pokryto územním plánem. 
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 Úkoly územního plánování 
 Územní plán eší složitost vazeb mezi zjišt nými hodnotami území, které jsou nezbytnou 

podmínkou pro udržitelný rozvoj území. Hledá zp sob, jak udržet funk nost civiliza ních 
hodnot (zde p edevším ve ejné infrastruktury) p i zachování propor nosti mezi 
urbanizovaným a neurbanizovaným územím a hodnotami p írodními a kulturn  
historickými. 

 Základní idejí územního plánu je zajistit podmínky pro zdravý rozvoj m styse. 
Urbanistická koncepce pak stanovuje podmínky zp sobu využívání ploch zastav ného i 
nezastav ného území a podmínky prostorového uspo ádání. Stanovuje základní 
srozumitelný rámec regulace území, která sm uje k tvorb  a ochran  prost edí, tedy 
k samé podstat  urbanismu. 

 Z analýzy využití území obce se zahrnutím zajišt ní pot eb, které se mají na území obce 
uskute nit, vyvstala pot eba zm n v území. Zm ny v území se zam ily na zám ry, které 
jsou pro obec d ležité a prosp šné. Jde o: 

 vyhledání ploch pro bydlení (lepší podmínky pro bydlení mohou stabilizovat, i spíše 
navýšit po et obyvatel v m stysi, který je pro pot ebný pro udržení stávajíc ve ejné 
infrastruktury v m stysi) 

 vyhledání ploch ob anského vybavení malá a st ední (vytvo ení podmínek pro rozvoj 
služeb, drobné výroby a dalších inností podporující polyfunk ní využívání území a 
ekonomický potenciál m styse) 

 vyhledání možností rozší ení h bitova (dokon ení úprav pietního místa) 
 vyhledání ploch pro innosti na plochách smíšených  obytných a smíšených 

komer ních (posílení víceú elového využívání  urbanizovaného území, posílení 
ekonomického potenciálu  v m stysi) 

 vyhledání ploch výroby a skladování (snížení deficitu mezi ubytovací  a pracovištní 
kapacitou m styse) 

 posílení mimoproduk ní funkce krajiny (rozmanitost a bohatost krajiny má p ímou 
vazbu na její ekologickou stabilitu a p íznivé vnímání krajiny obyvateli i návšt vníky 

styse) 
 Urbanistická koncepce akceptuje prostorové uspo ádání sídel m styse. Zd razn na je 

osobitost sídel reagujících na vliv terénu, na kterém stojí. Nástroji územního plánu je 
umožn no zachování p vodního prostorového konceptu sídel. Zastavitelné plochy budou 
v jednot  se stávajícím zastav ním. Uspo ádání a ešení staveb nep ísluší ešit územnímu 
plánu. Urbanistické, architektonické požadavky i požadavky na prostorové uspo ádání 
jsou v rozsahu p íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP. 

 Zm ny v území se projevují na úseku ploch zastavitelných a ploch se zm nou v krajin . 
Zm nám v území p edcházela analýza území, aby byl zajišt n dostatek údaj  
umož ujících ochranu území p ed neuváženými zásahy i vpádem inností, které 
nevratn  zm nily charakter m styse a m ly nep ijatelný dopad na pozitivní hodnoty 
území. Uspo ádání staveb nep ísluší ešit územnímu plánu. 

 Území m styse K ižanov není územím se složitou problematikou, kde po adí provád ní 
zm n by bylo nutno dokumentovat etapizací výstavby. 

 Záplavová území nejsou na území m styse vodoprávním ú adem vyhlášena. 
 Primární sektor již není v m stysi rozhodujícím poskytovatelem pracovních p íležitostí. 

Za ízení primárního sektoru jsou v pot ebné mí e územn  stabilizována. Pracovní 
íležitosti poskytují a nadále poskytovat budou  za ízení na plochách výroby a 

skladování, plochách ob anského vybavení a plochách smíšených obytných a 
komer ních. Pom rn  široké spektrum inností, které lze na zmín ných plochách 
vykonávat, zvyšuje odolnost území proti neo ekávaným d sledk m hospodá ských 
zm n. 

 Stanovení prahových hranic r stu se projevilo i v návrhu ve ejných infrastruktur m styse.  
Sídla p edevším plní funkci ubytovací. Územní plán rozvíjí možnosti polyfunk ního 
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využívání území obce, tj. i urbanizovaného území s požadavkem na vysokou kvalitu 
bydlení.  

 stys jako celek je dob e vybaven ve ejnou technickou infrastrukturou. ešením 
územního plánu jsou nastaveny podmínky tak, aby po et uživatel  infrastruktury neklesl 
pod únosnou mez (práh efektivity). Pro každé ze sídel je únosná mez významn  jiná. 

 Podrobn  jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek 
stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit. 

 Sou asné podmínky využívání území nevyžadují, aby územní plán ešil v tší asanace bez 
náhrady. Je patrné, že jisté asanace budou nezbytné v rámci modernizace a zhodnocování 
zastav ného území. Rekonstruk ní zásahy jsou možné v rámci díl ích úprav staveb 
v rozsahu, které umož uje koncepce územního plánu. 

 Z projednaného zadání ÚP K ižanov je z ejmé, že nebyly uplatn ny požadavky na 
vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality ani vlivu na životní 
prost edí. Ochranu životního prost edí i ve ejného zdraví lze zajistit standardními 
postupy dle platných sou asných p edpis . 

 Koncepce územního plánu má dopad na dot ení p dního fondu. Podrobn jší od vodn ní 
dot ení ZPF je provedeno v kapitole C.11.1. 

 Územní plán je vyhotoven v souladu s platnou legislativou, v souladu s obecn  
dostupnými metodikami. Územní plán K ižanov akceptuje požadavky metodiky MINIS - 
Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plán  v GIS, která je platná 
pro území Kraje Vyso ina. 

Mezi úkoly územního plánování pat í také posouzení vliv  územního plánu na udržitelný 
rozvoj území. Koncepce Územního plánu K ižanov je postavena na principu vyváženosti t í 
pilí  udržitelnosti, tj. pilí em ekologickým, sociálním a ekonomickým. 

2.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis  
 Stavební zákon a provád cí vyhlášky  

 P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vy-
hlášek. 
 Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v sou-
ladu zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánova-
cí dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, a její p ílohou . 7 v platném 
zn ní i v souladu s vyhláškou .501 /2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
v platném zn ní. 

 Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním 
 ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. v platném zn ní 
a dále využívá možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 
odst. 4 téže vyhlášky). 

 plochy s jiným zp sobem využití 
Územní plán vymezuje také plochy zelen . Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mi-

mo jiné pro vymezení systému sídelní zelen  podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky 
. 500/2006 Sb. v platném zn ní. 

 plochy s podrobn jším len ním 
Z ploch urbanizovaného území jde p edevším o up esn ní zp sobu využívání ploch zaru u-

jícího uchování kulturních, p írodních i sociálních hodnot území. U ploch neurbanizovaného 
území jde o vyjád ení zvláštností ve využívání r zných druh  pozemk  (nap . zem lské p dy 
s odlišnými vlastnostmi – jako je ekologická stabilita, erodovatelnost, estetické p sobení apod.). 
Podrobn jší len ní základních ploch akceptuje doporu enou metodiku MINIS pro zpracování 
územních plán  na území Kraje Vyso ina 



ÚZEMNÍ PLÁN IŽANOV 

 

STUDIO P |  47 
 

2.5. Soulad s požadavky s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených 
orgán  podle zvláštních právních p edpis , p ípadn  s výsledkem ešení rozpor  

Obsaženo v ásti zpracované po izovatelem. 

3. Zpráva o vyhodnocení vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj území v . výsledk  
vyhodnocení vliv  na životní prost edí 

3.1. Vyhodnocení vliv  ÚP na stav a vývoj území dle vybraných sledovaných jev  obsažených 
v ÚAP 

Vybrány jsou základní jevy v území se vyskytující i území ovliv ující. 
 zastav né území - je vymezeno v souladu s komplexní novelou stavebního zákona . 

183/2006 Sb. s ú inností od 01.01.2013 k datu 06.09.2016 
 plochy výroby - stávající plochy v etn  zem lského areálu jsou územn  stabilizovány. 

Nové výrobní plochy jsou vymezeny v dosahu stávající silnice I/37 p i vjezdu a výjezdu do 
sídla K ižanov a dále p í silnici II/360 ve sm ru na Moravec. Nevyužívaná plocha lihovaru 
je plochou p estavby 

 plochy ob anského vybavení - jedná se o územn  stabilizované plochy s kvalitativními 
požadavky na rozvoj. Nové plochy komer ního charakteru jsou vymezeny p i sil. II/360 a 
sil. I/37 

 plochy k obnov  nebo op tovnému využití znehodnoceného území – nachází se rovnom rn  
rozmíst né v urbanizovaném území m styse 

 nemovitá kulturní památka, pop . soubor v . OP - jako právn  definované hodnoty jsou 
jmenovit  uvedeny a vyzna eny v od vodn ní ÚP. Památky nemají vymezeno ochranné 
pásmo 

 urbanistické hodnoty - koncepce ÚP je postavena na respektování kulturních urbanistických 
a architektonických hodnot obou sídel 

 architektonicky cenná stavba, soubor – jako hodnoty mají význam pro autenticitu a identitu 
styse jsou uvedeny v kulturních hodnotách ešeného území 

 oblast krajinného rázu a její charakteristika - koncepce územního plánu napl uje cílové 
charakteristiky a zp sob využití a uspo ádání krajiny CZ0610-OB009 K ižanovsko – 
Bítešsko dle ZÚR KrV resp. Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina 

 významný vyhlídkový bod - jsou jmenovit  uvedeny v textové ásti ÚP a vyzna eny 
v Koordina ním výkrese 

 územní systém ekologické stability – na území m styse je vymezen lokální systém a 
regionální systém ÚSES 

 vzdálenost 50 m od okraje lesa - je vyzna ena v koordina ním výkrese 
 bonitovaná p dn  ekologická jednotka – v etn  za azení do p íslušných t íd ochrany je 

vyzna eno ve výkrese P edpokládaný zábor p dního fondu 
 investice do p dy za ú elem zlepšení úrodnosti - vyzna eny ve výkrese P edpokládaný 

zábor p dního fondu 
 zranitelná oblast – k.ú. Bojanov u Dolní Libochové a k.ú. K ižanov nepat í mezi zranitelné 

oblasti dle Na ízení vl. R . 262/2012 Sb. 
 silnice I. t ídy – ÚP akceptuje rozvojové zám ry ZÚR KrV 
 silnice II. t ídy - ÚP akceptuje rozvojové zám ry stanovené pro sil. II/360, sil. II/391 je na 

území m styse územn  stabilizovaná 
 silnice III. t ídy – jsou územn  stabilizované, v rámci ešení p eložky sil. I/37 a obchvatu sil. 

II/360 ešit k ížení s t mito novými dopravními cestami. 

3.2. P edpokládaný vliv ÚP na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, p íležitostí a 
hrozeb v území 

 Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb ešeného území 
 nízká reten ní schopnost krajiny, vysoký podíl orné p dy, nízké procento zalesn ní – ÚP 

v ešeném území vymezuje nové vodní plochy mající p íznivý vliv na vodohospodá skou 
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bilanci povodí, navrženo je zatravn ní erozn  ohrožených území i niv vodních tok . 
Podmínky využití ZPF umož ují ve vhodných p ípadech zales ování – jako podmín  

ípustnou innost  
 rostoucí intenzita dopravy na sil. I/37 zp sobuje další hlukovou a imisní zát ž pro 

obyvatelstvo – v souladu se ZÚR KrV je vymezena v ÚP p eložka sil. I/37 a obchvat sil. 
II/360 

 výstavba areál  fotovoltaických elektráren ve volné krajin  – urbanizace volného 
krajinného prost edí - ÚP výstavbu takovýchto areál  neuvažuje 

 riziko stagnace i úbytku trvale bydlících obyvatel a s tím spojený úbytek služeb a zákl. 
ob . vybavenosti – stagnace po tu trvale bydlícího obyvatelstva v minulém desetiletí byla 
zp sobena nedostate nou územní p ipraveností pro bytovou výstavby, pro kterou ÚP 
vytvá í nové p edpoklady 

 realizace nových výrobních areál  bez využití stávajících brownfields – plochy p estavby 
jsou využity pro plochy smíšené obytné komer ní, které se vyzna ují velkou rozmanitostí 
využití pot ebných pro rozvoj m styse. Plochy výroby jsou vymezeny na plochách p i 
stávajících výrobních za ízení. 

 Vliv na posílení slabých stránek ešeného území 
 ohrožení kvality podzemních i povrchových vod – v ÚP je uplatn na ada opat ení 

(maximální využití OV, zabrán ní transportu škodlivých látek do nádrží a vodních tok  
apod.), která by m la mít p íznivý vliv na kvalitu vod 

 nízký podíl trvalých travních porost  na vým e ZPF – ešení ÚP p edpokládá zvýšení 
podílu trvalých travních porost  (zatravn ní erozn  ohrožených svah , údolních niv 
apod.) 

 obnova topení tuhými palivy z d vodu r stu cen plynu – jako možnou alternativu ÚP 
umož uje využití nízkoenergetických zdroj  na biomasu, tepelných erpadel, solárn  
termických lánk ) 

 nedostate ný po et za ízení a služeb pro seniory – tato za ízení umož uje ÚP umis ovat 
v rámci k tomu p íhodných ploch rozdílného zp sobu využití jak v zastav ném území, 
tak i na plochách p estavby i plochách zastavitelných 

 nízký rozvoj ekonomiky v obcích mimo hlavní centra (V. Mezi í, V. Bíteš) – sídlo 
ižanov se nachází 9 km od m sta Velké Mezi í a lze tvrdit, že ob  sídla spolu tvo í 

funk ní ekonomický celek. Z toho plyne, že disparitu mezi obytnou a pracovištní 
kapacitou m styse nelze hodnotit jako neudržitelný stav. 

 Vliv na využití silných stránek a p íležitostí ešeného území 
 hustá rybni ní soustava – vodní plochy územní plán respektuje, v souladu s návrhem 

zadání ÚP je rybni ní soustava dopln na o další plochy 
 cca 75 % obcí je plynofikováno – sídlo K ižanov je plynofikováno, plynofikace sídla 

Bojanov z hlediska stavebních a provozních náklad  by byla neudržitelná 
 územím obce prochází železni ní tra . 250 – pro m stys má význam železni ní stanice 

na této trati, která se ovšem nachází v k.ú. Kozlov u K ižanova 
 na území ORP se nachází ve ejné vnitrostátní letišt  K ižanov – ÚP plochu letišt  v etn  

souvisejících za ízení respektuje. Plocha letišt  je dopln na o chyb jící plochu dopravní 
infrastruktury letecké 

 íznivý vývoj obyvatel, v posledních 16 letech zaznamenány p ír stky – v d sledku 
územní nep ipravenosti pro bytovou výstavbu z stal po et obyvatel m styse od SLDB 
2001 po SLDB 2011 nezm n 

 snižování hlukové zát že obyvatel z dopravy budováním obchvat  sídel a protihlukovými 
opat eními – ÚP akceptuje zám ry ZÚR KrV, které odvádí tranzitní silni ní dopravu po 
silnicích I/37 a II/360 mimo obytné zóny m styse 
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 zvyšování ekologické stability prost ednictvím realizace ÚSES – regionální a lokální 
prvky ÚSES jsou respektovány. Vytvo eny jsou podmínky pro jejich založení na b ezích 
nových rybník , stanoveny jsou podmínky vedoucí k nezastav ní území p i vodních 
tocích v zastav ném území. Ur eny jsou požadavky na bezbariérový pr chod p es nové 
plochy dopravní infrastruktury 

 zabezpe ení ochrany vymezených oblastí krajinného rázu – území m styse se nachází 
v oblasti krajinného rázu K ižanovsko – Bítešsko dle Strategie ochrany krajinného rázu 
Kraje Vyso ina. Zásady ochrany požadované tímto dokumentem ÚP K ižanov akceptuje 

 podpora rozvoje cyklostezek, zajišt ní pot ebné infrastruktury – ÚP navrhuje p i silnici 
II/360 cyklistickou a p ší stezku propojující m stys se železni ní stanicí K ižanov na 
železni ní trati . 250. 

 Vliv na stav a vývoj hodnot ešeného území  
Ochrana a kultivace hodnot pat í mezi d ležité úkoly ÚP K ižanov. Zcela jsou akceptovány 

hodnoty požívající právní ochrany, zohledn ny jsou hodnoty uvedené v ÚAP ORP Velké 
Mezi í. ada hodnot byla nalezena v rámci dopl ujících pr zkum  a rozbor , následn  
zakotvena do zadání ÚP a zp sobem p im eným zapracována do koncepce ÚP. 

Hodnoty území jsou znázorn ny v grafické ásti ÚP a graficky neznázornitelné hodnoty jsou 
ejmé z ásti textové. 

3.3. Vyhodnocení p ínosu ÚP k napln ní priorit územního plánování 
stys K ižanov je v ÚAP ORP Velké Mezi í dle vyváženosti vztahu územních podmínek 

pro udržitelný rozvoj za len n do kategorie obcí 2c tj. obce s nevyváženým (oslabeným) 
environmentálním pilí em a dobrým stavem pilí  ekonomického a sociálního. 

Územní plán K ižanov napl uje priority územního plánování, plní cíle a úkoly územního 
plánování – viz kap. C.2. 

 Shrnutí p ínosu ÚP k vyvá ení podmínek pro p edcházení: 
 zjišt ným rizik m ovliv ující pot eby života sou asné generace obyvatel ešeného území 

ÚP K ižanov vytvá í podmínky pro p edcházení rizik z: 
 poklesu po tu trvale bydlících obyvatel 
 rušení d ležitých za ízení ve ejné ob anské vybavenosti z d vodu snižujícího se 

po tu obyvatel ve m stysi 
 živelného využívání území m sta 

 edpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích 
ÚP K ižanov eší podmínky: 

 na úseku ochrany ve ejného zdraví 
 na úseku zachování charakteru krajiny, ekologické funkce území 
 na úseku sociální soudržnosti 

4. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
Dot ený orgán OŽP Krajského ú adu Kraje Vyso ina neuplatnil v zadání územního plánu 

požadavek na vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území. V kap. C.3 p edložené 
„vyhodnocení“ nenapl uje zcela požadavky Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný 
rozvoj, avšak m že v základních bodech oz ejmit žádoucí zm ny v území o oblasti životního 
prost edí, ekonomiky a spole nosti. 

5. Sd lení, jak bylo stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledn no 

Vyhodnocení vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj nebylo v zadání územního plánu 
uplatn no. Dále viz kap. C.3. 

 



ÚZEMNÍ PLÁN IŽANOV 

 

STUDIO P |  50 
 

6. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn  vybrané varianty 
6.1 Variantní ešení 

Zadání územního plánu nepožadovalo ešení variant. 
6.2 Základní koncepce rozvoje území 

Rozvoj m styse je dán jeho výhodnou polohou na k ížení d ležitých silnic celostátního a 
krajského významu, dostupnosti železni ní dopravy a dosahu m sta Velké Mezi í. Velké 
Mezi í je v ZÚR KrV klasifikováno jako ostatní centrum osídlení, kde budou mimo jiné 
rozvíjeny regionální obslužné funkce v etn  ekonomických aktivit.  

Z hlediska širších vazeb m stys t ží z rozvojových investic vytvá ejících pracovní místa ve 
Velkém Mezi í i služeb nadmístního významu (vzd lávání, kultura, volno asové aktivity, 

ady), za kterými nemá ob an m styse problém dojížd t. 
es tato fakta nebyl m stys K ižanov koncipován jako místo plnící pouze ubytovací funkci. 

Sídlo K ižanov je ešeno jako kompaktní sídlo s p im enou mírou vesm s polyfunk  
využívaných ploch. Sídlo Bojanov je ešeno jako územn  stabilizované sídlo bez pot eb 
územního r stu. Rozvoj struktur osídlení ve volné krajin  ani rozvoj ploch pobytové rekreace 
není umožn n.  

Odvedení tranzitní dopravy mimo obytné území sídla K ižanov p inese v tší bezpe nost pro 
obyvatele sídla i uživatele silnic a p ízniv  se projeví v oblasti ve ejného zdraví. 
6.3 Urbanistická koncepce, sídlení zele  

Základní urbanistická koncepce vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání 
sídel v etn  souvisejících drobných struktur osídlení. Koncepce územního plánu podporuje a 
rozvíjí typické charaktery území, vymezuje území urbanizované a území p írodn  krajinné. 
Respektována je kompozice sídla K ižanov se dv ma hlavními ve ejnými prostory r zného 
charakteru zástavby. Respektován je rurální charakter sídla Bojanov. V k.ú. K ižanov jsou 
územním plánem respektovány nemovité kulturní památky. Katastrální území Bojanov u Dolní 
Libochové je bez kulturních nemovitých památek. 

íslo rejst íku název památky poznámka 
areál zámku *) 

37029/7-4164 zámek .p. 1 parc. . st. 236 
37029/7-4164/2 sousoší putto parc. . 242 
37029/7-4164/3 socha putto parc. . 242 
37029/7-4164/4 kašna parc. . 244 
37029/7-4164/5 park v zámku parc. . 242, 244, 300/1, 302, 303 
37029/7-4164/6 kaple sv. Barbory ed zámkem, parc. . st. 277 

areál kostela sv. Václava 
38051/7-4170 kostel sv. Václava parc. . st. 170 

38051/7-4170/2 íž u kostela  parc. . st. 170 
11946/7-8459 radnice .p. 12 Benešovo nám., parc. . st. 301 
17828/7-4173 boží muka u silnice do O echova, parc. . 657/6 
24329/7-4172 sloup se sochou Mariánský sloup v horní ásti nám stí, .p. 2285/15 
14145/7-4175 íž u rybníka Pohradský parc. . 2292 

15779/7-4171 kaple sv. Jana 
Nepomuckého Horní nám stí,  parc. . st. 301 

*) památky v areálu zámku jsou v grafické ásti vyzna eny z d vodu p ehlednosti jednou grafickou zna kou 

Základní osnova vegeta ních prvk  v rámci území m styse je dána urbanistikou místa s 
iléhajícím p írodním prost edím. Citlivým ztvárn ním vegeta ních úprav bude zvýšena jejich 

kvalita i jejich dlouhodobá existence. 
 Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 

 Plochy bydlení v bytových domech (BH) 
Na území m styse jsou územn  stabilizovány. S dalším rozvojem této formy bydlení 

územní plán neuvažuje. Tento typ zástavby je lokalizován u p ístupové komunikace 
k základní škole. 
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 Plochy bydlení v rodinných domech - m stské a p ím stské (BI) 
Typickým zástupcem tohoto zp sobu stávajícího bydlení jsou adové rodinné domy. 

Podmínky bydlení BI spl ují i n které zejména v posledních letech realizované samostatn  
stojící rodinné domy. M stský a p ím stský charakter budou mít domy na zastavitelné ploše 
Z1, Z6 a Z7.  

vým ra (ha) Ozna ení 
plochy plocha  plocha BI 

po et byt  
(odhad) poznámka 

Z1 8,38 7,91 68 0,47 ha tvo í vymezené pozemky ve ejných prostranství 
(PV). Zásadní rozvojová plocha m styse 

Z6 0,72 0,72 4 plocha tvo ená prolukami v lokalit  ulice Pod Šibeníkem 

Z7 3,52 3,52 16 dopln ní proluk v lokalit  Polní ulice 
 12,62 12,15 88  

 Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) 
Tvo í velmi rozsáhlou ást zastav ného území. Jedná se o samostatn  stojící rodinné domy 

(n kdy i dvojdomky) mezi silnicemi I/37 a II/360 a v ulici Za Branou. Nové plochy BV jsou 
vymezeny na plochách se zm nou v území Z5, Z10, Z11, Z14 a Z15. 

vým ra (ha) Ozna ení 
plochy plocha  plocha BV 

po et byt  
(odhad) poznámka 

Z5 0,31 0,31 2 proluka ve vazb  na zastavitelnou plochu Z1 
Z10 0,25 0,25 1 proluka v ulici O echovská 

Z11 0,70 0,70 4 skupina rodinných dom  navazujících na ulici 
echovskou 

Z14 0,35 0,35 3 proluka v sousedství základní školy 
Z15 1,77 1,77 8 lokalita navazující na ulici Za Branou 

 3,38 3,38 18  

 Plochy rekreace (R) 
Jsou vymezeny jako plochy územn  stabilizované. Jde o plochy se zp sobem využití: 

plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) a plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI). Nové 
plochy rekreace nejsou na území m styse rozvíjeny. 

 Plochy ob anského vybavení (O) 
Stávající plochy ob anského vybavení jsou územn  stabilizovány. Územní plán navrhuje 

rozší ení stávajícího h bitova (OH) o rozloze 0,21 ha sm rem jihovýchodním (zast. pl. Z13). 
V návaznosti na rozvojovou plochu bydlení je uvažováno s postupnou realizací služeb 
obyvatelstvu v typu ploch – ob anské vybavení komer ní za ízení malá a st ední (OM). Jedná 
se o zastavitelnou plochu Z2, kde by na ásti plochy mohly být poskytovány služby 
obyvatel m stávající obytné zóny Šibeník a zmín né zastavitelné plochy Z1. P i vstupu do 

styse od Ž áru nad Sázavou v sousedství stávajících výrobních ploch je vymezena 
zastavitelná plocha Z17. Tato plocha ob anského vybavení – komer ní za ízení malá a st ední 
umož uje doplnit p ípadná chyb jící za ízení tohoto typu ve správním území K ižanov. 
Protože ást plochy se nachází v koridoru pro homogenizaci sil. tahu I/37, je toto území 
sou ástí ploch dopravy silni ní. 

vým ra (ha) Ozna ení 
plochy OM OH 

poznámka 

Z2 1,29   
Z13  0,21  

Z17 0,50  0,03 ha tvo í pozemky kódu DS, 0,50 ha pozemky ob anského 
vybavení kódu OM. Celková vým ra pl. Z17 pak iní 0,53ha 

 1,79 0,21  

 Plochy ve ejných prostranství - ve ejná prostranství (PV) 
Jsou vymezeny jako plochy s d ležitou prostorotvornou a komunika ní funkcí zahrnující i 

plochy ve ejné zelen . Na t chto plochách se neobjevuje asové omezení p ístupu. Jedná se 
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edevším o uli ní prostory, shromaž ovací prostory, plochy, na kterých je umíst na 
dopravní infrastruktura i plochy zelen . Stávající plochy ve ejných prostranství jsou plochami 
územn  stabilizovanými s pot ebou jejich zkvalit ování. Nová plocha tohoto typu je 
vymezena v sousedství vodního toku a rozestav ného obytného souboru rodinných dom  , ze 
kterého je možná obsluha vodního toku i technické infrastruktury. V tší ást tohoto ve ejného 
prostranství je ur ena k využití obyvateli p ilehlých obytných zón. Plošná velikost popsaného 
ve ejného prostranství je 0,47 ha. Nové samostatné ve ejné prostranství ozn. Z12 je vymezeno 
na míst  tradi ních setkávání ob an  pod h bitovem. Jeho plošná velikost je 1,00 ha 

Ve smyslu p ípustného i podmín  p ípustného využití ploch rozdílného zp sobu využití 
mohou být ve ejná prostranství sou ástí širokého spektra dalších ploch vymezených územním 
plánem. 

 Plochy smíšené obytné - komer ní (SK) 
Jsou tvo eny p evážn  kompaktní zástavbou kolem Benešova nám stí. Jedná se o územn  

stabilizované plochy polom stského charakteru. V rámci ploch p estavby P1, P2 a P3 jsou 
tyto plochy smíšeného charakteru vymezeny na plochách dosud neú eln  anebo nedostate  
využívaných. Zastavitelná plocha je vymezena p i silnici II/360 ve sm ru na obec Kozlov, v 
návaznosti na stabilizovanou plochu stejného zp sobu využití.   

vým ra (ha) Ozna ení 
plochy zastavitelné estavbové 

poznámka 

P1  0,32 plocha u bývalé kotelny bytových dom  
P2  0,57 plocha v ulici Zámek 
P3  0,93 plocha v ulici Sychrova 

Z30 0,19  plocha p i silnici II/360 sm r Kozlov, ul. Mezi ská 
Z4 0,25  plocha v ulici Mezi ská 

 0,44 1,82  

 Plochy smíšené obytné - venkovské (SV) 
Jako  plochy územn  stabilizované tvo í zastav ní sídla Bojanov, v sídle K ižanov se tento 

typ zástavby nachází kolem Masarykova nám stí a ulice Budín. V prostorovém uspo ádání 
chto ploch je dosud z etelná vazba na obhospoda ovanou plužinu. Jako zastavitelná plocha 

tohoto typu plochy je vymezena plocha Z16 v prostoru mezi erpací stanicí pohonných hmot 
a výrobními a skladovacími plochami ve velikosti 1,07 ha. 

 Plochy výroby a skladování (V) 
Jsou vymezeny p edevším za ú elem rozvoje hospodá ského potenciálu ešeného území. 

Plochy výroby a skladování jsou zastoupeny p ti základními skupinami. Stávající plochy jsou 
územn  stabilizované.  

 lehký pr mysl (VL) – pat í sem plocha p i vstupu do m styse ze sm ru od V. Bíteše,  
kde územní plán sm rem do volné krajiny vymezuje zastavitelnou plochu Z8 s tím, 
že ást této plochy je vymezena pro dopravní silni ní infrastrukturu – koridor pro 
homogenizaci silni ního tahu I/37 a dále zastavitelná plocha Z29 p i areálu bývalé 
pily p i silnici II/360 sm r Moravec 

 drobná a emeslná výroba (VD) – jsou sem zahrnuty plochy rozmíst né r zn  
v zastav ném území m styse. Zastavitelná plocha Z9 se nachází mezi plochou VL a 
VD p i silnici I/37 ve sm ru p íjezdu od V. Bíteše. Druhá zastavitelná plocha Z18 je 
vymezena podél silnice do obce Dobrá Voda 

 zem lská výroba (VZ) – je zastoupena postupn  se modernizujícím areálem 
zem lské výroby p i jihozápadním okraji sídla K ižanov. Zahrnout je sem t eba i 
plochu rybá ství pod Podhradským rybníkem. Plocha rybá ství m že být okrajov  
dot ena budoucí p eložkou sil. I/37, pro jejíž t leso by bylo využito koruny hráze 
Podhradského rybníka 

 plochy skladování (VK) – jsou vymezeny jako plochy územn  stabilizované nad 
Podhradským rybníkem. innostmi na ploše nesmí dojít k narušení funk nosti 
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lokálního ÚSES. Zastavitelná plocha výroby a skladování je navržena p i silnici 
II/360 p i p íjezdu do sídla od obce Kozlov 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (W) 
Viz. kap. C 6.7. Vodní plochy, vodní toky, stav povodí. 

 Plochy zelen  
Koncepce sídelní zelen  má za cíl stabilizovat stávající hodnoty obou sídel na úseku život-

ního prost edí. Systém sídelní zelen  zprost edkovává kontinuální propojení urbanizovaného 
území s nezastav nou volnou krajinou. Z pohledu udržitelnosti je t eba plochy sídelní stabili-
zovat a soustavn  vytvá et podmínky zakládání nových ploch zelen . 

Územní plán K ižanov vymezuje t i druhy sídelní zelen : 
 zele  soukromá a vyhrazená (ZS) – zele  soukromá je jako samostatná vymezena 

v místech, kde tvo í d ležitý prvek uspo ádání území anebo se jedná o plošn  rozsáh-
lejší zahrady. Výrazn  vyšší podíl zelen  soukromé a vyhrazené tvo í plochy, které 
nejsou územním plánem vymezeny jako samostatné plochy, ale jako integrální sou-
ástí plochy s jiným zp sobem využití. Jde p edevším o zahrady v rámci ploch byd-

lení v rodinných domech, vyhrazenou zele  u staveb ob anské vybavenosti (škola, 
zámek) i vnitroareálovou zele  výrobních ploch 

 zele  ochranná a izola ní (ZO) – má za úkol zvýšit kvalitu života ve stávajících p í-
padn  navržených zónách citlivých funkcí (nap . bydlení), p ípadn  odstranit anebo 
snížit nežádoucí dopad nevhodných dominant na obraz m styse i krajinný ráz místa. 
V územním plánu se vyskytuje v poloze územn  stabilizovaných pás  zelen  p i hra-
nici areál  jako samostatn  vymezené plochy. Zele  izola ní a ochranná se v ÚP 
uplat uje i jako zele  integrovaná do jiných ploch s rozdílným zp sobem využití 
(p edevším ploch s možností výrobních aktivit) 

 zele  p írodního charakteru (ZP) – je plochou zásadního významu z hlediska p echo-
du vodního prost edí na prost edí suchozemské, které tvo í b ehový porost a navazu-
jící niva. Systém p írodní zelen  bude klí em k obnov  ekologických funkcí vodních 
tok  zajiš ujících prostupnost území kolem vodních tok  (ÚSES). V m stysi K iža-
nov se mimo samostatn  vymezené plochy tyto formy zelen  nachází v rámci jiných 
ploch nap . ploch bydlení v rodinných domech, ploch smíšených obytných. 

 Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení 
Na plochách se zm nou v území – bydlení v rodinných domech m stského a p ím stského lze 

realizovat cca 88 byt  a na plochách bydlení v rod. domech venkovského typu pak 18 byt . Na 
plochách smíšených obytných pak cca 9 byt . Celkový p ír stek se p edpokládá cca 115 byt . 
Retrospektivní p ehled po tu byt  a obyvatel s výhledovou prognózou: 

Rok 1980 1991 2001 2011 2015 výhled 
po et obyvatel 1 637 1 788 1 848 1 846 1870* 1 950 
po et b.j. 441  491 531 548 555** 670 
obyv./byt 3,71 3,64 3,48 3,36 3,37 2,91 

   * údaj SÚ k 1.1.2015 ** údaj zjišt ný zpracovatelem ÚP 

6.4. Koncepce ve ejné infrastruktury 

 Dopravní infrastruktura 
 Železni ní sí  
V celkové délce cca 1,5 km protíná jižní ást k.ú. K ižanov železni ní tra  celostátního 

významu . 250 Havlí v Brod – P ibyslav – Ž ár n./S. – K ižanov – Tišnov – Brno – 
eclav – Kúty. Jedná se o celostátní dvoukolejnou elektrifikovanou železni ní tra , která je 

sou ástí evropského dopravního systému a Transevropské železni ní sít  nákladní dopravy 
TERNF. 



ÚZEMNÍ PLÁN IŽANOV 

 

STUDIO P |  54 
 

Situace na úseku železni ní dopravní cesty a železni ní infrastruktury je územn  
stabilizovaná. Nep edpokládají se úpravy, které by p esahovaly pozemky dráhy. Do 
ochranného pásma železnice neumis uje ÚP žádné plochy se zm nou v území. 

 Silni ní sí  
Základní koncepce 
Napojení m styse K ižanov na silni ní sí  je popsáno v kap. C.8.2. Širší dopravní vztahy. 

Základní komunika ní skelet sídla K ižanov tvo í silnice I/37 a silnice II/360, které v jádru 
sídla vedou v krátkém peážním úseku. Tyto dv  silnice jsou zárove  sou ástí Páte ní silni ní 
sít  Kraje Vyso ina. Na tuto páte ní sí  silnic se napojuje v prostoru Benešova nám stí silnice 
II/391. Území m styse je dále obsluhováno  dalšími p ti silnicemi III. t ídy. Silni ní sí  dále 
na sebe váže n kolik místních komunikací a velmi asto zajiš uje i p ímou dopravní obsluhu 

ilehlých  nemovitostí. Takto pojatý komunika ní systém vykazuje adu závad, které se 
územní plán snaží svým ešením odstranit nebo eliminovat. Jedná se p edevším : 

 o odvedení maximálního podílu tranzitní dopravy mimo jádro m styse a mimo p ímý 
kontakt s obytným územím 

 o zajišt ní bezpe nosti v peážním úseku silnice I/37 a silnice II/360, kde se intenzity 
dopravy z t chto silnic s ítají 

 o vytvo ení možnosti odd lení motorové a nemotorové dopravy p i silni ním tahu 
II/360 v úseku m stys K ižanov – železni ní stanice K ižanov 

 nalezení vhodného napojení areálu zem lské výroby na silni ní sí  bez pr jezdu 
obytnou zónou. 

Silnice 
 silnice I/37 – prochází katastrálním územím K ižanov ve sm ru SZ – JV. Vymezení 

koridoru pro homogenizaci sil. tahu I/37 viz kap. C.2.2. V rámci vyhledávací studie 
„Aktualizace tahu sil. I/37 Ždírec nad Doubravou – Velká Bíteš“ (Viapont Brno) byl 
vyty en zám r p eložky sil. I/37 po severovýchodním okraji sídla K ižanov v úseku 
Jívoví – K ižanov. V souladu s požadavky ZÚR KrV územní plán vymezuje pro tuto 

eložku koridor ší ky 150 m s tím, že by m l obsahovat veškeré stavby a za ízení 
související s touto p eložkou 

 silnice II/360 - prochází katastrálním územím K ižanov ve sm ru SV – JZ. Vymezení 
koridoru pro homogenizaci sil. tahu II/360 viz kap. C.2.2. Zásady územního rozvoje 
KrV vymezily koridor pro severozápadní obchvat sil. II/360 v rozsahu vyhledávací 
studie silni ního spojení Svitavy – T ebí  (Viapont Brno). Ší ka koridoru dle ZÚR 
KrV (80 m) z stává v ÚP nezm ná 

 silnice II/391 – ve stávající trase stabilizovaná s úrov ovým k ížením budoucí 
eložky sil. I/37 pokra uje na Benešovo nám stí 

 silnice III/36044 – územn  stabilizovaná trasa silnice, která je v míst  Podhradského 
rybníka p eklenuta mostem p eložky sil. I/37. Parametry mostu zárove  umožní 
bezbariérový pr chod lokálního biokoridoru ÚSES 

 silnice III/36045 – územn  stabilizovaná trasa silnice, které se zám ry územního 
plánu nedotknou 

 silnice III/36051 – silnice v územn  stabilizované trase. V podrobn jší oborové 
dokumentaci bude prov eno úrov ové i mimoúrov ové k ížení s obchvatem sil. 
II/360 

 silnice III/3911 – silnice v územn  stabilizované trase krom nového napojení na sil. 
II/391 v prostoru Pivovarského rybníku 

 silnice III/3912 – územn  stabilizovaná silnice napojující sídlo Bojanov na 
nad azenou silni ní sí  

Dopravní koncepce ÚP K ižanov akceptuje návrh ZÚR KrV na úseku cílového ešení 
tranzitní dopravy, tj. realizaci p eložky sil. I/37 a obchvatu sil. II/360 s pom rn  ostrým 
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ížením t chto budoucích komunikací. Dosud platný ÚPO K ižanov p ebíral ešení 
vyhledávací studie „Aktualizace tahu sil. I/37 Ždírec nad Doubravou – V. Bíteš“, která pro 
úrov ové k ížení budoucí sil. I/37 a sil. II/360 preferovala peážní úsek t chto komunikací 
v délce cca 950 m. 

Na severozápadním okraji k.ú. K ižanov ÚP v souladu se ZÚR KrV vymezuje jako územní 
rezervu koridor o ší ce 400 m pro prov ení budoucího umíst ní stavby alternativního vedení 
silnice MÚK Velké Mezi í - východ – Kozlov – K ižanov v technických parametrech 
silnice I. t ídy. V rámci tohoto koridoru územní rezervy se p edpokládá budoucí umíst ní 
stavby silnice II. i III. t ídy v optimální kategorii S 9,5/70. 

Výstavba nových silnic a úpravy stávajících silnic mimo zastav né území bude provád na 
dle zásad SN 736101 „Projektování silnic a dálnic“ v t chto kategoriích: silnice I/37 - 
S 9,5/80, silnice II/360 - S 9,5/70, silnice II/391 - S 7,5/60, silnice III. t íd pak v kategorii 
S 7,5/60(50). 

V souvisle zastav ném území budou silnice upravovány dle zásad SN 736110 
„Projektování místních komunikací“ jako funk ní komunikace skupiny B (pr tahy sil. I/37 a 
II/360), silnice II/391 a silnice III. t ídy budou funk ní skupiny C. Úpravy k ižovatek budou 
provád ny dle zásad SN 736102 „Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích“. 

Místní komunikace 
Místní komunikace navazují na silni ní sí  a umož ují propojení jednotlivých ástí sídla 
ižanov. Jde o pozemní komunikace r zné kvality a významu. Stávající místní komunikace 

budou upravovány ve stávajících trasách s postupným odstra ováním drobných dopravních 
závad. Dopravní obsluha ploch ur ených pro bydlení v rodinných domech bude vesm s 
z ve ejných prostranství. ešením systému místních komunikací v zastavitelných plochách 
Z1, Z2 a Z5 si vyžádá vyhotovení územní studie. Preferována zde bude funk ní skupina D, 
resp. podskupina D1 – obytné zóny. 

 Doprava v klidu 
V sou asnosti možno na území m styse identifikovat 8 parkoviš , která více i mén  

spl ují normové parametry, s dalšími 11 parkovišti po ítá územní plán ve výhledu. Nejv tší 
deficit parkovacích míst je v prostoru Benešova nám stí. 

Doprava v klidu je ešena pro stupe  automobilizace 1:2,5. Každý nový byt musí mít 
minimáln  jedno odstavné stání na vlastním pozemku. Požadavky na parkovací a odstavná 
stání u vybrané ob anské vybavenosti a ploch výroby jsou z ejmé z tabulky grafické ásti 
od vodn ní ÚP. Užity jsou doporu ené normové hodnoty dle l. 14.1.7 SN 736110. Po ty 
parkovacích stání bude nutno u n kterých za ízení up esnit vzhledem k místním podmínkám 
(nap . ZŠ).  

adové garáže na území m styse jsou územn  stabilizovány, ÚP nepodporuje tuto formu 
odstavování motorových vozidel, uplatnit ji je možno ve výrobních a skladovacích plochách, 

ípadn  jako sou ást celkové koncepce p i ešení územních studií v tších zastavitelných 
ploch (zde zast. plocha Z1, Z2). Doprava v klidu v sídle Bojanov je ešena odstavováním 
motorových vozidel na vlastním pozemku. Ve výhledu se neuvažuje se zm nou. 

 Hospodá ská doprava 
Je zajiš ována po silnicích, omezen  po místních komunikacích, zem lská doprava a 

doprava obsluhy lesa navíc využívá ú elových cest v krajin . Stávající sí  ú elových cest je 
respektována. Vesm s se jedná o polní cesty vedlejší v uspo ádání Pv 3/30. Územní plán 
vytvá í podmínky pro p ímé napojení zem lského areálu na silni ní sí , konkrétn  na 
stávající sil. I/37. Okrajem plochy se zm nou v krajin  K1 je umožn no umíst ní 
dvoupruhové polní cesty P6/40. Zp sob využívání ploch zem lských i lesních v ÚP 
umož uje v od vodn ných p ípadech ešit z izování obslužných komunikací i na t chto 
plochách. Optimální formou je pak komplexní pozemková úprava. 
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 Nemotorová doprava 
V rámci zastav ného území je nemotorová doprava vedena po plochách ve ejných 

prostranství a plochách dopravní infrastruktury silni ní. Tyto plochy zajiš ují také vstup 
ších i cyklist  do volné krajiny, kde navazují na soustavu ú elových komunikací. Novou 

velmi pot ebnou cyklostezkou a stezkou pro p ší bude stezka propojující sídlo K ižanov se 
železni ní stanicí na žel. trati . 250. Tato stezka m že být spole ná pro provoz cyklist  a 
chodc  o ší ce  3 m. Výstavba samostatné stezky pro chodce a cyklisty (obousm rný pás pro 
cyklisty) by byla ekonomicky neudržitelná pro nedostate nou denní intenzitu chodc  a 
cyklist . Odd lení motorové dopravy od nemotorové je nutností. 

Systém rekrea  využívaných tras bude tvo en: 
 erven  zna enou turistikou trasou (O echov – Svatá hora – Bojanov – Dolní 

Libochová – Skryje) 
 cyklotrasou 5240 (Tasov – Ruda – K ižanov – Dobrá Voda – Víde  – Sklené nad 

Oslavou) 
 nov  zna enými trasami pro p ší turistiku a cykloturistiku na ú elových 

komunikacích, ve ejných prostranstvích, plochách dopravní infrastruktury silni ní 
krom  sil. I/37 a sil. II/360. 

 Ve ejná doprava 
Nadále bude zajiš ována autobusovou dopravou a dopravou železni ní. Autobusové 

zastávky, jejichž izochrony dostupnosti jsou vyzna eny v grafické ásti ešení ÚP, jsou 
vhodn  rozmíst ny a ÚP neuvažuje se zm nou stanoviš . Úpravy lze postupn  o ekávat 
v jejich stavebn  technické uspo ádání tak, aby spl ovaly p íslušná ustanovení SN 73645 
„Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky“. Využitelnost železni ní dopravy pro 

ely ve ejné dopravy se zvýší p ipravovaným bezkolizním propojením sídla K ižanov se 
železni ní stanicí K ižanov. 

Sídlo Bojanov se nachází mimo izochronu docházkové vzdálenosti od autobusové 
zastávky, která se nachází na k ižovatce místní komunikace do Bojanova a sil. II/391. 

stys nemá podmínky pro zavedení m stské hromadné dopravy. 
 Služby pro motoristy 
V sídle K ižanov se nachází erpací stanice pohonných hmot. Ve ejn  p ístupná erpací 

stanice je situována poblíž k ižovatky stávající silnice I/37 se silnicí III/36051. Územn  
stabilizované za ízení, které bude vyhovovat i pro výhledové období. Neo ekává se pot eba 
umis ování dalších SPHM na území m styse pro ve ejnost. P ípadné požadavky pro 
umíst ní SPHM lze ešit v rámci ploch s jiným zp sobem využití (plochy výroby a 
skladování – zem lská výroba, plochy dopravní infrastruktury silni ní apod.). 

Stavby a za ízení pro pot eby motorist  nejsou územním plánem samostatn  vymezovány, 
ale jsou integrální sou ástí ploch s jiným zp sobem využití vesm s v poloze podmín  

ípustného využití t chto ploch (plochy výroby a skladování, plochy smíšené obytné, plochy 
ob anského vybavení aj.). 

 Letecká doprava 
Na k.ú. K ižanov a k.ú. Kadolec bylo v roce 1935 z ízeno letišt . Jedná se o ve ejné 

vnitrostátní letišt  K ižanov. Odpov dnou osobou za jeho provoz je Aeroklub K ižanov a.s. 
Plocha letišt  je za azena do ploch dopravní infrastruktury letecké, která je tvo ena 

vzletovou p istávací dráhou, plochami provozními a odbavovacími a dalšími stavbami 
zajiš ující provoz a bezpe nost letišt .  

Z d vodu zachování celistvosti plochy ÚP navrhuje do ploch letišt  zahrnout i plochu Z23, 
která bude využita jako plocha dopravní infrastruktury letecké. 

 Vodní doprava 
Na území m styse nejsou žádné objekty ani za ízení pro vodní dopravu. Vodní doprava na 

území m styse nemá své zájmy. 
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 Hluková pásma 
Údaje z celostátního s ítání dopravy z roku 2010 jsou k dispozici pro silnice I/37, II/360, 

II/391 a sil. III/36044. 
Intenzity dopravy 

Silnice úsek TV O M SV poznámka 
6-1560 562 1 666 39 2 267 ve sm ru Jívoví - K ižanov I/37 
6-1550 961 3 212 35 4 208 ve sm ru K ižanov - O echov 
6-1690 416 1 813 25 2 254 ve sm ru Pikárec - K ižanov II/360 
6-1710 293 2 088 56 2 437 ve sm ru K ižanov - Martinice 

II/391 6-3886 71 406 4 481 ve sm ru K ižanov - He manov 
III/36044 7270 60 258 8 326 ve sm ru K ižanov - Kundratice 

Vysv tlivky:  TV- t žká motorová vozidla celkem 
O – osobní a dodávková vozidla bez p ív  i s p ív sy 
M – jednostopá motorová vozidla 
SV – všechna motorová vozidla celkem (sou et vozidel) 

Ochrana ploch p ed nežádoucími ú inky hluku je v cílovém stavu ešena odvedením 
tranzitní dopravy mimo zastav né území. Krom  proluky u zastavitelné plochy Z6 a Z15 se 
další zastavitelné plochy citlivých funkcí nenachází v dosahu silnic stávajících i budoucích. 
Problém s hlukem u t chto dvou proluk bude ešen stavebními opat eními. 

 Technická infrastruktura 

 Zásobování pitnou vodou 
 Sídlo K ižanov 

Pro zna ný nedostatek kvalitní pitné vody  bylo v roce 1981 rozhodnuto o zahájení první 
etapy ve ejného vodovodu v sídle K ižanov. Za zdroj vody byl zvolen skupinový vodovod  
Mostišt  a okolí a to p ipojením na vodovodní p ivad  z vodojemu Dobrá Voda (obsah 2 x 
1000 m3 s kótou hladin max. 590 a min. 585 m n. m.) do Velké Bíteše. 

Stavba vodovodu probíhala po etapách a práce na po átku byly provád ny svépomocí, 
potom dodavatelsky a jednotlivé ady byly dopl ovány dle pot eby odb ratel . 

Spot ebišt  je rozd leno do dvou tlakových pásem. I. tlakové pásmo je zásobeno p ímo z 
ivad e  a  II.  tlakové  pásmo  je  zásobeno  z  vodojemu  K ižanov  s  AT  stanicí  pro  zásobení  

oblasti „Šibeník“. 
Voda je do vodojemu K ižanov p ivád na hlavním p ivad em a to z p ivád cího adu  

vodojem Dobrá Voda – Velká Bíteš. Vlastní p ívod je proveden z PVC trub DN 225 mm v 
délce 212 m a za íná v armaturní šacht  AŠ 2. 

Vodojem je vybudován v ásti „Šibeník“ jako montovaná dvoukomorová nádrž o objemu 2 
x 250 m3 s armaturní komorou. Maximální hladina vody je na kót  576,00 m n. m. a 
minimální hladinu má na kót  572,70 m n. m. 

Vodovodní ady po obci jsou vybudovány z r zných druh  materiál  – ocel, litina, PVC, 
lPE o profilech od 63 mm do  225 mm. Celková délka ad iní 9 724 m. K zajišt ní dodávky 
požární vody bylo na adech osazeno 88 hydrant . 

Spot eba vody se pohybuje okolo 307 m3/den  tj.  Qp =   3,55  l/s,  Qmax.= 5,0 l/s. Krom  
obyvatel jsou p ipojeny na sí  také základní škola, zem lské družstvo, zámek a letišt . 
Výhledová pot eba vody 
Po et obyvatel ve výhledu ….....................  1 950 (v . sídla Bojanov) 
Zvýšený po et zam stnanc  ve výrob ......       40 ( istý provoz) 
Výroba + zem lství …..........................   zachován stávající stav 
obyvatelstvo 
Pr rná pot eba vody             Qp = 1 950 x 150 = 292 500 l/den    tj. 3,38 l/s 
Maximální pot eba vody           Qm = Qp x kd = 438 750 l/den          tj.5,08 l/s 
Maximální hodinová pot eba    Qh = Qm x kh = 9,14 l/s 
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výroba 
Dnešní odb r hlavních odb ratel   v etn  zem lské innosti iní cca Qp = 0,60 l/s 
Nár st             Qp =  40 x 80 = 3 200 l/den              tj. 0,04 l/s 

Z výše uvedených podklad  to znamená, že požadovanou pot ebu vody ve výhledu lze 
zajistit ze stávajícího vodního zdroje a to je úpravna vody Mostišt . 
Další zdroje pitné vody 

Zem lský závod K ižanov má vybudovaný samostatný zdroj vody, i když je již 
provedeno p ipojení na celoobecní vodovod. Vodovod byl vybudován v roce 1978 a to ze 
zdroje vody, kterým jsou dv  studny o vydatnosti 0,25 l/s. Voda je gravita  p ivedena k 
hospodá skému st edisku, kde je erpací stanice s úpravnou vody. P ívod je z PVC trub DN 
90 v délce 700 m. 

Objekty Rybá ství st edisko K ižanov má v provozu vlastní zdroj vody, kterým je studna o 
pr ru 1 m a hloubky 4 m na par. . 284/1 s vydatností 0,10 l/s. P ívod vod je v délce 150 m 
z trub 5/4“. Vodovod byl vybudován v roce 1976. 

tský tábor (rekreace hromadná) má vlastní zásobení vodou ze studny o vydatnosti 0,30 
l/s z lokality nad chatovou zástavbou. Výstavba prob hla v roce 1981. 

Letišt  K ižanov je p ipojeno pouze vodovodní p ípojkou z vodovodního p ivad e 
ižanov – Velká Bíteš v  míst  administrativní budovy. 

 Sídlo Bojanov 
V obci Bojanov není vybudován ve ejný vodovod. Ob ané jsou zásobeni pitnou vodou  z 

vlastních studní. V obci je ke všeobecnému užívání ve ejná studna u .p .6. Plán rozvoje 
vodovod  a kanalizací Kraje Vyso ina nepo ítá s p ipojením obyvatel na n který ad 
skupinového vodovodu Mostišt  a navrhuje ponechat stávající zásobení i pro budoucnost.                     

 Kanalizace a išt ní odpadních vod 
 Sídlo K ižanov 

Po átky ve ejné kanalizace m styse K ižanov pocházejí z období kolem roku 1970. Kdy 
ob ané svépomocí zahájili výstavbu n kolika díl ích úsek  jednotné stokové sít  v sídle 

ižanov. Bylo to v místech, kde hlavn  škodily záplavy deš ovou vodou. Rozvojem a 
modernizací domácností za íná v K ižanov  i problém s kvalitou vody v místních vodote ích, 
a tak v r. 1976 je p ikro eno k ešení odvád ní splaškových vod jednotnou kanalizací od 245 
obyvatel. Komplexn  pak s návrhem etapové dostavby jednotné stokové sít  a s ešením  
centrálního išt ní odpadních vod na istírn  bylo rozhodnuto na základ  zadání stavby v 
únoru 1996. 

Dnes je v sídle K ižanov vybudována jednotná stoková sí  a protože zástavba obce leží v 
povodí t í vodote í, a to Liboch vky, Nového a Jívovského potoka, bylo t eba vybudovat 
kombinaci gravita ní stokové sít  se 4 erpacími stanicemi ozna ené jako S 1, S 2 , S 3 a 

SA s deš ovou zdrží DZ 1 o objemu 76 m3. Další deš ová zdrž je u OV o objemu 90 m3. 
Vzhledem k ešení jednotné kanalizace bylo t eba na stokové síti umístit t i samostatné 

odleh ovací komory (plus 4 odleh ení u S). 
Kanaliza ní stoky jsou vybudovány z r zných materiál . Ty nejstarší byly postaveny z 

betonových trub DN 300 – 500 mm v celkové délce 1 465 m. Nová sí  byla budována z 
kameninových trub  DN 250 – 600 mm v celkové délce 2 700 m a polypropylenu DN 300 – 
600 mm v délce 4 432 m. Ze železobetonu bylo vybudováno 133 m stok o profilu 800 mm. 

Výtla né ady z S jsou provedeny v soub hu stok z lPE  DN 100 – 150 mm v délce 1 070 
m. Celkem tedy kanalizace sídla K ižanov iní 9 799 m. 

Veškeré odpadní vody jsou svedeny na istírnu odpadních vod. Ta je vybudována jako 
mechanicko-biologická s nízko zatíženým aktiva ním systémem. Produkovaný kal je 
zahuš ován a uskladn n s následnou likvidací v rámci provozu divize VAS Ž ár nad Sáz. 

istírna má kapacitu pro p ipojení 2 073 ekvivalentních obyvatel, což by m lo dosta ovat i 
pro výhledový rozvoj m styse v išt ní odpadních vod. V Plánu rozvoje vodovod  a 
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kanalizací Kraje Vyso ina se po ítá v budoucnosti i s p ipojením obcí Jívoví, Kozlov a Dobrá 
Voda. 
Povolení vypoušt ní množství a kvality odpadních vod 

Povolení k vypoušt ní odpadních vod vydal vodoprávní ú ad M Ú Velké Mezi í dne 
08.11.2010 pod .j. ŽP/37256/2010/1566/2010-vrano takto: 
množství 
Qp = 6,2 l/s             Qm = 20 l/s             Qmax = 30 000 m3/m síc         Qmax = 250 000 m3/ rok 
v jakosti 

Ukazatel hodnoty „p“ (mg/l) hodnoty „m“ (mg/l) t/rok 
BSK5 22 30 5 
CHSK 75 140 20 
NL 25 30 6 
N-NH4 12 20 3 
itom hodnoty „m“ jsou stanoveny jako maximální – nep ekro itelné 

Platnost povolení k vypoušt ní byla stanovena do 31.12.2017. 
 Sídlo Bojanov 

V sídle Bojanov pro nízký po et obyvatel (stabilizovaný stav 20 obyvatel) navrhuje Plán 
rozvoje vodovod  a kanalizací Kraje Vyso ina výstavbu jímek na vyvážení. Splaškové vody 
by byly soust ed ny u každé nemovitosti a odtud odváženy na OV K ižanov. 

 Zásobování elektrickou energií 
Koncepce v zásobování m styse el. energií nedozná zm n.  

stys K ižanov je el. energií nadále zásobeno z primárního venkovního vedení VN 22 kV 
. 32. VN p ípojky k TS jsou venkovní. 

Na území sídla K ižanov se nachází 16 trafostanic 22/0,4 kVA: 
Po . íslo název trafostanice vlastník typ max. instal. výkon poznámka 

1 ižanov obec E.ON R dvousloupová 2xl 630 kVA  
2 ižanov pila E.ON R dvousloupová 2xl 400 kVA  
3 ižanov Sona jiný jednosloupová l 100 kVA  
4 ižanov suška jiný dvousloupová 2xl 400 kVA  
5 ižanov Šibeník E.ON R dvousloupová D 250 kVA  
6 ižanov U družstva E.ON R dvousloupová 2xl 400 kVA  
7 ižanov U h bitova E.ON R dvousloupová 2xl 400 kVA  
8 ižanov U školy E.ON R zd ná m stská 630 kVA  
9 ižanov Výkup E.ON R íhradová 250 kVA železná 

10 ižanov zámek E.ON R dvousloupová 2xl 400 kVA  
11 ižanov komunál jiný dvousloupová 2xl 630 kVA  
12 ižanov Lou ky tábor jiný íhradová 50 kVA železná 
13 ižanov domky E.ON R dvousloupová D 400 kVA  
14 ižanov družstvo jiný dvousloupová 2xl 400 kVA  
15 ižanov Na kopci E.ON R dvousloupová 2xl 400 kVA  
16 Hájek E.ON R íhradová 250 kVA železná 

Na území sídla Bojanov se nachází 1 trafostanice 22/0,4 kVA 
Po . íslo název trafostanice vlastník typ max. instal. výkon poznámka 

16 Bojanov E.ON R jednosloupová l  160 kVA ev ná 

Pokrytí území m styse K ižanov transforma ním výkonem je dobré. 

Uvažovaný p ír stek el. p íkonu na území m styse (orienta ní): 
Druh výstavby návrh ÚP pozn. 
pl. bydlení v rod. domech - m stské a p ím stské (BI) 88 RD x 3 kW = 264kW  
pl. bydlení v rod. domech - venkovské (BV) 18 RD x 3,5 kW = 63 kW  
pl. smíšené obytné - venkovské (SV) 12 kW  
pl. smíšené obytné - komer ní (SK) 12 kW  
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pl. ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a 
st ední (OM) 

38 kW  

pl. výroby a skladování – skladování (VK) 12 kW  
pl. výroby a skladování – lehký pr mysl (VL) 30 kW  

 431  kW  

Pro pot eby této bilance el. p íkonu se nep edpokládá na plochách p estaveb se zvýšenými 
nároky oproti p vodním odb m el. energie. 

Reálná hodnota zatížení a celkového pot ebného p íkonu z distribu ních TS s ohledem 
na soudobost mezi jednotlivými skupinami odb ru bude s velkou pravd podobností nižší než 
v tabulce uvedená. 

Koncepce zásobení obce spo ívá v maximálním respektování stávajících za ízení v etn  
íslušných ochranných pásem. Distribu ní systém musí být schopen p enést požadovaný 

výkon v dob  p edpokládaného maxima p i dodržení všech pot eb hospodárnosti, 
spolehlivosti, bezpe nosti i kvalit  nap tí. Pot ebný p íkon lze zabezpe it p edevším ze 
stávajících trafostanic. Transforma ní výkon možno navyšovat p ezbrojováním stávajících 
trafostanic i jejich p estavbou. V místech p edpokládaného nejv tšího nového odb ru, tj. 
v lokalit  rodinných dom  mezi ulicí Na Zahrádkách a Mezi skou, je možno realizovat 
novou trafostanici vložením do stávajícího el. vedení VN. 

Napojení sídla Bojanov na sí  el. vedení VN 22 kV se oproti sou asnému stavu nem ní. 
Není uvažována výstavba v trných elektráren. Fotovoltaická za ízení nelze umis ovat 

mimo urbanizovanou ást obce, jejich p ípustnost v zastav ném území je p i spln ní 
pat ných podmínek možná. Stávající fotovoltaická elektrárna p i silnici II/360 p i výjezdu 
do Moravce je respektována ve stávajícím rozsahu a se zákonem daným ochranným pásmem. 

Východním okrajem k.ú. K ižanov prochází v územn  stabilizované trase vzdušné vedení 
VVN 220 kV . 203. 

 Zásobování zemním plynem 
Sídlo K ižanov má provedenou plošnou plynofikaci st edotlakými rozvody zemního plynu. 

Napojení sídla z vysokotlakého plynovodu Vladislav – V. Bíteš – Vlkov – K ižanov – Dolní 
Libochová je provedeno VTL p ípojkou do regula ní stanice VTL/STL, která je umíst na u 
železni ního areálu. 

V sou asné dob  odb ry zemního plynu nedosahují p edpokládaných (projektovaných) 
hodnot. 

Koncepce ÚP sm uje k napojení rozvojových lokalit na STL plynovodní sí . V nových 
lokalitách se p edpokládá s 65 % plynofikací domácností, tzn. pln  plynofikovaných 
domácností ve výhledu p ibude 106 x 0,65 = 68 domácností v rodinných domech. 

Nár st odb ru ZP na nových rozvojových plochách (orienta ní) 
Skupina m3/hod. m3/rok pozn. 
obyvatelstvo skupina C 68 x 2,6 = 177 68 x 3 000 = 204000  
maloodb r skupina D 
- plochy smíšené obytné venkovské 
- plochy smíšené obytné komer ní 
- plochy ob . vybavení - komer ní 

za ízení malá a st ední 

 
12 
14 
25 

 
18 000 
24 000 
35 000 

 

velkoodb r skupina E 
- plochy výroby drobné  

 
32 

 
65 000 

 

 260 328000  

Vypo tený p edpokládaný odb r nebude realizován ihned, napl ování zám  bude 
postupné. 

Plynovodní sí  sídla je dostate né dimenze pro vypo tené navýšené pot eby. Napojení a 
zasí ování rozvojových ploch bude provedeno v STL rozvodech. Územní plán vytvá í 

edpoklady, aby nové STL rozvody zemního plynu byly ešeny v plochách ve ejných 
prostranství. 
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Z d vodu ekonomické nevýhodnosti ÚP neuvažuje s plynofikací sídla Bojanov. 
 Zásobování teplem 
Významný posun v istot  ovzduší znamenala plynofikace m styse, která vzhledem 

k voln jším formám zástavby byla provedena jako plošná. Velký po et domácností (viz. 
edchozí) je plynofikován a zatím i zemním plynem topí. Zemní plyn využívají k vytáp ní i 

všechny významn jší zdroje tepla (ob anská vybavenost). Používání netradi ních - 
obnovitelných zdroj  zatím nenašlo v obci velkou odezvu, naopak s rostoucími cenami 
ušlechtilých paliv lze zaznamenat zvyšující se zájem o tuhá paliva. V areálu zem lského 
družstva byla realizována bioplynová stanice. M stys K ižanov nemá p íhodné podmínky pro 
realizaci centrálního vytáp ní (rozvoln ná zástavba v okrajích sídla, nízký výrobní i sídelní 
potenciál). 

Z hlediska vynaložených prost edk  do plynofikace a ochrany ovzduší je t eba podporovat 
využívání tohoto ušlechtilého paliva. Zárove  je nutno podporovat výstavbu nových i 
rekonstrukci starších dom  plnící pasivní energetický standard. 

Koncepce ÚP je naklon na využívání nízkoenergetických zdroj , tepelných erpadel, ev. 
instalaci solárn  termických kolektor  jako sou ást stavebních objekt . Vytáp ní domácností 
a dalších za ízení ve m stysi bude vesm s individuálními zdroji tepla. 

 Elektronické komunikace 
Telefonní systém svojí kapacitou i kvalitou pln  vyhovuje a je schopen pokrýt i budoucí 

požadavky. Rozvody jsou provád ny zemními kabely. Umíst ní digitální telekomunika ní 
úst edny je respektováno, zemní telekomunika ní kabely jsou ešením ÚP maximáln  
zohledn ny. Nad severním okrajem k.ú. K ižanov a p es území Bojanova prochází 
radioreléová trasa Ra. RR trasa je v etn  ochranného pásma ešení ÚP respektována.  

Celé správní území m styse K ižanov se nachází v ochranném pásmu radioloka ního 
prost edku letišt  MO R. ešení ÚP nenavrhuje stavby, které p ekra ují stávající hladinu 
zástavby, tzn. nem že dojít ke st etu se zájmy tohoto ochranného pásma. 

Pokrytí území celostátními televizními i rozhlasovými programy je vyhovující, p íjem 
program  je pomocí individuáln  instalovaných televizních antén. Na úseku elektronických 
komunikací se nep edpokládají koncep ní zm ny. 

 Nakládání s odpady 
Nakládání s odpadem se ídí vyhláškou m styse, která up es uje zp sob likvidace odpadu. 

Preferováno je d sledné t íd ní. Na území m styse funguje sb rný dv r umíst ný v p íhodné 
poloze u ploch výrobních v SZ okraji sídla K ižanov. Sb rný dv r je oplocen. Provozovatelem 
a majitelem je m stys K ižanov. innosti sb rného dvora jsou ízeny provozním ádem. 

6.5. Koncepce uspo ádání krajiny 
 Utvá ení prostoru krajiny 

Multidisciplinární charakter územního plánování p edstavuje jeden z významných nástroj , 
kterým je možno ovliv ovat požadavky rozvoje lidské spole nosti s principy ochrany p írody a 
krajiny. 

Pro krajinu K ižanovska jsou charakteristická m lká údolí vodních tok  s etným výskytem 
vodních ploch, které tvo í ucelenou rybni ní soustavu. Scelené bloky orné p dy mimo rybni ní 
pánev nerespektují p vodní prostorové uspo ádání a m ítko ploch. Tomuto zem lsky inten-
zivn  využívanému území chybí krajinný detail (nap . v podob  rozptýlené zelen ), který by kra-
jinný prostor harmonizoval. Významn jší lesní komplex se nachází v jižní ásti k.ú. K ižanov a 
pokra uje na území obce Sviny. Lesy na okrajích ešeného území a enklávy les  uvnit ešeného 
území mají charakter drobných selských les . 

Údolní nivy s vodními plochami a toky, rozptýlená zele , plochy les , terénní vyvýšeniny 
územní plán považuje za území s pozitivní hodnotou, které je t eba chránit. 
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Územní plán chrání typické znaky krajiny vytvá ející hodnotu krajinného rázu, vytvá í ne-
zam nitelný obraz mnoha prostor . ÚP neumož uje další výstavbu vertikál do vymezujících ho-
rizont , které budou v kontrastu se stávajícími p írodními i kulturními dominantami. Není 
umožn na výstavba potla ující p írodní charakter území ani výstavba objekt , které by se mohly 
nežádoucím zp sobem vizuáln  uplatnit v širším krajinném rámci. Akceptována je dochovaná 
urbanistická struktura sídel, nová výstavba bude navazovat na dané prostorové uspo ádání. V ÚP 
není uvažováno se zakládáním nových sídel i rekrea ních pobytových staveb. 

 Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Plochy zem lské (NZ1, NZ2) 
Samostatn  jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek pro p evažující zem lské 

využití. Tyto plochy jsou v podmínkách územního plánu tvo eny p edevším kulturou orná p da 
(NZ1) a kulturou trvalý travní porost (NZ2). Protože rozvojové pot eby obce nebylo možno 
uspokojit uvnit  zastav ného území, p estože se využívá i plochy p estavby, bylo t eba p istoupit 
k p ekro ení zastav ného území (více viz. kap. C.7). 

Z hlediska stabilizace zem lsky využívané krajiny se na plochách zem lských 
umož uje výsadba zelen  i dopln ní územního systému ekologické stability. Tyto zásahy 
nejenže p ízniv  ovlivní druhovou diverzitu, ale vlivem ekologicky hodnotn jšího ekosystému 
mohou p inést i celkový nár st výnos  zem lských plodin. Proto tyto zásahy nelze považovat 
jako zábor p dního fondu. 

 Plochy lesní (NL) 
Samostatn  jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek s p evažujícím využitím 

pozemk  pro les. ešené území vykazuje nízkou míru lesnatosti (k.ú. Bojanov u Dolní 
Libochové cca 11 % z celkové rozlohy k.ú., k.ú. K ižanov cca 10 % z celkové vým ry k.ú.), tzn. 
lesy je nutno chránit jako d ležitou p írodní hodnotu území s úm rnou produk ní funkcí. 

 Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (NSp) 
Vymezeny jsou na plochách se zájmy ochrany p írody i je žádoucí tyto zájmy na vymezených 

plochách uplat ovat. Takto ur ené plochy p ízniv  kultivují krajinu a v tšinou zabezpe ují lepší 
propustnost krajiny p edevším biologickou. T chto ploch je použito i pro zajišt ní funk nosti 
nadmístních ÚSES. 

 Plochy smíšené nezastav ného území rekrea ní (NSr) 
Stabilizovaná plocha umož ující letní organizované tábornické aktivity d tí a mládeže. Mimo 

letní prázdniny je plocha využívána pro zem lskou produkci v kultu e trvalý travní porost. 
 Plochy vodní a vodohospodá ské (W) 

Viz. kap. C 6.7. Vodní plochy, vodní toky, stav povodí. 

 Územní systém ekologické stability 
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno ze ZÚR Kraje Vyso ina, ÚAP ORP 

Velké Mezi í, Generelu MÚSES pro okres Ž ár nad Sázavou (Ageris, Brno 2002), Územního 
plánu obce K ižanov (Studio P, 2002) a územních plán  sousedních obcí. 

 Nadregionální a regionální ÚSES 
  Na území m styse se nachází jeden prvek regionálního ÚSES. Jedná se o RBC 293 Lán nachá-
zející se ve východní ásti katastrálního území Bojanov u Dolní Libochové. S ostatními prvky 
nadmístního systému ÚSES je regionální biocentrum RBC 293 Lán propojeno regionálním bioko-
ridorem RBK 1405 a RBK 1406. Na katastrálním území K ižanov se žádný nadmístní prvek ÚSES 
nenachází. 

- Místní (lokální) ÚSES 
 Na katastrálním území K ižanov se nachází p evážn  hydrofilní v tve místního ÚSES 

vymezených podél hlavních vodních tok  procházející m stysem. Lokální biokoridory tvo ené 
evážn  hydrickými spole enstvy se vyskytují podél Jívovského potoka, Nového potoka, 

Libochovky ve sm ru od K ižanova do k.ú. Kundratice u K ižanova a dalšími dv ma 
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bezejmennými vodními toky. Mezofilní prvky místního ÚSES jsou vymezeny na jihozápadní 
ásti katastrálního území K ižanov. Na k.ú. Bojanov u D. Libochové se nachází pouze hydrofilní 

prvky místního ÚSES a to podél Libochovky a Kadoleckého potoka.   
tšina prvk  ÚSES je funk ních i áste  funk ních, pouze u biokoridor  procházejících 

sídlem nebo p es ornou p du je funk nost omezena. N které prvky místního ÚSES jsou 
ohroženy vymezeným koridorem dopravní infrastruktury pro obchvat sídla K ižanov, proto je 

ležité p i výstavb  navrhnout taková opat ení, aby byla funk nost t chto prvk  ÚSES 
zachována.  
Biocentra: 
RBC 293 - Lán – funk ní, antropicky mírn  podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, reprezentativní, lesní, vodní a mok adní, konektivní, kontaktní 
LBC Na Brejlovském rybníku - áste  funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, 
heterogenní, kombinované, vodní a mok adní, travinné a k ovinné, konektivní, centrální  
LBC Na Novém rybníku – áste  funk ní, antropicky podmín né, heterogenní, kombinované, 
vodní a mok adní, travinné a k ovinné, konektivní, centrální  
LBC Na Podhradském rybníku - áste  funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, 
heterogenní, kombinované, k ovinné, travinné, vodní a mok adní, konektivní, centrální  
LBC Na podsedcích (LBC Na ekách) - antropicky mírn  podmín né, reprezentativní, 
heterogenní, kombinované, lesní, travinné a k ovinné, vodní a mok adní, konektivní, kontaktní 
LBC Na Špitálském rybníku – funk ní, antropicky mírn  podmín né, reprezentativní, 
heterogenní, kombinované, travinné a k ovinné, vodní a mok adní, konektivní, kontaktní 
LBC Osovec - áste  funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, vodní a mok adní, travinné, k ovinné, konektivní, centrální 
LBC Rozkoš – áste  funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, vodní a mok adní, travinné, k ovinné, konektivní, kontaktní  
LBC U K ižanova (LBC Na Jívovském potoku) - áste  funk ní, antropicky podmín né, 
reprezentativní, heterogenní, kombinované, vodní a mok adní, travinné a k ovinné, konektivní, 
centrální 
LBC U Lamberka - funk ní, antropicky mírn  podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, lesní, vodní a mok adní, konektivní, centrální 
LBC U Lou ek – funk ní, antropicky mírn  podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, lesní, vodní a mok adní, konektivní, centrální 
Biokoridory: 
LBK 1 - áste  funk ní, antropogenn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a 
mok adní, travinný a k ovinný, souvislý, modální 
LBK 2 - áste  funk ní, antropogenn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a 
mok adní, travinné a k ovinné, souvislý, modální 
LBK 3 – funk ní, antropogenn  mírn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a 
mok adní, travinný a k ovinný, souvislý, modální 
LBK 4 – áste  funk ní až nefunk ní v oblasti pr chodu ornou p dou, antropicky podmín ný, 
heterogenní, kombinovaný, vodní, travinný, k ovinný, p erušovaný, modální 
LBK 5 – áste  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, jednoduchý, travinný, vodní, 

ovinný, souvislý, modální 
LBK 6 - áste  funk ní až nefunk ní v oblasti pr chodu p es sídlo, antropogenn  podmín ný, 
heterogenní, kombinované, vodní a mok adní, travinný a k ovinný, p erušovaný, modální 
LBK 7 - áste  funk ní až nefunk ní v oblasti pr chodu ornou p dou, antropogenn  
podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní, travinný a k ovinný, p erušovaný, 
modální 
LBK 8 - áste  funk ní, antropogenn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a 
mok adní, travinný, k ovinný, lesní, p erušovaný, modální 
LBK 9 - áste  funk ní, antropogenn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, travinný, 

ovinný a lesní, p erušovaný, kontrastní 
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LBK 10 – funk ní, antropogenn  mírn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a 
mok adní, travinný a k ovinný, souvislý, modální 
LBK 11 – funk ní, p írodní až antropogenn  mírn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, 
vodní a mok adní, lesní, travinný, k ovinný, souvislý, modální 
LBK 12 – funk ní, antropicky mírn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní, 
travinný, k ovinný, souvislý, modální 
LBK 13 – funk ní, antropicky mírn  podmín ný, heterogenní, kombinované, vodní a mok adní, 
travinný, k ovinný, souvislý, modální 

 Prostupnost krajiny 
Vlastní urbanistický rozvoj m styse nep ináší snížení prostupnosti krajiny. Zastavitelné plo-

chy navazují na zastav né území, letecká, železni ní a místní silni ní doprava je územn  stabili-
zovaná ve stávajících plochách. P i bližším ešení p eložek nad azeného komunika ního systé-
mu, který je tvo en silnicemi Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina, je t eba mimo technické pro-
blémy a parametry silni ních tah ešit zachování p im ené prostupnosti území. Tato technická 
díla budou ešena tak, aby jen v mí e únosné docházelo k rozd lování souvislých biotop  do 
menších izolovaných celk  a minimalizovalo se vytvo ení migra ních bariér. Z d vodu zacho-
vání p im ené velikosti blok  zem lské p dy není možno dále podporovat další zcelování 
orné p dy. Biologická  prostupnost území je zárove  zvýšena prvky ÚSES ve form  funk ních i 
áste  funk ních prvk  lokálního a regionálního systému ÚSES v etn  p íslušných interak -

ních prvk . 

 Podmínky pro rekreaci 
estože správní území m styse p íliš neoplývá rekrea ními atraktivitami, bylo p edevším u 

vodních ploch (rybník Vymyslík, rybník K ížovník) vystav no na 16 staveb individuální rekrea-
ce. Nad Lou ským rybníkem se nachází za ízení rekreace hromadné. Územní plán tato za ízení 
respektuje, umož uje jejich opravy, modernizaci za p edpokladu, že bude v rozumných dimen-
zích. K tzv. druhému bydlení lze využívat stavby v zastav ném území, které jsou pro své p vod-
ní poslání i jiné pot eba nevyužitelné. D vodem, pro  ÚP neumis uje na území m styse nové 
stavby pro rekreaci je skute nost, že od 60. let minulého století došlo na území k expanzi tohoto 
zp sobu rekrace na míru, která je na hranici únosnosti ve využívání krajiny. Druhým, souvisejí-
cím d vodem je existence na ízení OkÚ Ž ár n./S. . 7/01 ze dne 15.10.2001 o stavební uzáv e 
na území okresu Ž ár n./S., která se vztahuje na všechna katastrální území obcí na území okresu 

ár nad Sázavou. Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina na ízení OkÚ Ž ár nad Sázavou 
respektují a nenavrhují zm nu jeho ú innosti. Pohybové složky rekreace – viz kap. C.6.4. Do-
pravní infrastruktura – nemotorová doprava. V k.ú. Bojanov u Dolní Libochové se nachází místo 
organizovaného tábo ení s dlouhou tradicí. innosti na ploše jsou územním plánem respektová-
ny, nebo  jde o prosp šnou práci s d tmi a mládeží upev ující vztah mladé generace k p írod  i 
bránící nár stu nežádoucích sociáln  patologických jev  u mládeže. 

 Dobývání ložisek nerostných surovin 
Na území m styse se nenachází dobývací prostor, není zde vymezeno chrán né ložiskové 

území nerostných surovin. Na poddolovaném území z minulých t žeb dle zám ru investora 
umis uje ÚP stavbu dvou rybník . Zohlednit tuto skute nost p i ešení stavby. 

6.6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového 
uspo ádání 

 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
Území m styse je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy 

s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn no 
v grafické ásti ÚP barevnou plochou se šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak 
stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu 
využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad  i podmín  p ípustného využití. 
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ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín  p ípustné využití zna í 
využití plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku a které jsou slu itelné 
s hlavním využitím plochy. Nep ípustné využití znamená zakázaný zp sob využívání i využití. 
Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí. Tuto hranici je 
nutno považovat za hranici p im enou podrobnosti zpracování ÚP, m ítku mapového podkladu 
a technickému provedení mapového podkladu a návrhu ÚP. Hranici je možno úm rn  zp es ovat 
v rámci zpracování regula ního plánu, územní studie, eventueln  v rámci procesu územního 
rozhodování. Tímto však nesmí být narušena urbanistická koncepce rozvoje území m styse. 

Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy 
s rozdílným zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, odst. 3, 
zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou 
míru. 

 Podmínky prostorového uspo ádání 
Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje celého území 
styse. Pro zachování, obnovu a kultivaci hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) 

prostorového uspo ádání, které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou 
len ny do procesu rozhodování v území. Podmínky prostorového uspo ádání v etn  podmínek 

ochrany krajinného rázu jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP 
omezen  s ohledem na rozlišovací schopnosti grafiky. 

Stanovená kritéria a podmínky pro usm ování využívání území jsou nastaveny tak, aby 
byly dostate  liberální a iniciovaly nalézání nových pro m stys p ínosných ešení, avšak jsou 
dostate  ú inným a p ísným nástrojem k udržení kvality urbanisticko-architektonických 
souvislostí. 

6.7. Vodní plochy, vodní toky, stav povodí 
 Vodní toky a plochy 

Katastrální území Bojanov u Dolní Libochové p ísluší do povodí eky Svratky k hydrologic-
kému po adí 4-15-01-101 a 4-15-01-102. Katastrální území K ižanov p ísluší k hydrologickému 
po adí 4-15-01-099, 4-15-01-100 a 4-15-01-101.  

Malá ást k.ú. K ižanov ( ást území mezi silnicí II/360 a sil III/36045) však pat í do povodí 
eky Oslavy s íslem hydrologického po adí 4-16-02-023. 

ešené území je odvod ováno p edevším vodním tokem Libochovka a drobnými toky, kde 
v jejich údolních nivách jsou vybudovány celé soustavy rybník  p evážn  rybochovných. 

Pro výkon správy tok  respektuje územní plán pruhy o ší i 6 m od b ehové áry 
Územní plán na základ  požadavk  uplatn ných v zadání ÚP vymezuje v k.ú. K ižanov dv  

na sebe navazující malé vodní nádrže – plochy Z24 a Z25. Pod vrchem Šibeník na siln  podmá-
eném území jsou rozvrženy dv  významné menší vodní plochy Z26 a Z27. 

Nové malé vodní nádrže 
Ozna ení plochy vým ra (ha) katastrální území pozn. 

Z24 4,27 ižanov levý b eh bude sou ástí lok. ÚSES 
Z25 1,41 ižanov levý b eh bude sou ástí lok. ÚSES 
Z26 0,36 ižanov  
Z27 0,07 ižanov  

 6,11   

 Záplavové území 
Na území m styse není p íslušným vodoprávním ú adem stanoveno záplavové území, územní 

plán nenavrhuje k vodním tok m žádné stavby ani za ízení, které by m ly vliv na zhoršení 
odtokových pom  území. 

 Protierozní opat ení 
Projevy eroze jsou z etelné na severovýchodním zorn ném svahu vrchu Šibeník. Územní plán 

tento svah navrhuje zatravnit a doplnit rozptýlenou zelení. 
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Na ostatních potencionáln  ohrožených zem lských p dách – orné p  lze vysta it 
s b žnými organiza ními (protierozní osevní postupy, vylou ení plodin s nízkým protierozními 

inkem apod.) i agrotechnickými opat eními (výsev do ochranné plodiny, mul ování apod.). 
Nelze p ipustit jakékoliv úpravy pozemk  zp sobující rychlejší odtok vody z území a snižující 
schopnost vsaku. Nelze p ipustit odstra ování zbylých prvk  rozptýlené zelen , územní plán 
naopak tuto zele  ve form  liniových prvk  i plošných prvk  do krajiny navrací. 

 Odvodn ní pozemk  
 Provedené odvodn ní je vyzna eno v grafické ásti od vodn ní územního plánu. S novými 

investicemi tohoto charakteru územní plán neuvažuje.  
 Zranitelné oblasti 

Území m styse K ižanov dle Na ízení vlády R . 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných 
oblastí a ak ním programu nepat í do zranitelných oblastí. 

6.8. Požadavky na ochranu a bezpe nost státu, civilní ochrany a požární ochrany 
 Ochrana a bezpe nost státu 

Území obce se nachází v zájmovém území MO R. Na území obce se eší pouze výstavba, 
která nep ekra uje stávající hladinu zástavby, tzn. nem že dojít k dot ení ochranného pásma le-
tištního radioloka ního prost edku. 

Vymezená území – celé správní území m styse K ižanov je ve smyslu § 175 zák. . 183/2006 
Sb. v platném zn ní vymezeným území MO, v n mž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stav-
bu na základ  stanoviska Ministerstva obrany pro tyto druhy výstavby: 

 stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak 
 výstavba nebytových objekt  (továrny haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé 

stavby  s kovovou konstrukcí apod.) 
 stavby vyza ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperatér , mobilních telefon , v -

trných elektráren apod.) 
 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN 
 zm ny využití území 
 nové trasy pozemních komunikací, jejich p eložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce 

a rušení objekt  na nich v etn  silni ních most , erpacích stanice PHM 
 nové dobývací prostory v etn  rozší ení p vodních 
 výstavba nových letiš , rekonstrukce ploch a letištních objekt , zm na jejich kapacity 
 izování vodních d l (p ehrady, rybníky) 
 vodní toky – výstavba a rekonstrukce objekt  na nich, regulace vodního toku a ostatní 

stavby, jejichž výstavbou dojde ke zm nám pom  vodní hladiny  
 ní p ístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipula ních ploch nebo jejich 

rušení 
 železni ní trat , jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objekt  na nich 
 železni ní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zm na za azení apod. 
 veškerá výstavba dotýkající se pozemk  s nimiž p ísluší hospoda it MO 

Územní plán respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací v etn  pásem stávajícího i 
navrhovaného dopravního systému. ešena je p eložka sil. I/37 a obchvat sil. II/360 mimo sou-
visle zastav né území. 

Územním plánem nejsou dot eny nemovitosti v majetku R MV, na území m styse nejsou 
v evidenci Policie R podzemní sd lovací a optické sít . 

 ešení požadavk  civilní ochrany a požární ochrany 
 Požadavky civilní ochrany 
Kapitola je zpracována v rozsahu požadavk  Hasi ského záchranného sboru Kraje Vyso i-

na. Zpracování vychází z platné legislativy tj. zákona . 239/2000 Sb., o integrovaném zá-
chranném systému a o zm  n kterých zákon  (se zm nami a dopl ky zák. . 320/2002 Sb. 
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v platném zn ní) a vyhlášky . 380/2002 Sb., MV R ze dne 09.08.2002 k p íprav  a prová-
ní úkol  ochrany obyvatelstva. 
Rozsah a obsah je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu, kte-

rý zajiš uje systém a organizaci civilní ochrany, tj. Hasi ským záchranným sborem Kraje Vy-
so ina. 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory základní školy. Pro nou-

zové ubytování osob pak bytové stavby nezasažené havárií p ípadn  i jiné využitelné stavby -  
sokolovna, zámek (evidence v kompetenci Ú adu m styse K ižanov). 

 zajišt ní záchranných, likvida ních a obnovovacích prací pro odstran ní škodlivých 
ink  kontaminace vzniklých p i mimo ádné události 

Tyto práce zajiš uje ú ad m styse v sou innosti se sborem dobrovolných hasi . P i vzni-
ku mimo ádné události nadmístního významu budou pot ebná opat ení zajiš ována z úrovn  
Kraje Vyso ina. K provád ní t chto prací lze využít havárií nezasažené objekty ZD K iža-
novsko. 

 nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Za krizové situace bude voda pro ve ejnou spot ebu dovážena ze zdroje Pavlov v množství 

18,5 m3/den. El. vedení VN 22 kV má vysokou provozní jistotu mající p edpoklady pro nou-
zové zásobování el. energií. 

Územní plán nep edpokládá na území m styse umíst ní žádných nebezpe ných látek vy-
žadujících stanovení systému prevence závažných havárií ani zpracování bezpe nostních a 
havarijních dokumentací. 

 Požadavky požární ochrany 
Územní plán vytvá í p edpoklady a podmínky pro p ístup požární techniky k jednotlivým 

nemovitostem. Dostatek požární vody je zajišt n ve vodojemu Šibeník 2 x 250 m3 s max. hla-
dinou 576,00 m n. m a min. hladinou na kót  572,70 m n. m. Vodovodní sí  je dimenzována 
na požární pot ebu vody a je osazena požárními hydranty. Zastavitelné plochy budou napoje-
ny na vodovodní ad jeho prodloužením v dimenzi min. DN 90 s p ípadným osazením hyd-
rant  dle pot eby. V dosahu sídla Bojanov se nachází malá vodní nádrž s pot ebou z ízení 
erpacího místa pro požární techniku. 

Hasi ská zbrojnice v sídle K ižanov s dobrou dostupností na silnici II. t ídy bude vyhovo-
vat i ve výhledovém období. 

6.9. Limity využití území 
 Limity vstupující do územního plánu 

Hranice územních jednotek 
-  k.ú. Bojanov u Dolní Libochové + k.ú. K ižanov = území m styse K ižanov 
- území m styse K ižanov = území ešené územním plánem 

Ochrana technické a dopravní infrastruktury 
-  silnice I. t ídy 50 m od osy na ob  strany mimo ZÚ 
-  silnice II. a III. t ídy 15 m od osy na ob  strany mimo ZÚ  
-  rozhledové trojúhelníky dle konkrétního p ípadu 
-  železni ní tra  60 m od krajní koleje na ob  strany 
- letišt  K ižanov OP- rozh. SLI Praha ze dne 15.04.1967 
-  nadzemní vedení VN 22 kV 7  m  od krajního vodi e na ob  strany (zák.               

. 458/2000 Sb. ve zn ní pozd jších zm n a zák. . 
222/1994 Sb.) 

    10 m od krajního vodi e na ob  strany (vl. na ízení  
    80/1957 Sb.) 

 -  TS 22/0,4 kVA stožárové viz nadzemní vedení VN  22 kV 
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-  nadzemní vedení VVN 220 kV 15 m od krajního vodi e na ob  strany (zák. . 
458/2000 Sb. ve zn ní pozd jších zm n a zák. . 
222/1994) 

   20 m od krajního vodi e na ob  strany (vl. na . 
80/1957 Sb.) 

 - telekomunika ní kabel podzemní 1,5 m od povrchu na ob  strany 
 -  plynovod ve volné krajin  4 m od povrchu plynovodu na ob  strany 

  -  STL plynovod v zástavb  1 m od povrchu plynovodu na ob  strany 
  -  technologické objekty (RS VTL/STL)   4 m na všechny strany od p dorysu 
  -  kanaliza ní stoka do DN 500 mm 1,5 m na ob  strany od vn jšího líce potrubí 
  -  kanaliza ní stoka nad DN 500 mm 2,5 m na ob  strany od vn jšího líce potrubí 
  -  vodovodní ád do DN 500 mm 1,5 m na ob  strany od vn jšího líce potrubí 
  -  vodovodní ád nad DN 500 mm 2,5 m na ob  strany od vn jšího líce potrubí 

-   u vodovodních ad  nebo kanaliza ních stok na ø 200 mm v . s úrovní dna v hloubce > 2,5 m 
pod upraveným terénem se vzdálenost od vn jšího líce potrubí zvyšuje o 1 m 

Bezpe nostní pásma 
-  BP VTL plynu do DN 100 15 m na ob  strany od povrchu plynovodu 
-  BP VTL plynu nad DN 250 40 m na ob  strany od povrchu plynovodu 
-  BP regul. stanice VTL/STL 10 m na všechny strany od p dorysu 
Ochrana podzem. a povrchových vod 
-  ochr. pásmo studn  1°  soukromé zdroje - nevyhlášeny 
-  ochr. pásmo vodojemu                          5 m od vn jšího obrysu 
- provozní pásmo pro úpravu tok  max. 6 m od b ehové hrany  
Ochrana kulturních hodnot 
- nemovité kulturní památky viz kap. C.6.3. 
-  archeologické zájmy viz. § 22 a 23 zák. . 20/1987 Sb. v platném zn ní 
-  ochranné pásmo h bitova 100 m od obvodu  
-  vále né hroby CZE-6114-09532 vále ný hrob s ostatky (h bitov) 

   CZE-6114-09564 pietní místo, objekt socha ské 
dílo 

   CZE-6114-09565 pietní místo, deska na kostele 
   CZE-6114-09566 vále ný hrob s ostatky (h bitov) 

Ochrana p írodních hodnot a ŽP 
-  významné krajinné prvky § 3 odst. b) zák. . 114/1992 Sb. v platném zn ní 
-  evidovaný VKP  Za K ížovníkem  slatinná lou ka - viz. Koordina ní výkres 
-  ochrana lesa 50 m od okraje PUPFL 
Hygiena prost edí  
- ochranné pásmo OV r = 100 m od technologie OV 

lní aktivity 
- poddolované území  viz. Koordina ní výkres 
Zájmy MO R 
- OP letištního radioloka ního prost edku celé správní území m styse 
- vymezené území § 175 celé správní území m styse 

zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní 
 ležité limity ur ené územním plánem 

Ochrana p írodních hodnot 
-  prvky ÚSES  obecn  nezastavitelné plochy (podmín  lze 

ipustit stavby technické i dopravní 
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infrastruktury – liniové, nerovnob žné s prvkem 
ÚSES, stavby vodohospodá ské a stavby ŽP) 

- ochrana krajinného rázu ur ená koncepcí ÚP 
- ochrana ZPF  vyhodnocení dot ení  ZPF je obsahem ÚP 
- ochrana PUPFL vyhodnocení dot ení  PUPFL je obsahem ÚP 
 

Ochrana podzemních a povrchových vod  
- vodní plochy a toky do 6 m od b ehové hrany zákaz výstavby objekt   

(podmín  lze p ipustit stavby technické a dopr. 
Infrastruktury liniové, stavbu vodohospodá skou, 

ípadn  stavbu pro ŽP i vhodné oplocení) 
- zastavitelná území uplatnit významný podíl vsakování a zadržení  

 deš ových vod 
Ochrana kulturních hodnot 

-  identita sídla respektovat charakter a p dorys zastav ní sídel  
-  výška zástavby nep ekro it danou p evládající hladinu zástavby 
- dominanty území ž kostela sv. Václava 
  obytné k ídlo zámku 
- drobné artefakty respektovat stávají výtvarná díla v krajin  volné 

  i urbanizované 

Hygiena prost edí  
-   pl. výroby a skladování - lehký  OP po hranicích vymezené plochy 

pr mysl (VL) 
-    pl. výroby a skladování - drobná OP po hranicích vymezené plochy 

a emeslná výroba (VD)  
-   pl. výroby a skladování -  OP po hranicích vymezené plochy 

skladování (VK) 
-  pl. výroby a skladování - zem lská OP po hranicích vymezené plochy. Z d vodu  

výroba (VZ) organoleptického lze tolerovat p ekro ení hrani-
ce, avšak mimo objekty a plochy hygienické 
ochrany 

6.10. Vymezení pojm  
 Základní pojmy 

Jsou ur eny zákonem . 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním ádu a p íslušnými 
provád cími vyhláškami. 

 Ostatní pojmy 
Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy: 

 území urbanizované – zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy) 
jinak i krajina sídla 

 území neurbanizované – území nezastav né (viz. zák. . 350/2012 Sb., § 2, odst. 1, písm. f) 
jinak i krajina volná 

 území stabilizované – území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i 
plochy bez výrazných zm n 

 území aktivní – území i plochy navržené k rozvoji – rozvojové (zastavitelné plochy) 
i plochy vymezené ke zm  stávající zástavby, k obnov  nebo op tovnému využití 
znehodnoceného území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití 

 plocha rozvojová – plocha zm n v území (zastavitelná, p estavby i zm ny v krajin ) 
 proluka – volné, nezastav né místo vzniklé asanací stavby (staveb) v souvislém zastav ní 

nebo d ív jším ponecháním volného místa v souvisle zastav ném území 
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 význam nadmístní – innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou 
zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn  požadavky výrazn  p evyšující 
potenciál území obce 

 koeficient zastav né plochy – podíl plochy ur ené k zastav ní nadzemními stavbami 
vztažený k vymezenému stavebnímu pozemku na konkrétní ploše s rozdílným zp sobem 
využití 

 koeficient zelen  – vyjad uje podíl ploch zelen  vztažený k vymezenému stavebnímu 
pozemku na konkrétní  ploše s rozdílným zp sobem využití 

 ítko staveb – pom r velikosti hmoty jedné stavby ke hmot  stavby druhé. M ítko staveb 
umož uje si vytvo it p ibližnou p edstavu o velikosti prostorového vnímání staveb 

 stavební ára – udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í 
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizality, aj.) ur í 
podrobn jší UPD i územní studie 

 otev ená zástavba – volné zastav ní v odstupech asto na pravideln  p dorysové osnov , 
stejnorodé výšky orientované k obslužné komunikaci s respektováním konfigurace terénu 

 souvislá zástavba – jednotlivé stavby vytvá í souvislou stavební strukturu orientovanou 
k obslužné komunikace 

 areálová zástavba – zpravidla soust ed ná zástavba sloužící p edevším pro výrobní za ízení 
i ob anské vybavení dané stavbami, pozemky manipula ních ploch a pozemky zelen . 
asto bývají oplocené. 

 budova (zástavba) soudobého výrazu - budovy p ehledného a logického provozu 
s racionálním a funk ním používáním konstruk ních prvk . Budovy elegantního vzhledu, 
bez módních výst elk , ohleduplné ke krajinnému prost edí, budovy energeticky úsporné a 
šetrné v i p írodním zdroj m 

 výška staveb pro bydlení – ur ena po tem podlaží, podkroví viz. následující výklad pojmu 
podkroví 

 podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím, ú elov  
využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví 
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti. 

 výška staveb výroby s skladování – je výškou mezi upraveným terénem a výškou ímsy, 
když je zast ešení dáno sklonem st echy do 12° 

 související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry 
200 m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.) 

 hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy 
 drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod. 
 drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt  samozásobitelského charakteru 
 zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak 

na živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv ) 
 zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk , 

živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich  za ú elem výroby 
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských 
zví at k tahu, produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu) 

 drobná výrobní innost – výrobní innost netovární povahy sm ující k zakázkové kusové 
výrob , innosti mající charakter odborných prací emeslnického charakteru bez negativních 
vliv  na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.) 

 stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy – sklady do 200 m2 skladovací 
plochy 

 stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP – skladované látky neohrožují ŽP 
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda 

 innosti náro né na p epravu zboží – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2, 
podskupiny N1 a N2 
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 innosti nenáro né na p epravu zboží – aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území 
 ípustná míra – míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle 

zvláštních p edpis  a vyhlášek (nap . na . Vlády R . 272/2011) 
 stavba  drobné architektury - drobná sakrální architektura (boží muka, k íže, smír í kameny 

apod.) drobná nesakrální architektuara (socha ská díla, mezní kameny, památníky 
významných událostí, apod.) 

7. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení 
zastavitelných ploch 

 Vyhodnocení využití zastav ného území 
Zastav né území bylo vymezeno ke dni 06.09.2016. Zastav né území obou sídel plní 

evážn  funkci ubytovací. Plochy, kde je bydlení dominantní, tvo í plochy bydlení 
v hromadných domech (BH), bydlení v rodinných domech m stské a p ím stské (BI) a plochy 
bydlení v rodinných domech venkovské (BV). Složka bydlení je významným zp sobem 
zastoupena v plochách smíšených obytných komer ních (SK) a plochách smíšených 
venkovských (SV). 

ležitý podíl ploch zastav ného území zaujímají: 
 plochy ob anského vybavení – areál zámku, areál školy se h išt m 
 plochám rekreace hromadné – areál v samostatné poloze nad Lou ským rybníkem 
 plochy výroby a skladování – zastoupená zem lskou výrobou a rybá stvím, plochami 

drobné a emeslné výroby i výrobnou el. energie anebo jen plochami skladování 
 rozsáhlou plochu zaujímá plocha dopravní infrastruktury letecké v samostatné poloze na 

hranici s k.ú. Kadolec 
 celým zastav ným územím prochází plochy ve ejných prostranství, a  již samostatn  

vymezených (plochy nám stí) i jako plochy dopravních systém . 
Sídlo Bojanov 
Je tvo eno p edevším stavbami p vodních selských usedlostí kolem malé návsi. Odlehlost 

sídla, jeho velmi malá velikost, chyb jící ob anská a technická vybavenost nedávají p edpoklady 
k umis ování zastavitelných ploch. 

Sídlo K ižanov 
Stávající dochovaná urbanistická kompozice sídla je d ležitou hodnotou území. Ty je 

charakteristická dv ma nám stími vzájemn  propojenými, dominantou kostela a zámku a 
znorodostí ostatní zástavby – od kompaktního zastav ní jádra sídla až po vzdušn  p sobící 

zástavbu v okrajových ástech sídla. Nemén  d ležitou roli má v zastav ném území p írodní 
hodnota v podob  r zných forem zelen , více i mén  upravených vodních tok  anebo ve ejných 
prostranství. Pronikání p írodního prost edí do urbanizovaného území je jedním z definujících 
znak  sídla.  

Využití zastav ného území sídla K ižanov je ú elné. Vymezením t í ploch p estavby se 
zefektivní vynaložené finan ní prost edky do vybudované ve ejné infrastruktury m styse. Další 

tší intenzifikace využití zastav ného území by p inesla ztrátu identity m styse, narušení 
charakteru prost edí i oslabení jeho sociální udržitelnosti. 

 Pot eba vymezení zastavitelných ploch 
Z kapitoly C.6.3. plyne, že je pro m stys t eba vymezit zastavitelné plochy pro 106 

jednobytových rodinných dom . Pro jeden rodinný d m se uvažuje pr rná velikost 1 100 m2 a 
150 m2 p íslušejícího ve ejného prostranství. Pro 106 dom  se jedná o celkovou pot ebnou 
plochu 106 x 1 250 m2 = 132 500 m2. Nabídka zastavitelných ploch z d vodu zachování úm rné 
ceny stavebních pozemk  by m la být vždy vyšší než skute ná pot eba. V p ípad  m styse 

ižanov, který leží v dosahu rozvojové osy republikového významu se p edpokládá p esah 
nabídky nad poptávkou o cca 20 %. Vypo tená pot eba ploch pro bydlení v rodinných domech 
pak bude 132 500 m2 x 1,2 = 159 000 m2, což je o 1000 m2 mén  než vymezuje územní plán ( 
16,00 ha). D vodem vymezení v tší vým ry plochy pro bydlení je: 
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 požadavky na vymezení dvou v tších ve ejných prostranství na zastavitelné ploše Z1 
(obytný soubor na ploše je již rozestav n) 

 velmi komplikovaný tvar proluk se zastavitelnými plochami Z6, Z7 a Z15 s nesnadnou 
využitelností 

 pot ebou ešení problematiky extravilánových vod na zastavitelné ploše Z7 
V souladu s celoevropským trendem i ÚP musí po ítat se snižováním tzv. obložnosti bytu 

(po et obyvatel na byt), což je zp sobeno p edevším: 
 ibývajícím po tem domácností, jejichž velikost se zmenšuje 
 rostoucím po tem bezd tných rodin, ev. rodin s 1 dít tem 
 stále se snižující mírou cht ného soužití 
Plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední jsou navrženy na zastavitelné 

ploše Z2 nejen pro zajišt ní služeb pro obyvatele obytných zón Šibeník a obytné zóny na ploše 
Z1, ale i vybavenost, kterou nelze situovat z provozních d vod  i nárok  na prostor 
v zastav ném území.  Tentýž druh plochy na zastavitelné ploše Z17 využívá své p íznivé polohy 

i budoucí k ižovatce dvou d ležitých krajských silnic. 
Plochy výroby a skladování jsou vymezeny z d vodu navýšení pracovních p íležitostí 

v m stysi. Pracovní místa budou rozvíjena také na plochách smíšených obytných, a  již 
komer ního i venkovského typu. 

Vymezení ve ejných prostranství je na plochách, které jsou asem ov ené, bezpe né a 
snadno dostupné. Tyto plochy napomáhají soudržnosti spole enství obyvatel. 

Plochy dopravy silni ní jsou vymezeny v celém rozsahu, který požaduje ZÚR Kraje Vyso ina 
a p íslušné silni ní orgány. Jde o p eložku sil. I/37 v ší i 150 m a obchvat sil. II/360 s ší i 
koridoru 80 m. Plocha dopravy letecké dopl uje letištní infrastrukturu o chyb jící ást plochy. 

8. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území 
8.1. Postavení obce v systému osídlení 

 stys K ižanov se nachází v Kraji Vyso ina, v obci s rozší enou p sobností Velké Mezi-
í. 

 stys K ižanov je sou ástí mikroregionu Velkomezi sko - Bítešsko. 
 Nadmístní služby poskytuje m stys t mito za ízeními: 

 Základní škola 1-9 Jívoví, Kozlov, Kadolec, K ižanov, (Bojanov), Kundratice, Dobrá Voda, 
Pikárec, Radenice, Nová Ves, He manov, Moravec, Sviny, Horní 
Libochová, Vidonín 

 Základní škola 1-4 Jívoví, Kozlov, Kadolec, K ižanov, (Bojanov), Kundratice, Sviny, Horní 
Libochová 

 Mate ská škola ižanov, Sviny, Jívoví, Kozlov, Kadolec, Bojanov, Horní Libochová 
 Léka i ižanov, Jívoví, Kozlov, Kadolec, Kundratice, Dobrá Voda, Radenice, 

Sviny, Horní Libochová, O echov, Bojanov, Sklené n. O. 
 Matrika  Dobrá Voda, Jívoví, Horní Libochová, He manov, Kadolec, Kozlov, K i-

žanov, (Bojanov), Kundratice, Milešín, Nová Ves, Rad oves, Rozse , 
Sviny, Vidonín, Pikárec, Moravec 

 Farnost ižanov, Jívoví, Dobrá Voda, Kozlov, Sviny, Kundratice, Horní Libo-
chová, Kadolec 

 bitov ižanov, Jívoví, Dobrá Voda, Kozlov, Sviny, Kundratice, Horní Libo-
chová, Kadolec 

 Pošta ižanov, Jívoví, Dobrá Voda, Kozlov, Sviny, Kundratice, Horní Libo-
chová - spádov ;  
mimoto doporu ují - Milešín, Nová Ves, Rad oves, Rozse , Borovník, 
Rojetín, Vickov, Vratislávka, Tišnovská Nová Ves, ikonín, Lubné, 

árec 
 Ústav sociální pé e celorepubliková spádovost 

 Nejbližší orgány státní správy jsou v blízkém Velkém Mezi í, dále pak v krajském m st  
Jihlava. 
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8.2. Širší dopravní vztahy 
 Územím m styse prochází dvoukolejná elektrifikovaná železni ní tra  celostátního 

významu . 250. 
 Na území m styse se nachází ve ejné vnitrostátní letišt  K ižanov, resp. jeho ást. druhá 

ást se nachází v k.ú. Kadolec. 
 Územím m styse prochází tyto silnice: 

 sil. I/37 Trutnov - Hradec. Králové - Pardubice - Chrudim - Ž ár n./S. 
- Velká Bíteš 

 sil. II/360 Letohrad - Poli ka - N. M sto n./M. - T ebí  - Jarom ice n./R. 
 sil. II/391 ižanov - Ž árec 
 sil. III/36044 ižanov - Dolní Libochová - Mezibo í  
 sil. III/36045 ižanov - Sviny 
 sil. III/36051 ižanov - Dobrá Voda - Víde  
 sil. III/3911 ižanov - Kadolec - O echov 
 sil. III/3912 Bojanov - spojovací 

 Územím m styse prochází erven  zna ená turistická trasa v úseku O echov – Svatá hora – 
Bojanov – Dolní Libochová – Skryje. 

 Územím m styse prochází cyklotrasa . 5240 v úseku Tasov – Ruda – K ižanov – Dobrá 
Voda – Víde . 

8.3. Širší vztahy technické infrastruktury 
 Zásobování pitnou vodou – hlavní p ivade  z p ivád cího adu vodojem Dobrá Voda – 

Velká Bíteš. 
 Odvád ní a išt ní odpadních vod – v budoucnu se uvažuje s napojením obcí Jívoví, 

Kozlov a Dobrá Voda na OV K ižanov. 
 Východní okraj k.ú. K ižanov protíná el. vedení VVN 220 kV, sídla jsou napojena na el. 

vedení VN 22 kV . 32. 
 Regula ní stanice VTL/STL je na vysokotlaký plynovod V. Bíteš – Vlkov – K ižanov – 

Dolní Libochová napojena VTL plynovodní p ípojka. 
 Severní okraj k.ú. K ižanov území  Bojanova  protíná RR trasa eských radiokomunikací. 
 Celé správní území m styse se nachází v ochranném pásmu radioloka ního prost edku 

letišt  MO R. 
8.4. Širší vztahy ÚSES a p írodních systém  

 stys K ižanov náleží do bioregionu 1.50 Velkomezi ského. 
 Na k.ú. Bojanov u Dolní Libochové zasahuje regionální biocentrum ÚSES . 293 – Lán. 
 Na území m styse se nenachází evropsky významná lokalita uvedená v národním seznamu 

evropsky významných lokalit dle Na ízení vlády . 132/2005 Sb. a dle Sm rnice Rady 
Evropských spole enství 92/43/EHS o ochran  p írodních stanoviš , voln  žijících 
živo ich  a plan  rostoucích rostlin (sm rnice o stanovištích). 

 Na území m styse se nenalézá pta í oblast dle Sm rnice Rady Evropských spole enství o 
ochran  voln  žijících pták  (79/409/EHS). 

9. Vyhodnocení spln ní požadavk  zadání ÚP 
Zadání ÚP bylo vypracováno v souladu s požadavky zákona . 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním ádu ú inném k 31.12.2012 a obsahov  odpovídalo p íloze . 6 k vyhlášce 
. 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu 

evidence územn  plánovací innosti ú inné k 31.12.2012. Zadání ÚP upravené dle uplatn ných 
požadavk  a podn  bylo Zastupitelstvem m styse K ižanov schváleno dne 20.09.2012 
usnesením . 21/II/2012. ešení územního plánu K ižanov reaguje na skute nost, že od 
01.01.2013 nabyl ú innost zákon . 350/2012 Sb. – tzv. komplexní novela stavebního zákona a 

íslušné provád cí vyhlášky. 
Územní plán K ižanov respektuje požadavky zadání ÚP následujícím zp sobem: 
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a) Požadavky vyplývající z politika územního rozvoje, územn  plánovací dokumentace vydané 
krajem, pop ípad  z dalších širších územních vztah  

 Politika územního rozvoje R 
Vyhodnocení spln ní požadavk  – viz kap. C. 2.1. 

 Územn  plánovací dokumentace vydaná krajem 
Vyhodnocení spln ní požadavk  – viz kap. C. 2.2. 

 Širší územní vztahy 
Ze zadání ÚP na vypracování ÚP nevyplynuly žádné mimo ádné požadavky krom  z ízení 
ší a cyklistické stezky k železni ní stanici K ižanov (k.ú. Kozlov u K ižanova). 

b) Požadavky na území vyplývající z územn  analytických podklad  
Požadavky ešitelné prost edky územního plánu jsou spln ny. ešením ÚP jsou vytvo eny 

edpoklady pro zlepšení sociálního i hospodá ského pilí e udržitelného rozvoje. M stys je  
z hlediska vyváženosti vztahu územních podmínek za len n do kategorie obcí 2c (aktualizace 
ÚAP 2012), tj. obec s oslabeným environmentálním pilí em. 

Územní plán nastavuje požadavky týkající se zachování prostupnosti krajiny v pot eb  
technických opat ení na úseku nových dopravních koridor  silnic I/37 a II/360. Vytvo eny jsou 
podmínky pro realizace lokálních ÚSES a ozelen ní siln  antropogenn  využívané zem lské 
krajiny: 

 v rozsahu úm rném významu sídla je navržen rozvoj ploch pro bydlení. S kvalitativními 
zm nami se uvažuje na plochách bydlení v zastav ném území 

 v cílovém stavu je sil. I/37 vedena v koridoru, který míjí zastav né území 
 ÚP stanovuje možnosti vedení cyklotras, jako ve ejn  prosp ná stavba je ešena výstavba 

cyklostezky a p ší stezky v úseku sídlo K ižanov – železni ní stanice D 
 výstavba vodovodu i jiných sítí technické infrastruktury z d vodu odlehlosti sídla Boja-

nov a jeho velikosti by byla z hlediska ekonomického neudržitelná 
 územní plán nenavrhuje žádná nová odvod ovací opat ení, v rámci svých možností hledá 

cestu ke zmenšení m ítka zem lské krajiny. 
Z aktualizace ÚAP 2012 jsou navíc ešeny problémy: 

 absence chodníku ke h bitovu – ÚP vyžaduje p i silnici v zastav ném území výstavbu 
alespo  jednostranného chodníku 

 sezónní parkovišt  – v prostoru Benešova nám stí se nepoda ilo nalézt vhodný a pro 
stys reálný zp sob zvýšení parkovacích stání. ešení dopravy v klidu na zastavitel-

ných plochách je ešeno dostate  v podmínkách využití t chto ploch 
 nedostatek pracovních p íležitostí – nejsou zam stnavatelé. Územní plán navrhuje nové 

plochy výroby a skladování, také však spoléhá na využití ploch s polyfunk ním využitím, 
kde lze uplatnit druhotné formy podnikání (nap . plochy druhu SK, SV, SM) 

 ítomnost brownfields – ÚP t i plochy v etn  plochy lihovaru za adil do ploch p estavby 
 chyb jící autobusové nádraží – etnost autobusových spoj , popula ní velikost m styse, 

nízká poptávka po t chto složkách a velmi omezený rozsah obsluhovaného území jsou 
zásadními faktory, které p sobí proti finan ní udržitelnosti této investice. Akceptován je 
sou asný stav s pot ebou celkové úpravy zastávky do normových parametr  s vhodným 
za len ním do prostoru nám stí. 

c) Požadavky na rozvoj území obce 
Požadavky jsou spln ny. Popula ní velikost m styse je stanovena na 1 950 obyvatel. 

Prov eno bylo využití zastav ného území s vymezením t í p estavbových ploch. Pozemek p. . 
1961 v k.ú. K ižanov byl pro svoji lokalizaci v okrajové poloze sídla (za SPHM) v prostoru 
ploch smíšených obytných venkovských za azen do stejného druhu plochy (SV). Pozemek parc. 
. 1595/3 v k.ú. K ižanov je sou ástí plochy SK – smíšená obytná komer ní. D m klidného stá í 

se nepoda ilo umístit v blízkosti centrální ásti sídla K ižanov z d vodu vlastnických vztah  
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k vhodným pozemk m. Toto za ízení v rámci p ípustného zp sobu využití ploch BI lze umístit 
do prostoru zastavitelné plochy Z1. 

d) Požadavky na plošné a prostorové uspo ádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspo ádání krajiny) 

Požadavky jsou spln ny. Podmínky prostorového uspo ádání jsou stanoveny tak, aby 
umož ovaly pro obec ešení kvalitní, p ínosná a obecn  prosp šná. Dochází ke zp esn ní 
možnosti umis ování fotovoltaických lánk  v urbanizovaném území. 

Sídlo Bojanov je územn  stabilizováno, rozvojové aktivity se odehrávají pouze v k.ú. 
ižanov.  
Žádné za ízení krom OV K ižanov nemá stanovena vyhlášená ochranná pásma. 

Zastavitelné plochy pro bydlení jsou umíst ny mimo zdroje hluku i prachových emisí. Jediným 
místem, kde dochází ke kontaktu plochy bydlení s výrobní a skladovací plochou je zastavitelná 
plocha Z7. Okraj plochy Z7, nejblíže zem lskému areálu tvo í parcela . 1427/11 ší ky 63 m, 
na které je ve zna ném stadiu rozestav nosti rodinný d m. Kolem zem lského areálu je 
vymezen navíc pás izola ní zelen . 
e) Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury 
 Dopravní infrastruktura 

Studie Aktualizace tahu sil. I/37 Ždírec nad Doubravou – Velká Bíteš byla respektována 
v plném rozsahu, k odchylce dochází v k ížení p eložky sil. I/37 s p eložkou sil. II/360, protože 
ZÚR KrV nep edpokládají peážní úsek t chto komunikací v severní ásti k.ú. K ižanov. 

Územní plán navrhuje sil. II/360 v kategorii S 9,5/70, silnici II/391 v kategorii S 7,5/60 ne 
S 9,5/70. Silnice II/391 nenáleží do Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina, vykazuje relativn  nízké 
intenzity dopravy, pro které je ší kové uspo ádání 7,5 dosta ující. 

Ostatní požadavky jsou v ÚP spln ny. 
 Technická infrastruktura 

V místech soust edn  výstavby umož uje ÚP realizace další TS 22/0,4 kV. Z d vod  
prostorových je nová TS ešena uvnit  stávajícího ochranného pásma vzdušného el. vedení p es 
zastavitelnou pl. Z1. 

 Ob anská vybavenost 
Problematika domu klidného stá í m že být ešena v jiné ásti m styse z d vodu, který uvádí 

kap. C.9.c. Ostatní požadavky jsou spln ny.  
 Ve ejná prostranství 

Požadavky jsou spln ny. 
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

Požadavky jsou spln ny. P írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty územní plán eší ve smyslu 
udržitelného rozvoje. Respektovány jsou hodnoty území mající legislativní ochranu i hodnoty, 
které vyplynuly z dopl ujících pr zkum  a rozbor  p ípadn  i z ÚAP ORP Velké Mezi í. 
Vyhodnocení dot ení ZPF je provedeno dle aktuáln  platného metodického pokynu. 
Vybilancována je i pot eba dot ení PUPFL. 
g) Požadavky na ve ejn  prosp šné stavby, ve ejn  prosp šná opat ení a asanace 

Požadavky plynoucí ze ZÚR KrV jsou v ÚP zahrnuty. Pro napln ní koncepce ÚP je 
vymezena p ší a cyklistická stezka (sídlo K ižanov – železni ní stanice K ižanov) do ve ejn  
prosp šných staveb. Za azení do ploch asanací si vyžádal nevyužívaný zbor hospodá ského 
objektu u Hornom stského rybníka. 

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis  (nap . požadavky na ochranu 
ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, ochrany ložisek a surovin, 
geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými rizikovými p írodními jevy)  

Požadavky zadání územního plánu jsou spln ny. 
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 Ochrana ve ejného zdraví 
Požadavky ochrany ve ejného zdraví jsou akceptovány. V limitech využití území, které eší 

ÚP jsou stanoveny podmínky využívání ploch rozdílného zp sobu využití, které jsou anebo 
mohou být zdrojem hluku, vibrací i jiných škodlivin. 

Pro pot eby územního plánu (jeho itelnost a p ehlednost) byl vý et podmínek využívání 
území z hlediska ve ejného zdraví v širokém spektru r zných možností zjednodušen a v len n 
do jeho ešení, aniž by došlo k porušení zásad ochrany ve ejného zdraví, které deklaruje platná 
legislativa. 

 Civilní ochrana, obrana a bezpe nost státu, požární ochrana 
Problematika civilní ochrany si nevyžádala pro sv j charakter vyhotovení grafické ásti, 

zpracování textu je dosta ující. Podrobn  jsou textov  specifikovány požadavky MO R. Na 
území m styse ešení ÚP neuvažuje umis ování nebezpe ných látek vyžadující stanovení 
systému prevence závažných havárií ani zpracování bezpe nostních a havarijních dokumentací. 

Protože ást požadavk  uvedená v zadání ÚP není ešitelná prost edky územního plánu, ÚP 
ižanov tyto požadavky ne eší (nap . varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení, záchranné a 

likvida ní práce apod.). 
 Ochrana ložisek a surovin, geologická stavba území 

Problematika je zajišt na, chrán ná ložisková území a ložiska surovin se na území m styse 
nenachází. Poddolované území je vyzna eno v Koordina ním výkrese. 

 Ochrana p ed povodn mi a jinými rizikovými jevy 
Problematiku pronikání radonu z podloží lze ešit až v rámci územního ízení a ne prost edky 

územního plánu. Územní plán stanovuje požadavky na ochranu území p ed vodní erozí.  
 Požární ochrana 

Požadavky jsou spln ny. 
i) Požadavky a pokyny pro ešení hlavních st et  zájm  a problém  v území 

Trvající nedostatek parkovacích míst na Benešov  nám stí. Nebyl nalezen udržitelný zp sob 
jak po et parkovacích míst navýšit, aniž by došlo k rušivému zásahu do hodnot nám stí. 
Technicky náro ný zp sob ešení, který by nem l významný dopad na kvalitu prostoru nám stí, 
by znamenal zásadní zásah do rozpo tu m styse. Ostatní požadavky jsou ÚP akceptovány.  
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby s ohledem na obnovu a 

rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose 
Zastavitelné plochy a plochy p estavby byly vymezovány v souladu s platnou legislativou v 

rozsahu pot eb m styse.  
k) Požadavky na vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo prov ení zm n jejich 

využití územní studií 
Požadavky zadání ÚP jsou spln ny s tím, že koncepce ÚP si vyžádala prov ení zastavitelné 

plochy Z1, Z2, Z5 a Z16 územní studií. 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridor , pro které budou podmínky pro rozhodování o 
zm nách jejich využití stanoveny regula ním plánem 

Pot eba vyhotovení regula ního plánu nebyla shledána. 

m) Požadavky na vyhodnocení vliv  ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud dot ený orgán ve 
svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vliv  na 
ŽP nebo pokud nevylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast 

Požadavky nebyly v zadání územního plánu uplatn ny. Pro objasn ní problematiky vliv  ÚP 
na udržitelný rozvoj území byla vypracována jednoduchá zpráva, která tvo í jednu z kapitol 
od vodn ní územního plánu. 
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n) ípadný požadavek na zpracování konceptu, v etn  požadavk  na zpracování variant 
Variantní ešení ani vyhotovení konceptu ÚP nebylo v zadání ÚP vyžadováno. 

o) Požadavky na uspo ádání obsahu konceptu a návrhu ÚP a na uspo ádání obsahu jejich 
zd vodn ní s ohledem na charakter území a problémy k ešení v etn  m ítek a po tu 
vyhotovení 

Požadavky jsou spln ny s tím, že uspo ádání a ešení územního plánu spl uje požadavky zák. 
. 183/2006 Sb. ve zn ní podle stavu k 01.01.2013 a p íslušných provád cích vyhlášek v platném 

zn ní. 
p) Limity využití území 

Limity vstupující do územního plánu byly dopln ny o limity, které jsou výstupem z ešení 
ÚP. 

10. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR, s od vodn ním 
pot eby jejich ešení 

Tyto záležitosti nadmístního významu nebylo t eba na území m styse K ižanov ešit. 

11. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL 
i zpracování této kapitoly od vodn ní územního plánu bylo využito „Spole ného 

metodického doporu ení Odboru územního plánování MMR R a Odboru ochrany horninového 
a p dního prost edí MŽP R“. 

Pro zachování kontinuity i celistvosti vnímání ešení územního plánu je tabulková ást 
požadována metodikou rozší ena o níže uvedený tabulkový p ehled, který bilancuje všechny 
plochy se zm nou v území. 
 Celkový p ehled ploch se zm nou v území (jsou zaznamenány jen v k.ú. K ižanov) 

vým ra plochy (ha) z celkové vým ry plochy (ha) 
Ozn. 

plochy  
katastrální 

území 

zp sob 
využití 
plochy v ZÚ mimo ZÚ celkem ZPF PUPFL vodní 

plocha 
zastav ná 

plocha 
ostatní 
plocha 

Z1 K BI 0,18 8,20 8,38 7,91 0,00 0,00 0,00 0,47 
Z2 K OM 0,00 1,29 1,29 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z3 K VK 0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 
Z4 K SK 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 
Z5 K BV 0,31 0,00 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z6 K BI 0,72 0,00 0,72 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z7 K BI 0,20 3,32 3,52 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z8 K VL 0,00 0,37 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z9 K VD 0,00 0,63 0,63 0,60 0,00 0,00 0,00 0,03 

Z10 K BV 0,25 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z11 K BV 0,00 0,70 0,70 0,68 0,00 0,00 0,00 0,02 
Z12 K PV 0,08 0,92 1,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,07 
Z13 K OH 0,00 0,21 0,21 0,06 0,00 0,15 0,00 0,00 
Z14 K BV 0,35 0,00 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z15 K BV 0,00 1,77 1,77 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z16 K SV 0,00 1,07 1,07 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z17 K OM, DS 0,00 0,53 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z18 K VD 0,00 1,58 1,58 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z19 K DS 0,00 0,92 0,92 0,91 0,00 0,00 0,00 0,01 
Z20a K DS 0,00 0,19 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z20b K DS 0,00 10,12 10,12 10,00 0,00 0,09 0,00 0,03 
Z20c K DS 0,00 3,84 3,84 3,81 0,00 0,03 0,00 0,00 
Z20d K DS 0,00 1,67 1,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z20e K DS 0,00 7,49 7,49 7,41 0,00 0,00 0,00 0,08 
Z21a K DS 0,00 1,55 1,55 1,50 0,00 0,05 0,00 0,00 
Z21b K DS 0,00 0,22 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z21c K DS 0,00 22,00 22,00 20,72 0,01 0,96 0,00 0,31 
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Z21d K DS 0,00 0,34 0,34 0,28 0,00 0,06 0,00 0,00 
Z21e K DS 0,27 11,60 11,87 10,80 0,47 0,00 0,06 0,54 
Z21f K DS 0,00 2,95 2,95 2,86 0,00 0,04 0,00 0,05 
Z21g K DS 0,00 18,66 18,66 17,75 0,00 0,79 0,06 0,06 
Z21h K DS 0,00 6,94 6,94 6,86 0,00 0,08 0,00 0,00 
Z22 K DS 0,00 0,39 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z23 K DL 0,81 0,00 0,81 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z24 K W 0,00 4,27 4,27 3,83 0,00 0,24 0,00 0,20 
Z25 K W 0,00 1,41 1,41 1,16 0,00 0,10 0,00 0,15 
Z26 K W 0,00 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 
Z27 K W 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 
Z29 K VL 0,00 0,82 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z30 K SK 0,00 0,19 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 
P1 K SK 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,09 0,23 
P2 K SK 0,57 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,47 0,10 
P3 K SK 0,93 0,00 0,93 0,12 0,00 0,00 0,55 0,26 
K1 K NS 0,00 1,03 1,03 0,93 0,03 0,00 0,00 0,07 
K2 K NS 0,00 0,43 0,43 0,38 0,00 0,01 0,00 0,04 

Celkem 4,99 118,69 123,68 115,55 0,51 2,60 1,23 3,79 
K k.ú. K ižanov  BI plochy bydlení v rodinných domech  - m stské a p ím stské 
    BV plochy bydlení v rodinných domech  - venkovské  
    SK plochy smíšené obytné - komer ní   
    SV plochy smíšené obytné - venkovské   
    OM plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední 
    OH plochy ob anského vybavení - h bitovy   
    VK plochy výroby a skladování - plochy skladování  
    VL plochy výroby a skladování - lehký pr mysl  
    VD plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba 
    W1 plochy vodní a vodohospdá ské - vodní plochy a toky  
    PV plochy ve ejných prostranství - ve ejná prostranství  
    NS plochy smíšené nezatsv ného území   
    DS plochy dopravní infrastruktury - silni ní   
    DL plochy dopravní infrastruktury - letecké   
Poznámka:         
- plocha Z28 byla vy azena z ešení ÚP po ve ejném projednání na základ  nesouhlasu dot eného orgánu ochrany ZPF 

11.1. Zábor ZPF 
Vyhodnoceny jsou plochy se zm nou v území s dopadem na zem lský p dní fond. Dle 

metodického pokynu v úvodu kapitoly uvedeného nejsou vyhodnoceny: 
- plochy do vým ry 0,20 ha v zastav ném území 
- plochy pro bydlení v zastav ném území 
- plochy pro územní systém ekologické stability 

 Údaje o celkové rozsahu požadovaných ploch 
viz. tabulka v p íloze . 1 tohoto Od vodn ní územního plánu. 

 Údaje o uskute ných investicích do p dy za ú elem zlepšení její úrodnosti 
Z investic do p dy je provedeno zcelení pozemk  a odvodn ní. Rozsah odvodn ní je znázorn n 

ve výkrese P edpokládaný zábor p dního fondu. Podmínkou využití ploch se zm nou v území je 
zachování funk nosti ponechaného systému odvodn ní. 

 Údaje o areálech a objektech staveb zem lské výroby 
Pro pot eby zem lské výroby v sídle Bojanov jsou v mí e omezené využívány hospodá ské 

objekty bývalých selských usedlostí. Územní plán stávající pot eby akceptuje. 
Na jihozápadním okraji sídla se nachází zem lský areál ZD K ižanovsko. Areál je pr žn  

modernizován. Územní plán výrobní plochu beze zbytku akceptuje, navrhuje zlepšení dopravního 
napojení na silni ní sí  za ú elem omezení pr jezdu zem lské techniky p es obytnou zónu sídla. 
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 Údaje o uspo ádání ZPF a pozemkové úpravy 
Na správním území m styse K ižanov nejsou ve smyslu zákona o pozemkových úpravách a po-

zemkových ú adech vyhlášeny žádné pozemkové úpravy. Majoritním hospoda ícím subjektem na 
pozemcích ZPF je ZD K ižanovsko. 

Návrh p eložky sil. I/37 a obchvatu II/360 se pom rn  výrazn  dotkne organizace ZPF. Je z ej-
mé, ze skute né plochy záboru ZPF nebudou odpovídat plochách koridor  (sil. I/37 - ší e koridoru 
150 m, sil. II/360 - ší e koridoru 80 m). Územní plán požaduje p i návrhu t chto nových tras silnic 
zachovat pr chodnost krajiny nejen pro dopravní a technickou infrastrukturu, ale i prostupnost kra-
jiny biologickou (nap . dostate ná ší ka mostních konstrukcí). Vymezení nových silni ních tah  
vyplývá ze ZÚR KrV. Ob  zmi ované silnice pat í do Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina. 

 Opat ení k zajišt ní ekologické stability 
Území m styse je územím siln  antropicky ovlivn ným. Pro posílení ekologické stability 

území vymezuje územní plán ve vhodných pozicích ÚSES. Územní systém ekologické stability 
je vymezen na úrovni regionální (k.ú. Bojanov u Dolní Libochové) a na úrovni lokální (ob  k.ú.). 
Výstavba malých vodních nádrží je možná pouze za podmínky, bude-li na ploše garantováno 
založení biotop , které p evezmou funkci kostry ekologické stability.  

 Polní cestní sít  
Kostru této sít  tvo í polní cesty vesm s kategorie Pv 3/30. Dopravní obsluha neurbanizované-

ho území je dosta ující. Územní plán navrhuje nové dopravní napojení zem lského areálu na 
silni ní sí  dvoupruhovou polní cestou P 6/40. Zajišt ní dobré obsluhy p dních celk  je podmín-
kou realizace p eložky a obchvatu silnic. 
 Variantní ešení 

Variantní ešení nebylo v zadání územního plánu vyžadováno, nebo  mnohé plochy se zm nou 
v území jsou obsaženy v platném územním plánu obce K ižanov a mnohé z t chto ploch byly do 
nového územního plánu po úpravách p evzaty. Pro lepší orientaci jsou v p íloze . 2 tohoto od -
vodn ní vyzna eny nové plochy se zm nou v území spole  s plochami dot ení p dního fondu 
platného ÚPO. Jisté nep esnosti v grafické kresb  ohrani ení ploch jsou zp sobeny r znými ma-
povými podklady, které byly použity pro ÚPO a pro ÚP. 

 Využití ploch, které pro rozvojové pot eby m styse již byly odsouhlaseny orgánem ochrany 
ZPF 
Nový územní plán asto akceptuje rozvojové plochy, které vymezil platný územní plán. 

K jistým úpravám dochází v oblasti ploch bydlení, kde dochází k redukci ploch (v prostoru zastavi-
telné plochy Z7). Grafické znázorn ní objas ující využití ploch platného ÚPO a ploch se zm nou 
v území, které eší nový ÚP – viz. p íloha . 2 od vodn ní ÚP anebo p edchozí bod Variantní e-
šení. 

 Využití brownfield  
Pro nedostate né využívání jsou jako p estavbová území navrženy plochy P1 – P3. Bližší 

popis – viz. následující bod.  
 Plochy se zm nou v území – popis s od vodn ním 

i vymezování ploch se zm nou v území bylo p ednostn  využíváno ploch v zastav ném úze-
mí a proluk a ploch, které byly k využití navrženy platným ÚPO a vyhovují koncep nímu zám ru 
nového ÚP. 
Plocha Z1 

Plocha kódu BI. Navazuje z velké ásti na zastav né území. P irozen  rozvíjí stabilizované 
plochy zastav ného území jihozápadn  od základní školy. Plocha BI je tém  shodná s plochou, 
kterou pro obdobnou funkci vymezil ÚPO K ižanov. Využití plochy bude spolu s plochou Z2 a 
Z5 prov eno území studií. Na cca 2 ha je vybudována dopravní a technická infrastruktura a 
realizují se zde rodinné domy v . ve ejného prostranství. 
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Plocha Z2 
 Plocha kódu OM. Koncep  souvisí se zastavitelnou plochou Z1. Plocha navazuje na zasta-

né území a silnici II/360. Plocha OM je tém  shodná s plochami blízkých funkcí, které ešil 
ÚPO K ižanov. Využití plochy bude prov eno územní studií – viz plocha Z1. 
Plocha Z3 
 Plocha kódu VK. Pro skladování je využito vhodné plochy v míst  ukon ené t žby stavebního 
kamene.  
Plocha Z4 

Plocha kódu SK. Plocha je vymezena mezi zastav ným územím a zastavitelnou plochou Z3. 
Plocha Z5 

Plocha kódu BV. Plocha obklopená zastav ným územím. Pro obdobnou funkci byla plocha 
ur ena v ÚPO K ižanov. 
Plocha Z6 

Plocha kódu BI. Plocha velmi nepravidelného tvaru uvnit  zastav ného území zajistí efektivn j-
ší využití vybudované infrastruktury. 
Plocha Z7 
 Plocha kódu BI. Plocha ve velké mí e dopl uje nezastav né proluky dopravn  obsluhované 
z ulice Polní, které jsou otev eny do zem lsky využívané krajiny. Sou ástí plochy je i velký ro-
zestav ný d m v blízkosti zem lského závodu. Plocha ve v tším rozsahu byla vymezena v ÚPO 

ižanov pro blízkou funkci plochy. 
Plocha Z8 

Plocha kódu VL. Navazuje na plochu stávajícího zp sobu využití a slouží pro rozvojové 
pot eby dynamicky se rozvíjející firmy. ást plochy v ochranném pásmu sil. I/37 je vymezena 
pro dopravní infrastrukturu silni ní. 
Plocha Z9 

Plocha kódu VD. Proluka obklopená zastav ným územím a silnicí I/37. Plocha byla pro 
stejný ú el vymezena i v platném ÚPO K ižanov. 
Plocha Z10 

Plocha kódu BV. Plocha uvnit  zastav ného území akceptující zde blízkou formu zástavby. 
Plocha Z11 

Plocha kódu BV. Plocha ze dvou stran navazuje na zastav né území s omezenými možnostmi 
zem lského obhospoda ování. Se sousední zastavitelnou plochou Z12 vhodn  dopl ují ást 
sídla K ižanov. 
Plocha Z12 

Plocha kódu PV. Plocha velmi nepravidelného p dorysu navazuje na zastav né území, 
zastavitelnou  plochu Z12 a vodní plochu. Plocha nevhodná pro zem lské hospoda ení doplní 
území m styse o chyb jící prostory pro neformální kontakty obyvatel s využitím morfologie 
terénu a p írodního prost edí. 
Plocha Z13 

Plocha kódu OH. Plocha umož ující rozší ení h bitova. Vzhledem k podmá enému území 
(zasahoval sem bývalý rybník) je p edm tem využití realizace kolumbária. 
Plocha Z14  

Plocha kódu BV. P dorysná nepravidelná plocha v zastav ném území p i severním okraji 
pozemk  základní školy. 
Plocha Z15 

Plocha kódu BV. Plocha navazuje na zastav né území a prolukou i na silnici III. t ídy, ze 
které m že být dopravn  obsluhována. V ÚPO je pro blízkou funkci využita jen zmín ná proluka 
k silnici III. t ídy. 
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Plocha Z16 
Plocha kódu SV. plocha sev ená zastav ným území tém  ze všech stran. Velmi problémov  

dostupná zem lskou technikou. Pro velice blízký zp sob využití byla vymezena i v ÚPO 
ižanov. 

Plocha Z17 
Plocha kódu OM. Jde o plochu ze dvou stran ohrani enou zastav ným územím. Plocha 

využívá p íhodné polohy p i hlavním vstupu do sídla od Ž áru nad S.. ást plochy v ochranném 
pásmu sil. I/37 je vymezena pro dopravní infrastrukturu silni ní. V ÚPO byla plocha ur ena pro 
komer ní využití. 
Plocha Z18 

Plocha kódu VZ. Mezi silnicí III. t ídy, výrobní plochou a hranicí koridoru obchvatu sil. 
II/360 je vymezena plocha drobné a emeslné výroby. Cca ½ plochy byla pro blízký ú el 
vymezena v ÚPO K ižanov. 
Plocha Z19 

Plocha kódu DS. Plocha umož ující propojení nemotorovou dopravnou sídlo K ižanov 
s železni ní stanicí K ižanov. Linie plochy je p imknuta k t lesu silnice II/360. 
Plocha Z20a – Z20e 

Plochy kódu DS. Plochy jsou vymezeny pro realizaci obchvatu sil. II/360 v etn  výstavby 
souvisejících investic. Koridor je vymezen dle ZÚR KrV v ší i 80 m. V ÚPO  byl obchvat sil. 
II/360 vymezen v áste  odlišné trase.  
Plocha Z21a - Z21h  a  Z22 

Plochy kódu DS. Jedná se o díl í úseky p eložky sil. I/37. Koridor p eložky silnice je 
vymezen v ší i 150 m dle požadavk  ZÚR KrV. K díl ímu zp esn ní došlo v prostoru sádek 
Rybá ství V. Mezi í, tj. úsek p eložky Z21c a Z21d. V úseku p eložky . Z22 bude ešeno nové 
napojení sil. III/3911 na silnici II/391. P eložka sil. I/37 byla ve stejné trase vymezen v ÚPO 

ižanov. 
Plocha Z23 

Plocha kódu DL. Plocha dopl uje chyb jící ást vzletové a p istávací dráhy ve ejného vnit-
rostátního letišt  K ižanov. 
Plocha Z24 – Z25 

Plochy kódu W1. Plochy jsou ur eny pro výstavbu malých vodních nádrží. Rybník na ploše 
Z24 bude sloužit jako rybochovný rybník s protipovod ovou funkcí, rybník na ploše Z25 bude mít 
funkci rybochovnou. Rybníky vhodn  dopl ují rybni ní pánev K ižanovska a p inese i novou este-
tickou a ekologickou hodnotu do krajiny. 
Plocha Z26 – Z27 

Plochy kódu W1. Plochy jsou vymezeny na podmá eném území pod stávajícím rybní kem. 
Plocha Z28 

Plocha byla vy azena po ve ejném jednání na základ  nesouhlasu orgánu ochrany ZPF. 
Plocha Z29 

Plocha kódu VL. Navazuje na plochu stávajícího zp sobu využití a slouží pro rozvojové 
pot eby dynamicky se rozvíjející firmy. Navazuje na vymezenou zastavitelnou plochu Z22. 
Plocha Z30 

Plocha kódu SK. Navazuje na plochu stávajícího zp sobu využití. Navazuje na vymezené 
zastavitelné plochy Z1 a Z2. 
Plocha K1  

Plocha kódu NS.  Kolem vodní plochy vytvo it druhov  bohatý biotop. Okrajem ploch vhodn  
vyty it polní cestu napojující zem lský areál na silni ní sí . 
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Plocha K2 
Plocha kódu NS. Vymezena pro rozvoj doprovodných porost  p irozené druhové skladby ko-

lem nového rybníku. Pro obsluhu rybníku do plochy umístit p ístupovou cestu – možno i sezónní-
ho charakteru. 
 Pot eba ploch pro bydlení 

Po et obyvatel od roku 1 950 (1 358 obyvatel) až do roku 2001, kdy dosáhl maxima 1 848 
obyvatel pom rn  rovnom rn  rostl. Po et obyvatel v roce 2011 z stává tém  shodný s rokem 
2001. Velký zájem o bydlení v sídle je nepochybn  dán jeho výhodnou polohou na k ižovatce 
dvou d ležitých silnic, blízkostí železni ní stanice obsluhující žel. trat . 250 a 252. Geografická 
poloha m styse umož uje dobrou dostupnost pracovištích center s vyšší ob anskou vybaveností. 
Krajské m sto je od K ižanova vzdáleno 45 km, Brno 50 km, Ž ár n./S. 25 km, Velká Bíteš 15 km 
a Velké Mezi í 10 km. Dostupnost centra Brno je po dálnici cca 40 min., což lze považovat za 
vzdálenost únosnou i pro denní dojíž ku. 

Tlaky na výstavbu objekt  individuálního bydlení si vynutily výstavbu sítí technické a dopravní 
infrastruktury na ásti zastavitelné plochy Z1 (blíže k základní škole) a vedení m styse se poda ilo 
v zastavitelné ploše Z1 získat do vlastnictví strategické pozemky a vytvo it tak podmínky pro 
ešení bytové otázky místních i p espolních obyvatel. 
Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou: 

Rok 1980 1991 2001 2011 2015 výhled 
po et obyvatel 1 637 1 788 1 848 1 846 1870* 1 950 
po et b.j. 441  491 531 548 555** 670 
obyv./byt 3,71 3,64 3,48 3,36 3,37 2,91 

   * údaj SÚ k 1.1.2015 ** údaj zjišt ný zpracovatelem ÚP 

 Záv r 
Jedním z úkol  územního plánování bylo akceptovat podmínky kontinuálního vývoje m styse, 

kterému dlouhodob  chybí územní p ipravenost zejména na úseku bydlení rodinného typu.  
Územní plán vytvá í p edpoklady pro vyvážené využívání p írodního, lidského, 

hospodá ského a rekrea ního potenciálu m sta. Potencionální nároky na zábor ZPF jsou úm rn  
velikosti sídla. 

Vysoké požadavky na zábor ZPF pro pot eby dopravní infrastruktury vyplývají z požadavk  
nad azené územn  plánovací dokumentace. Je z ejmé, že skute ný rozsah záboru ZPF bude 
významn  menší než jsou plochy koridor , což je možno dokladovat odborným odhadem v níže 
uvedené tabulce.  

Koridor pro umíst ní nových staveb dopravní infrastruktury 
Údaj eložka sil. I/37 obchvat sil. II/360 
délka osy silnice 4 800 m 3 120 m 

edpokládané ší kové uspo ádání S 9,5 S 9,5 
edpokládaná pr rná ší ka t lesa silnice v . zá ez , násp  

a p íkop  
20 m 20 m 

celkový vypo tený zábor ZPF 9,60 ha 6,24 ha 

11.2. Dot ení PUPFL 
Je vyvolán ešení p eložky sil. I/37. Koridor pro tuto p eložku vymezují ZÚR KrV. 

K zásahu do PUPFL dochází v rozsahu 0,48 ha v prostoru Podhradského rybníka – viz plocha 
Z21c a Z21e. Zásady územního rozvoje KrV pro p eložku vymezuje koridor ší e 150 m. 
skute ný zásah do lesa se p edpokládá v ší i cca 20 m – viz poslední tabulka kap. 11.1. 

Dále dochází k dot ení PUPFL u plochy K1 o vým e 0,03ha, zde se jedná o dot ení 
zm nou na plochu smíšenou nezastav ného území. P edpokládá se zde p ímé dot ení pouze malé 
ást PUFL navrhovanou ú elovou komunikaci, na zbylé ploše bude ponechán lesní porost. 
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Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa zasahuje okrajov  plocha p estavby P3, která eší 
zhodnocení území po bývalém lihovaru. Významn  do vzdálenosti 50 m od okraje lesa zasahují 
plochy malých vodních nádrží Z25, Z26 a Z27. 

 
12.   Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 

Obsaženo v ásti zpracované po izovatelem. 
 

13.   Vyhodnocení p ipomínek 
Obsaženo v ásti zpracované po izovatelem. 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P  Í L O H Y 
 
 
 

1. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF 
2. Vyzna ení ploch s dot ením p dního fondu platného ÚPO 

 
 
 
 
 
 



 

 

íloha 1 
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF 

název obce: K ižanov 
zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zábor ZPF podle t íd ochrany (ha) 

íslo 
lokality 

Katastrální 
území zp sob využití plochy 

vým ra 
plochy 

(ha) 

celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) 

orná 
da zahrady ovocné 

sady 
trvalé 
travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

investice 
do p dy 

(ha) 

Z1 K pl. bydlení v rod. domech-m stské a p ím stské 8,38 7,91 5,92 0,13  1,86   7,91   7,12 
Z5 K pl. bydlení v rod. domech-venkovské 0,31 0,00           
Z6 K pl. bydlení v rod. domech-m stské a p ím stské 0,72 0,00           
Z7 K pl. bydlení v rod. domech-m stské a p ím stské 3,52 3,52 3,41   0,11 3,49  0,03    
Z10 K pl. bydlení v rod. domech-venkovské 0,25 0,00           
Z11 K pl. bydlení v rod. domech-venkovské 0,70 0,68 0,68    0,68      
Z14 K pl. bydlení v rod. domech-venkovské 0,35 0,00           
Z15 K pl. bydlení v rod. domech-venkovské 1,77 1,77 1,77      1,77   0,15 

Plochy bydlení celkem  13,88 11,78 0,13 0,00 1,97 4,17 0,00 9,71 0,00 0,00 7,27 
Z4 K pl. smíšené obytné - komer ní 0,25 0,00           
Z16 K pl. smíšené obytné - venkovské 1,07 1,07 1,07    0,82  0,25   0,83 
Z30 K pl. smíšené obytné - komer ní 0,19 0,19 0,19      0,19   0,19 
P1 K pl. smíšené obytné - komer ní 0,32 0,00           
P2 K pl. smíšené obytné - komer ní 0,57 0,00           
P3 K pl. smíšené obytné - komer ní 0,93 0,12  0,12   0,10  0,02    

Plochy smíšené obytné celkem  1,38 1,26 0,12 0,00 0,00 0,92 0,00 0,46 0,00 0,00 1,02 
Z2 K pl. ob an. vybavení - komer ní za . malá a st ední 1,29 1,29 1,29    0,02  1,27   1,29 
Z13 K pl. ob anského vybavení - h bitovy 0,21 0,06    0,06     0,06  
Z17 K pl. ob an. vybavení - komer ní za . malá a st ední 0,53 0,53 0,53    0,53     0,53 

Plochy ob anského vybavení celkem  1,88 1,82 0,00 0,00 0,06 0,55 0,00 1,27 0,00 0,06 1,82 
Z12 K pl. ve ejných prostranství 1,00 0,93  0,08  0,85 0,14  0,39  0,40  

Plochy ve ejných prostranství celkem  0,93 0,00 0,08 0,00 0,85 0,14 0,00 0,39 0,00 0,40 0,00 
Z3 K pl. výroby a skladování  - plochy skladování 0,39 0,00           
Z8 K pl. výroby a skladování  - lehký pr mysl 0,37 0,37 0,37      0,37   0,11 
Z9 K pl. výroby a skladování -drobná a emesl. výroba 0,63 0,60 0,60      0,60   0,23 
Z18 K pl. výroby a skladování -drobná a emesl. výroba 1,58 1,58 1,58    0,17 0,44 0,97   1,56 
Z29 K pl. výroby a skladování - lehký pr mysl 0,82 0,82 0,82    0,82     0,56 

Plochy výroby a skladování celkem  3,37 3,37 0,00 0,00 0,00 0,99 0,44 1,94 0,00 0,00 2,46 
Z19 K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 0,92 0,91 0,61   0,30 0,25  0,66   0,36 
Z20a K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 0,19 0,19 0,19    0,19     0,10 
Z20b K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 10,12 10,00 9,33   0,67 0,49 3,11 6,40   8,90 
Z20c K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 3,84 3,81 3,43   0,38 1,73 0,94 0,85  0,29 3,64 



 

 

Z20d K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 1,67 1,67 1,67    1,67     0,52 
Z20e K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 7,49 7,41 7,41    0,01  3,94 2,79 0,67 7,09 
Z21a K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 1,55 1,50 1,50    0,38  0,75  0,37 0,64 
Z21b K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 0,22 0,22    0,22 0,22      
Z21c K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 22,00 20,72 20,66   0,06 8,98  0,06 2,98 8,70 20,26 
Z21d K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 0,34 0,28    0,28     0,28 0,28 
Z21e K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 11,87 10,80 10,57 0,07  0,16 7,32  3,32  0,16  
Z21f K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 2,95 2,86 2,86    2,71  0,15    
Z21g K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 18,66 17,75 16,94   0,81 3,11  14,33  0,31 13,17 
Z21h K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 6,94 6,86 6,86    4,55  2,31   0,65 
Z22 K pl. dopravní infrastruktury - silni ní 0,39 0,39 0,39    0,36  0,03   0,39 
Z23 K pl. dopravní infrastruktury - letecké 0,81 0,81 0,81    0,80  0,01    

Plochy dopravní infrastruktury celkem  86,18 83,23 0,07 0,00 2,88 32,77 4,05 32,81 5,77 10,78 56,00 
Z24 K pl.vodní a vodohospodá ské - vodní plochy a toky 4,27 3,83 3,66   0,17 0,03  3,80   2,68 
Z25 K pl.vodní a vodohospodá ské - vodní plochy a toky 1,41 1,16 0,57   0,59   1,11  0,05 1,02 
Z26 K pl.vodní a vodohospodá ské - vodní plochy a toky 0,36 0,00           
Z27 K pl.vodní a vodohospodá ské - vodní plochy a toky 0,07 0,00           

Plochy smíšené vodní a vodohospodá ské celkem  4,99 4,23 0,00 0,00 0,76 0,03 0,00 4,91 0,00 0,05 3,70 
K1 K pl. smíšené nezastav ného území 1,03 0,93 0,21   0,72 0,03  0,27 0,63   
K2 K pl. smíšené nezastav ného území 0,43 0,38 0,34   0,04   0,34  0,04 0,16 

Plochy smíšené nezastav ného území celkem  1,31 0,55 0,00 0,00 0,76 0,03 0,00 0,61 0,63 0,04 0,16 

Zábor ZPF celkem  113,92 106,24 0,40 0,00 7,28 39,60 4,49 52,10 6,40 11,33 72,43 

               
K k.ú. K ižanov    plocha se nachází na nezem lských pozemcích, není vyhodnocována 
      plocha se nevyhodnocuje na základ  metodiky 

 
 
 


