
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ú P L N É   Z N  N Í   Ú Z E M N Í H O   P L Á N U   
 

M  A  R  T  I  N  I  C  E  
 
 
 

platné ode dne nabytí ú innosti Zm ny . I ÚP Martinice dne 04.06.2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po izovatel:  stský ú ad Velké Mezi í, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 
29/1, 594 13 Velké Mezi í 

 
Datum: erven 2018 



Údaje o zpracovateli 
 
Zpracovatel zm ny . I ÚP Martinice: 
Ing. Marie Psotová, STUDIO P, Nádražní 52, 591 01 Ž ár nad Sázavou,  b ezen 2015 
 
Zpracovatel Úplného zn ní ÚP Martinice po vydání zm ny . I : 
Pavel Ondrá ek, STUDIO P, Nádražní 52, 591 01 Ž ár nad Sázavou, I  70401977, erven 2018 
 

 
 
 

ZÁZNAM O Ú INNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 ZAHRNUJÍCÍ ÚPLNÉ ZN NÍ PO VYDÁNÍ ZM NY . II 

Správní orgán, který zm nu vydal:  Zastupitelstvo obce Martinice 

Po adové íslo poslední zm ny: Zm na . I Územního plánu Martinice 

Datum nabytí ú innosti poslední zm ny: 04.06.2015 

PO IZOVATEL 
stský ú ad Ž ár nad Sázavou, odbor výstavby a regionálního 

rozvoje, Radnická 29/1, 594 13 Velké Mezi í 
 
Oprávn ná ú ední osoba po izovatele 
jméno a p íjmení:  Bc. Petra Švihálková 
 
 
podpis :                        

 



 

 

OBSAH: 

A. TEXTOVÁ ÁST 
1. Výchozí situace 
2. Vymezení zastav ného území 
3. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území 
3.1. Základní zásady koncepce 
3.2. Hlavní cíle rozvoje 
3.3. Ochrana a rozvoj hodnot 
4. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systému sídelní zelen  
4.1.  Urbanistická koncepce 
4.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a plochy 
4.3. Návrh systému sídelní zelen  
5. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek pro její umis ování, nakládání s odpady 
5.1.   Dopravní infrastruktura 
5.2.   Technická infrastruktura 
5.3.   Ob anské vybavení ve ejné 
5.4.    Ob anské vybavení ostatní 
5.5.  Ve ejná prostranství 
5.6.   Nakládání s odpady 
6. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití, ÚSES, prostupnost 

krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobývání nerost  
6.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití 
6.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
6.3. Prostupnost krajiny 
6.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 
6.5. Podmínky pro rekreaci 
6.6. Dobývání ložisek nerostných surovin 
6.7. Podmínky pro využití ploch koridor  
7. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení prostorového uspo ádání v . ochrany 

krajinného rázu 
7.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
7.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 
7.3. Umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení v nezastav ném území 
8. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb (VPS), ve ejn  prosp šných opat ení (VPO), 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 
8.1. VPS dopravní a technické infrastruktury 
8.2. Ve ejn  prosp šná opat ení 
8.3. Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 
8.4. Plochy pro asanaci 
9. Vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo s 

uvedením, v í prosp ch je p edkupní právo z izováno 
10. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího využití v . podmínek pro jeho 

prov ení 
10.1. Vysokorychlostní železni ní tra  
10.2. Umíst ní stavby alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í-východ - Kozlov - K ižanov 
11. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
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 studii do evidence územn  plá-
novací innosti 

13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu podmínkou pro rozhodování o zm nách 
jejich využití a zadání regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9 s uvedením, zda se bude jednat o regula ní plán 
z podn tu nebo na žádost 

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

15. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o parcelaci 
16. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
17. Údaje o po tu list  ÚP a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti 
 
B. GRAFICKÁ ÁST  
UZ.1 Výkres základního len ní území     1: 5 000 
UZ.2 Hlavní výkres       1: 5 000 
UZ.3 Ve ejn  prosp šné stavby, opat ení a asanace  1: 5 000 
UZ.4 Výkres po adí zm n v území      1: 5 000 
UZ.5 Schéma - Dopravní ešení     1: 5 000 
UZ.6 Schéma - Zásobování vodou a kanalizace   1: 5 000 
UZ.7 Schéma - Energetika, telekomunikace   1: 5 000 

C. GRAFICKÁ ÁST - dopl ující  
UZ.O1 Koordina ní výkres      1:5 000 



Úplné zn ní ÚP MARTINICE  po vydání Zm ny . I   06/2018 

 

4 
 

A. Textová ást 
 

1. Výchozí situace 
 Obsah kapitoly zrušen. 

 
2. Vymezení zastav ného území 

 V konceptu územního plánu obce zpracovaného v srpnu 2006 (dle zák. 50/1976 Sb.) bylo vy-
mezeno sou asn  zastav né území obce. V rámci vyhotovení návrhu územního plánu (ÚP) dle 
zák. . 183/2006 bylo zastav né území obce aktualizováno (12. ervence 2007). 

 Hranice zastav ného území je vyzna ena v grafické ásti územního plánu ve výkrese . 1 - 
výkres základního len ní a ve výkrese . 2 - hlavní výkres. Hranice zastav ného území je dá-
le vyzna ena v grafické ásti od vodn ní územního plánu a to v koordina ním výkrese a vý-
krese p edpokládaných zábor  p dního fondu. 

 Zastav né území je aktualizováno k datu 14.01.2014. 
 
3. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území 
3.1. Základní zásady koncepce 

 Dosáhnout vyváženého vztahu územních podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospo-
dá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel. 

 Chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území v etn  urbanistického, archi-
tektonického i archeologického d dictví. 

 Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajistit ochranu nezastav -
ného území. 

 ešit obnovu kulturních sociálních a hospodá ských pom  území ve struktu e osídlení. 

3.2. Hlavní cíle rozvoje 
 Ur it zásady funk ního a prostorového uspo ádání daného území a limit  využití území. 
 Reagovat na zvýšený zájem ob an , blízkého i vzdálen jšího okolí o výstavbu rodinného do-

mu v Martinicích. 
 Vyhodnotit stávající plochy využívané pro bydlení, výrobu, ob anské vybavení a navrhnout 

nejvýhodn jší zp sob jejich následného využívání, p ípadn  pro jejich rozvoj. 
 Prov it možnosti technického vybavení území s návrhem p íslušných opat ení. 
 Stanovit zásady usm rn ní ešení dopravy v obci, zejména ve vztahu ke  koridoru pro homo-

genizaci silnice II/360 a koridoru územní rezervy pro prov ení budoucího umíst ní alterna-
tivního vedení silnice MÚK Velké Mezi í -Východ - Kozlov - K ižanov. 

 Vymezit koridor územní rezervy pro prov ení budoucího umíst ní stavby vysokorychlostní 
trati. 

 Vymezit plochy ve ejného zájmu, respektive ve ejn  prosp šných staveb i opat ení. 
 Koncep ešit prvky ÚSES a zajistit rehabilitaci a rozvíjení p írodních hodnot krajiny. 

3.3. Ochrana a rozvoj hodnot 
 ÚP stanovuje zásadní pravidla regulující aktivity a d je v území a to jak urbanizovaném, tak i 

neurbanizovaném, v etn  ploch dopravní a technické infrastruktury. 
 Jsou vytvo eny p edpoklady pro ochranu prostorového uspo ádání s nezam nitelnou p dorys-

nou osnovou sídla. 
 Zamezuje se urbaniza ním tlak m na nekontrolovanou výstavbu zejména RD v sídle i jeho 

blízkosti. 
 Z hodnotných objekt  ÚP respektuje selské usedlosti v jádru sídla, i když byly vesm s naru-

šeny pozd jšími p estavbami. Nepom rn  zachovalejší z stávají stavby bývalého panského 
dvora v místní ásti Nové Dvory. 

 Je chrán n specifický rys obytného území a to ve velké mí e užitá skládaná krytina na skloni-
tých st echách. 
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 Významným prvkem majícím p íznivý vliv na hodnotu vesnického prost edí bude mít výsad-
ba zelen  s funkcí optické i hygienické clony zvl. p i výrobních plochách. 

 Územní plán vytvá í p edpoklady pro navrácení lidského m ítka do dnes zem lsky inten-
zivn  obhospoda ované krajiny. 

 íznivý vliv na ekologickou i estetickou funkci území bude mít dopln ní a založení prvk  
územního systému ekologické stability v etn  výsadby interak ních prvk  podél p irozených i 
lidskou inností vzniklých liniových prvk . 

 V nov  vymezených rozvojových i p estavbových plochách v ochranném pásmu dráhy, bude 
v dalším stupni projektové p ípravy prokázáno nep ekro ení maximální p ípustné hladiny 
hluku v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 

 
4. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systému sídelní 

zelen  
4.1.  Urbanistická koncepce 

 Navazuje na stávající plošné a prostorové i provozní uspo ádání sídla, na specifika venkov-
ského prost edí a spole enství s pot ebou uchování jejich integrity a základních ekologických 
proces . 

 Obec Martinice se bude nadále rozvíjet jako jeden urbanizovaný celek s drobným osídlením 
bývalého panského dvora na jednom katastrálním území. 

 evládající funkcí sídla z stává bydlení s menším zastoupením výrobních ploch zem l-
ských. 

 Extenzivní r st obce sm uje rovn ž do ploch bydlení, áste  do ploch výrobních a ob an-
ské vybavenosti. K op tovnému využití znehodnoceného území dochází v jádru obce pro po-

eby chyb jící ob anské vybavenosti. 
 Nezastav né území krom  p ípad  uvedených v tomto územním plánu bude nadále sloužit 

edevším zem lství, lesnictví, p ípadn  i rybá ství a pohybovým rekrea ním aktivitám. 
 Koncepce ÚP podporuje maximální vzájemné propojování r zných druh  zelen  a pronikání 

krajinné zelen  do prostoru sídel. 
 Preferuje se používání místn  p vodních druh  d evin. 

4.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a plochy 
 Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. 

plochy 

ozna ení 
ploch zasta-

vitelné 
estav-

by 

se zm -
nou v 
krajin  

el plochy (p evažující) kód plochy vým ra plo-
chy (ha) 

1 x   bydlení v rod. domech BR 1,51 
2 x   bydlení v rod. domech BR 0,81 
3 x   bydlení v rod. domech BR 0,63 
4 x   bydlení v rod. domech BR 0,13 
5  x  ob anské vybavenosti OV 0,12 
6  x  ob anské vybavenosti OV 0,04 
7 x   ob anské vybavenosti sportovní OVt 0,60 
8 x   výroby drobné VD 0,48 
9 x   smíšená obytná SO 0,10 
10 x   bydlení v rod. domech BR 0,12 

I/Z1 x   smíšená obytná SO 0,10 
I/Z2    plocha vy azena po spole ném jednání   
I/P1  x  smíšená obytná SO 0,05 
I/P2  x  smíšená obytná SO 0,02 
I/P3  x  smíšená obytná SO 0,04 
I/P4  x  smíšená obytná SO 0,08 
I/P5  x  bydlení v rod. domech BR 0,14 
I/K1   x smíšená nezastav ného území - sportovní NS 0,41 
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 Podmínky využití ploch zastavitelných a p estavby 
Plocha . 1 

 výstavba bude vycházet ze zpracované zastavovací studie 
Plocha .  2 

 ešit výstavbu rodinných dom  s využitelným podkrovím, charakter zástavby bude otev e-
ný 

 bude respektováno OP el. vedení VN 22 kV, bez možnosti výstavby nadzemních objekt  - 
ešit zde parkovišt  pro osobní automobily 

 zohlednit skute nost, že SV okraj plochy zasahuje bezpe nostní pásmo VVTL plynovodu 
 architektonický výraz (ztvárn ní) dom  nebude významn  odlišné od nových dom  v ploše 

. 1. 
 etapa výstavby - druhá 
 dopravní obsluha bude z p ilehlé místní komunikace 

Plocha .  3 
 dopravní obsluha plochy bude z místní komunikace, nep ipouští se z izování dalšího sjezdu 

ze sil. II/360 
 v ásti plochy vymezené pro funkci smíšenou obytnou nutno ve venkovním chrán ném 

prostoru dodržet hyg. limity stanovené pro hluk z pozemní dopravy 
 využití plochy, do které zasahuje ochranné pásmo živo išné výroby, nebude pro ú ely byd-

lení ani oddychu 
 ešit p eložku vodovodu do zem lského areálu 
 i koncepci výstavby nutno zohlednit, že se jedná o plochu p i vstupu do sídla, emuž bu-

de odpovídat architektonická úrove   
 etapa výstavby - druhá 

Plocha .  4 
 dostavba zastav ného území, kdy RD bude akceptovat stávající zastav ní 
 zachovat rozhledová pole k ižovatky místních komunikací 
 dopravní obsluha bude z p ilehlých místních komunikací 
 etapa výstavby - druhá 

Plocha .  5 a 6 
 na využití ploch v jádru sídla se kladou zvýšené nároky na urbanisticko architektonické e-

šení, tzn. tvo it bezpe né ú elné a hodnotné prost edí podporující sociální soudržnost 
 dopravní obsluha z místních komunikací 
 vhodn ešit úpravu ve ejného prostranství 

Plocha .  7 
 vhodn  využít omezeného prostoru pro sportovišt  
 k plochám bydlení ešit optickou clonu tvo enou vhodn  komponovanou zelení 
 dopravní obsluha ze stávající místní komunikace 

Plocha .  8 
 dopravní obsluhu plochy ešit z areálu zem lské výroby, po podrobn jším prov ení do-

pr. situace je podmín  vhodné i sjezdem na sil. II/360 
 i komponování zástavby respektovat skute nost, že se jedná o vstup do sídla 
 zohlednit trasu ve . vodovodu 
 charakter zástavby areálový, akceptovat pás zelen  na okraji plochy s funkcí optické clony 
 etapa výstavby - druhá 

Plocha .  9 
 respektovat sklonitost terénu 
 nadzemní objekty umis ovat ve vzdálenosti min. 25 m od PUPFL (mimo oplocení) 
 zohlednit trasu ve ejného vodovodu 
 etapa výstavby - druhá 

Plocha . 10 
- dopravní obsluha plochy bude ze stávající parcely RD, p ípadn  místní komunikace 
- respektovat terénní podmínky území 
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Plocha . I/Z1 
- využít vhodn  sklonitost terénu 
- charakter zástavby otev ený, výškové uspo ádání bude blízké sousední zástavb  
- plocha bude využita ve spojení s plochou I/P4 
- dopravní obsluhu ešit z místní komunikace 
- nadzemní objekty umis ovat ve vzdálenosti min. 25 m od PUPFL (mimo oplocení) 

Plocha . I/Z2 
- plocha vy azena po spole ném jednání 

Plocha . I/P1 
- zohlednit umíst ní stavby ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa 
- charakter zástavby v etn  výšky zástavby bude korespondovat s blízkými objekty 
- dopravní obsluha ze stabilizované navazující plochy SO p ípadn  z p ilehlého ve ejného 

prostranství 
- ešit v souvislosti s p ilehlou stabilizovanou plochou SO 

Plocha . I/P2 
- charakter zástavby otev ený, výška zástavby 1 nadzemní podlaží 
- dopravní obsluhu ešit z místní komunikace 
- respektovat terénní podmínky území 

Plocha . I/P3 
- charakter zástavby otev ený, výška zástavby 1 nadzemní podlaží 
- dopravní obsluhu ešit z místní komunikace 
- respektovat terénní podmínky území 

Plocha . I/P4 
- respektovat vhodn  sklonitost terénu  
- charakter zástavby otev ený, výškové uspo ádání bude blízké sousední zástavb  
- plocha bude využita ve spojení s plochou I/Z1 
- dopravní obsluhu ešit z místní komunikace 

Plocha . I/P5 
- vhodné navázat na územn  stabilizovanou plochu téhož zp sobu využití 
- charakter zástavby otev ený, výška objekt  nep esáhne výšku sousedních objekt  druhu BR 
- dopravní obsluha z místní komunikace, p ipouští se i ze silnice III. t ídy 

Plocha . I/K1 
- upravit plochu pro pot eby sjezdového lyžování 
- minimalizovat zásah do lesních pozemk  
- minimalizovat terénní úpravy 
- dopravní obsluha plochy z lyža ského svahu který leží na území m sta Velké Mezi í 

 Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 7.2. 
 ÚP nepožaduje prov ení vymezených zastavitelných ploch a ploch p estaveb územní studií. 

Podmínkou pro rozhodování v území rovn ž není požadavek existence regula ního plánu. 
 ÚP nevymezuje architektonicky anebo urbanisticky významné stavby, pro které m že archi-

tektonickou ást PD vyhotovovat pouze autorizovaný architekt. 
 i realizaci zám  staveb, které jsou zdrojem emisí hluku, je povinností investora na základ  

hlukového posouzení zám ru, prokázat dodržení limitních hladin hluku na nejblíže situova-
ném území obytné zástavby nebo chrán ném venkovním prostoru. 

4.3. Návrh systému sídelní zelen  
 zele  ve ejná 

 Respektovat stávající plochy této zelen  s tím, že ve spodní ásti ve . prostranství budou 
umíst ny dv  pro obec významné stavby ob . vybavení (kaple a hasi ská zbrojnice). 

 Ve ejná zele  se bude podílet na provozní koncepci ve . prostranství a naopak provozní 
požadavky prostranství se uplatní v návrhu zelen . 

 Ve ejná zele  bude nedílnou sou ástí stávajících ve ejných prostranství. V zastavitelných 
plochách bude uplatn na zvlášt  na ploše . 1. 
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 Ve ejná zele  bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami a níz-
kou dopl kovou (ke ovou) zelení. Plochy možno doplnit vodními prvky, mobiliá em obce i 

šími stezkami. 
 zele  vyhrazená 

 Vznik nových ploch zelen  je ÚP navrhován u stávajících výrobních ploch. 
 Jiným významným druhem této zelen  je zele  izola ní, kterou ÚP pro její nesporný  este-

tický i hygienický význam využívá p edevším u ploch výrobních a sportovních. 
 Ochranná zele  je koncipována jako pln  zapojená výsadba stromového patra s ke ovou 

podsadbou. Vhodné jsou místní d eviny, nikoliv však ovocné. 
 Samostatnou kategorií vyhrazené zelen  velmi ú inn  a pozitivn  se uplat ující v organi-

zmu obce tvo í zahrady a sady. ÚP proto stanovuje požadavek na respektování stanoveného 
koeficientu zastav ní ploch s rozdílným zp sobem využívání zajiš ující existenci t chto za-
hrad jak na plochách ur ených k bydlení i smíšených obytných (stabilizovaných i návrho-
vých). 

 Omezit výsadbu nízkých forem ovocných strom , vrátit sem alespo ást vysokokmenných 
strom . 

 V p edzahrádkách preferovat úpravy vesnici blízké s vylou ením anebo alespo  s omeze-
ním cizokrajných d evin. 

 U ploch bydlení a ploch smíšených obytných sm ujících zahradami do volné krajiny nutno 
umožnit výsadbu alespo  1 ady vzr stných strom . 

 
5. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek pro její 

umis ování, nakládání s odpady 
5.1.  Dopravní infrastruktura 

 Systém napojení obce na silni ní sí  z stává beze zm ny. 
 Stávající silnice II/360 a III/36048 krom  spojení obce s ostatními obcemi zajiš ují i p ímou 

obsluhu p ilehlých nemovitostí, silnice III/36047a zp ístup uje pouze ŽS Martinice. 
 Silnice vedou v územn  stabilizovaných trasách s pot ebou díl ích úprav spo ívajících v od-

stra ování bodových závad. 
 Akceptovat koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/360 ve zp esn ných ší ko-

vých parametrech. 
 Akceptovat vymezenou plochu územní rezervy v rozsahu zp esn ného koridoru pro prov ení 

budoucího umíst ní stavby alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í  - východ - 
Kozlov - K ižanov. 

 Segregace p ší a motorové dopravy je vyžadována p i silnicích zejména v urbanizované ásti 
obce. 

 i ešení ulic v zónách s p evažující bytovou výstavbou respektovat urbanistický požadavek 
na tvorbu obytných ulic. 

 Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov  vybu-
dovaný byt m l na p íslušející parcele  alespo  jedno garážové i odstavné stání pro osobní 
automobil. 

 Mimo vymezené výrobní plochy nelze  uvažovat s výstavbou hromadných, skupinových i 
adových garáží. 

 Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla vyšší hmotnosti jak 3,5 t 
v centrálních ástech obce a v obytných zónách. 

 Železni ní tra  v etn  p íslušející dopravní infrastruktury je územn  stabilizována. 
 i hranici s k.ú. Velké Mezi í akceptovat územní rezervu koridoru pro prov ení budoucího 

umíst ní stavby vysokorychlostní trat  (VRT) dle ZÚR Kraje Vyso ina. 
 Uvažovat s úpravami stávajících ú elových komunikací, dopln ní polních cest se p ipouští. 
 Hromadná doprava bude nadále zabezpe ována autobusovou a osobní vlakovou p epravou. 
 ipravit podmínky pro úpravu a ozna ení cyklotrasy ve sm ru SZ-JV p es území obce. 
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5.2.  Technická infrastruktura 
 Na zp sobu zásobování obce Martinice pitnou vodou není t eba nic koncep  m nit. 
 ešit výstavbu oddílné kanalizace s erpáním splaškových vod na m stskou OV Velké Me-

zi í. 
 V rozptýlené zástavb  se nadále p edpokládá akumulace odpadních vod v jímkách na vyváže-

ní s p ípadným alternativním išt ním odpadních vod, které budou v souladu s p íslušnou le-
gislativou. 

 enos pot ebného výhledového výkonu bude nadále zajiš ován ze stávajícího el. vedení VN 
22 kV p es stávající TS. 

 Dobudovat STL rozvody plynu v rozvojových plochách. 
 Zásobení teplem je p edur eno provedenou plošnou plynofikací, neuvažuje se s centrálním 

zdrojem tepla. 
 Respektovat koridory tranzitních energetických sítí. 
 Akceptovat vedení koridoru zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka - Velká Bíteš . Hranice 

JmK v ší ce 300 m vymezeném ZÚR Kraje Vyso ina. 
 V obci jsou vytvo eny p edpoklady pro 100 % telefonizaci, cílovým stavem je kabelizace 

vzdušných vedení. 
 Na úseku poštovních služeb neuvažovat s významnými zm nami. 
 Respektovat dálkové kabely procházející územím obce. 
 Elektrická sí  NN a sd lovací rozvody budou ešeny jak v nové, tak postupn  i v p vodní zá-

stavb  zemními kabely. 
 Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných sta-

veb než staveb souvisejících. 
5.7. Ob anské vybavení ve ejné 

 Stávající za ízení jsou stabilizována, vytvo eny jsou územní p edpoklady pro výstavbu kaple a 
hasi ské zbrojnice. 

5.8.  Ob anské vybavení ostatní 
 ÚP nep edpokládá se zm nami této skupiny ob anského vybavení 
 ÚP nevymezuje nové plochy tohoto ob anského vybavení. 
 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných 

ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, p ípadn  
podmín  p ípustným využíváním dané plochy (ustanovení možno p im en  uplatnit i pro 
ve ejnou ob . vybavenost). 

5.9. Ve ejná prostranství 
 Jsou respektována stávající ve ejná prostranství tvo ená p edevším prostory v jádru sídla a 

uli ními prostory. 
 Výstavbou ve ejného ob anského vybavení bude dotvo en architektonicky a urbanisticky ne-

zvládnutý prostor jádra sídla. 
 Ve ejná prostranství v nových obytných skupinách se budou vyzna ovat bohatstvím a rozma-

nitostí v jejich uspo ádání a budou vytvá et esteticky hodnotné obytné prost edí. 
 Na utvá ení ve ejných prostranství se bude zásadním zp sobem podílet ve ejná zele , což se 

pozitivn  projeví i p i ešení dopravní plochy p ed polyfunk ním domem. 
5.10.  Nakládání s odpady 

 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 Na území obce se nenachází žádná skládka a ÚP neuvažuje se z izováním skládek na území 

obce. 
 

6. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny 
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed povodn -
mi, rekreaci, dobývání nerost  
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6.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití 
 Uspo ádání území nedoznává návrhem ÚP významných zm n. Rozši uje se urbanizované 

území zvl. o plochy pro bydlení, které organicky navazují na zastav né území. Ve volné kraji-
 se pozitivn  projeví zvl. interak ní prvky. 

 Ve volné krajin  nebudou zakládána nová sídla i samoty. Nebudou zde realizovány žádné re-
krea ní stavby ani zahrádká ské kolonie. Dopravní obsluhu zajiš ují plochy a koridory do-
pravní. 

 Krajina nezastav ného území nadále slouží p edevším zem lství, lesnictví, p ípadn  rybá -
ství. Koncepce ešení sm uje do jejího zvelebování a celkového zvýšení její ekologické stabi-
lity. 

 Aktivními zem lskými plochami jsou plochy pro navrhovanou výstavbu zajiš ující rozvoj 
obce. Zvláštním druhem aktivních ploch jsou plochy pro dopln ní územního systému ekolo-
gické stability v . ploch pro dopln ní výsadby podél p írodních i um lých liniových prvk  v 
krajin . Ostatní zem lské plochy jsou stabilizované s pot ebou vyššího zastoupení ttp a roz-
ptýlené zelen . 

 Lesní plochy jsou plochami stabilizovanými, krom  aktivních ploch lesních, ur ených pro za-
jišt ní funk nosti územního systému ekologické stability. 

 Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitována p írodními podmínkami. Op-
timální zem lské hospoda ení bude kombinací rozumné a ohleduplné výroby s individuální 
údržbou krajiny. Definitivní ešení koordinace zem lských ploch bude p edm tem kom-
plexních pozemkových úprav. 

 V lesních plochách podporovat zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením zpev ují-
cích d evin, uplat ovat zde meliora ní d eviny s minimalizací nep vodních druh  d evin. ÚP 
neuvažuje se snižováním celkové plošné vým ry lesa. 

 Do ploch smíšených nezastav ného území p írodních ÚP za azuje plochy významné z pohle-
du ekologického a estetického, které dotvá í ráz území. 

 Plochy smíšené nezastav ného území rekrea ní jsou plochy, které slouží v letních m sících 
pro slun ní u vodní plochy. 

 Plochy smíšené nezastav ného území sportovní jsou plochy vymezené p i hranici s k.ú. Velké 
Mezi í jako plochy pro rozvoj areálu pro sjezdové lyžování na Fajtov  kopci. 

6.3. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Územní systém ekologické stability je vzájemn  propojený soubor p irozených i pozm -

ných, avšak p írod  blízkých ekosystém , který udržuje p írodní rovnováhu. 
 Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému a 

nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 
 Na území obce se nenachází prvky ÚSES regionální a nadregionální. 
 t lokálních biocenter propojuje sí  lokálních biokoridor , které jsou vymezeny vesm s jako 

áste  funk ní. Na plochách orné p dy se jedná o systém nefunk ní. 
 Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability 

za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability. 
 Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le je možno za 

esn  stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou, p ípadn  stavbu související 
s ochranou ŽP). 

 Up esn ní druhové skladby spole enstva ÚSES a hranic prvk  ÚSES bude p edm tem 
podrobn jší dokumentace - projektu ÚSES. 

 Plochy ÚSES budou respektovány p i ízení o komplexních pozemkových úpravách a p i 
zpracování lesních hospodá ských plán . 

 Interak ní prvky mají dopl ovat sí  biokoridor  a biocenter s funkcí rozptýlené zelen  
v krajin . 

6.3. Prostupnost krajiny 
 Silni ní sí  nedozná v ešení návrhu ÚP zm n. 
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 Novou organizaci území je možno o ekávat v JV ásti k.ú. pokud bude v územní rezerv  vý-
hledov  realizován zám r stavby alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í-východ - 
Kozlov - K ižanov. 

 elové komunikace zabezpe ují obsluhu ZPF i PUPFL bez vážn jších kolizí. Rozší ení sít  
chto cest reagujících na vývoj vlastnických vztah , ekologickou i protierozní funkci cest je 

možné. Sí  cest však nebude dosahovat hustoty sít  historické. 
6.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 

 Na území obce není vodohospodá ským orgánem vyhlášeno záplavové území. 
 Minimalizace erozních jev  vyskytujících se v místní trati zvané "Za tunelem" je ešena tech-

nickými opat eními. 
 V ostatních k vodní erozi náchylných územích lze vysta it s opat eními organiza ními a agro-

technickými. 
 Stavební pozemky budou vymezovány tak, aby zde bylo ešeno vsakování i zdržení deš o-

vých vod. 
 Územní plán neuvažuje s výstavbou nových suchých poldr  ani vodních nádrží. 

6.8. Podmínky pro rekreaci 
 Pro denní rekreaci obyvatel obce bude sloužit sportovišt , v p ípad  pot eb ke cvi ení sál kul-

turního domu. 
 Slun ní s p ípadným vstupem do vody je umožn no na b ehu závlahové nádrže. 
 Pro pobytovou rekreaci jsou na k.ú. Martinice velmi omezené možnosti. Event. možnosti na 

tuto formu rekreace je možno hledat ve stávajících objektech nespl ujících podmínky trvalého 
bydlení. S výstavbou rekrea ních objekt  na nových plochách se neuvažuje. 

 Po sil. III/36048 a dále po polní cest  ke Lhotkám vyty it  cyklotrasu vhodn  propojující vy-
zna ené cyklotrasy na sousedních k.ú. 

6.9. Dobývání ložisek nerostných surovin 
 Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost  nebo jejich prognózní zdroj a 

nejsou zde stanovena chrán ná ložisková území. 
 V registru poddolovaných území nejsou vymezeny na území obce žádné plochy z minulých 

žeb. 
 Nejsou zde vymezena území náchylná k sesuv m ani území se svahovými deformacemi. 
 Na území obce nejsou evidována žádná surovinová ložiska pro místní ú ely (pískovny, ložis-

ka jíl , kamene). 
6.10. Podmínky pro využití ploch koridor  

 Koridory dopravní infrastruktury se vymezují jako území umož ující  homogenizaci 
stávajícího  silni ního  tahu  sil.  II/360.  Takto  vymezené  území  je  t eba  do  doby  realizace  
zám ru chránit z d vodu zlepšení technických parametr  silnice v etn  p ímo souvisejících, 
nezbytných za ízení a v etn  p íslušných ochranných pásem vyplývajících z právních 

edpis . 
 Koridor technické infrastruktury je vymezen pro zajišt ní realizace zdvojení vedení ZVN 400 

kV Mírovka - Velká Bíteš - hranice Jihomoravskéko kraje.  
 Do doby realizace p íslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázáno 

provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by 
realizaci pot ebných úprav 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. 

 
7. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení prostoro-

vého uspo ádání v . ochrany krajinného rázu 
7.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 

 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb individuální-
ho bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení v kvalitním prost edí. 
Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom  a pozemky související s ur ujícím využívá-
ním plochy. Zp soby využití: 
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ípustné: pozemky rod. dom , pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných 
prostranství, dopravní a technické infrastruktury související s obsluhou plo-
chy, integrovaná za ízení nep esahující význam daného místa území a ne-
narušující jeho obytnou pohodu. 

podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení, za-
ízení sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro zájmovou in-

nost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu 
budov. Chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitelská in-
nost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech. Podmín  p ípust-
né innosti musí být bez negativních dopad  na sousední pozemky. 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plochy 
a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

 Plochy ob anského vybavení (OV) - slouží pro umis ování ob anského vybavení zejména 
místního významu. Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za ízení ob . vy-
bavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejná prostranství. Zp -
soby využití: 

ípustné: pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu (a), pozemky pro za-
ízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej ubytování a stravování 

(d), kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport (t), pozemky pro vzd lá-
vání a výchovu, plochy zdravotnictví a sociálních služeb a nevýrobní služ-
by (n). Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu ob . vybavení 

podm. p ípustné: bydlení, pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru ur ující nápln  
plochy vhodné, služby p ípadn emesla nesnižující kvalitu prost edí vy-
mezené plochy 

nep ípustné: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo 
anebo druhotn  

 Plochy ve ejných prostranství (VP) - jsou ur eny obecnímu užívání bez ohledu na vlastnictví 
tohoto prostoru. Zahrnují pozemky jednotlivých druh  ve . prostranství a pozemky dopravní a 
tech. infrastruktury. Významn  spoluvytvá í obraz sídla. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesních prostor , nám stí a uli -
ních prostor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a 
shromaž ovací ú ely 

podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš , ploch pro 
ambulantní, prodejní aktivity, parkovací stání 

nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování 
parkoviš  pro vozidla o hmotnosti nad 3,5 t, garáží a jiných staveb a in-
ností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto prostor  

 Plochy smíšené obytné (SO) - jsou ur eny pro víceú elové využití, v p ípad  obce zahrnují 
edevším p vodní historické zastav ní i nov  vymezené plochy, pozemky související do-

pravní a technické infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. Zp soby využití: 
ípustné: stavby pro bydlení a ob anskou vybavenost odpovídající velikosti vymeze-

ného pozemku a objemu budovy, pozemky soukromé i jiné zelen  
podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 

skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vli-
vy na životní prost edí, p ípadn  i rekreace ve stávajících k tomu vhodných 
objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu ur ující plochy, nemají 
negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží. 
Vše se d je v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch pozemk  a objemu 
budov. 

nep ípustné: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost e-
dí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn . Nap . stavby 
s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti náro né na p epravu 
zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod. 
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 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - jsou ur eny umis ováním staveb a za ízení sou-
visejících s nekolejovou pozemní dopravou. Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení pozemních komunikací (k), stavby a za ízení pro dopravu 
v klidu (p) a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících po-
zemk , doprovodná a izola ní zele ; Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní 
druhu dopravy (dopravního za ízení). 

podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového mate-
riálu, místní komunikace III. t ídy 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s ur ující náplní a funkcí plochy 
 Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD) - jsou ur eny pro umis ování staveb a za ízení 

souvisejících s kolejovou železni ní dopravou. Zp soby využití: 
ípustné: stavby a za ízení zabezpe ující provoz železni ní dopravní soustavy v etn  

íslušejících pozemk  
nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, nesouvisející s ur ujícím zp sobem využití 

 Plochy technické infrastruktury (TI) - jsou ur eny k umis ování staveb, za ízení a sítí tech-
nického vybavení na úseku vodního hospodá ství, zásobování el. energií (e), telekomunikací, 
zemním plynem a teplem. Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu technického vybavení. 
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  zá-
sobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo sou-
visející s ur ující náplní plochy 

nep ípustné: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s ur ující náplní plochy 
 Plochy výroby zem lské (VZ) - ur eny pro chov hospodá ských zví at, skladování i zpra-

cování produkt  živo išné a rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské služ-
by. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, pozem-
ky vnitroareálové dopravy a technické infrastruktury, pozemky s izola ní a 
vnitroareálovou zelení. Z d vod  organoleptického zápachu možno tolero-
vat ochranné pásmo mimo hranice závodu, nesmí však dosáhnout staveb 
vyžadujících hygienickou ochranu. 

podm. p ípustné: podnikatelská innost nenarušující primární využívání plochy (nap . veteri-
nární) a innosti a d je, které nejsou ur ující funkcí plochy rušeny nad p í-
pustnou míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního léka e, byty 
majitele p ípadn  osob zajiš ujících dohled). Podmín  p ípustné je umís-

ní erpací stanice pohonných hmot. 
nep ípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí pri-

mární využití plochy rušiv  
 Plochy výroby drobné (VD) - ur eny pro umis ování provozoven s výrobní náplní na bázi ku-

sové i malosériové, blížící se spíše výrob emeslnické s innostmi s vyššími nároky na p e-
pravu zboží. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, pozemky vnitroareálo-
vé dopravy a tech. infrastruktury, pozemky zelen . Negativní vlivy 
z provozovaných inností nesmí p ekro it limitní ochranné pásmo, které je 
dáno hranicí plochy. 

nep ípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí pri-
mární využití plochy rušiv  

 Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - jsou ur eny k vodohospodá ským ú el m 
s výjime ným estetickým významem pro utvá ení krajinného rázu území a významem ekolo-
gickým 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, údrž-
bou i rybá stvím 

podm. p ípustné: rekrea ní innosti, chov vodní dr beže (akceptovat neslu itelnost t chto 
funkcí) 
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nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 
režim v území 

 Plochy zem lské - orná p da (ZO) - jsou ur eny pro zem lskou produkci vesm s na po-
zemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12°. Obecn  jde o po-
zemky nízké ekologické hodnoty. Zp soby využití: 

ípustné: stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P ípustná 
je zm na kultury v trvale travní porost, výsadba rozptýlené zelen . 

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby, 
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn  užitkové zahrady a sa-
dy pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF a k naru-
šení krajinného rázu 

nep ípustné: umis ování nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stávajících po-
kud to není uplatn no v tomto územním plánu 

 Plochy  zem lské  -  trvalé  travní  porosty  (ZL) - jsou ur eny pro zem lskou produkci 
vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén  dobrou dostupností. Vý-
znamnou ekologickou hodnotu mají travinobylinná spole enstva p i okrajích lesa, rozptýlené 
zelen  p i vodote ích a rybnících. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba roz-
ptýlené zelen . 

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby, 
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn  užitkové zahrady a sa-
dy pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF a k naru-
šení krajinného rázu 

nep ípustné: umis ování nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stávajících po-
kud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování vým ry ttp na 
území obce 

 Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) - ur eny pro zem lskou produkci zahradních plo-
din, ovocných strom  p ípadn  ke . Zp soby využití: 

ípustné: innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, 
stování ovocných strom  a ke  

podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn  za ízení 
související s ur ujícím využitím plochy 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 
s ur ujícím využitím plochy 

 Plochy lesní (L) - jde o pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa. 
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a  lesní cesty 
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p í-

rody a krajiny, p ípadn  pozemky dopravní a technické infrastruktury 
nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 

s ur ujícím využitím plochy 
 Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - jsou ur eny pro vyjád ení specifického charakte-

ru nezastav ného území. Zp sob využití: 
ípustné: pozemky ZPF, PUPFL, pozemky vodních ploch, pozemky ostatních ploch 

(kód 14, p íl. vyhl. . 190/1996 Sb.) a pozemky p irozených a p írod  blíz-
kých ekosystém . innosti, kterými lze p isp t ke zvýšení ekologické sta-
bility plochy. 

podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury 
nep ípustné: innosti, které svými p ímými i druhotnými d sledky narušovaly krajinný 

ráz a ekologickou hodnotu plochy 
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 Plochy smíšené nezastav ného území rekrea ní (SR) - jsou ur eny pro rekreaci u vody a slu-
ní v období letních teplých dn . Jedná se o sezónní využívání plochy. Zp soby využití: 
ípustné: innosti spojené s rekreací u vody. Ve vegeta ním období mimo sezónu 

žné hospoda ení na trvalých travních porostech. 
podm. p ípustné mobilní za ízení související s ur ující funkcí plochy, pozemky dopravní a 

technické infrastruktury 
nep ípustné: terénní úpravy, zm na ttp na jiné kultury. Jiné innosti snižující ekologic-

kou hodnotu území a innosti nesouvisející s ur ujícím zp sobem využívá-
ní plochy. 

 Plochy smíšené nezastav ného území sportovní (NS) - jsou ur eny sportovn  rekrea ní využí-
vání p ízniv  orientovaných svah  ke sjezdovému lyžování. Zp soby využití: 

ípustné: innosti spojené se sjezdovým lyžováním na dostate né sn hové pokrývce. 
Ve vegeta ním období p íhodná innost na p dním fondu.  

podm. p ípustné z izování mobilních i trvalých lyža ských vlek  a dalších za ízení, které 
ímo a bezprost edn  souvisí s provozem, pozemky dopravní a technické 

infrastruktury 
nep ípustné: významn jší terénní úpravy, jiné innosti snižující ekologickou hodnotu 

území a innosti nesouvisející s ur ujícím zp sobem využívání plochy. 
7.3. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 

 Koncepce územního plánu zachovává venkovský ráz sídla, vytvá í jisté p edpoklady obnovy 
organické vazby na krajinu. 

 U stavových ploch se nep edpokládá výrazná zm na koeficientu zastav ní ploch. 
 Prostorové možnosti jádra sídla jsou omezené, díl í p edpoklady pro rozvoj je možno spat o-

vat v hospodá ských ástech p vodních zem lských usedlostí. Ohleduplnost k p vodním 
formám zástavby je podmínkou využití. 

 Plánovanou výstavbu objekt  ob anského vybavení se sadovými úpravami bude zhodnoceno 
ve . prostranstvím v jádru sídla. Do kompozice ve ejných prostranství zapojit zele  kolem 
památníku padlých. 

 Respektována je stávající hladina zastav ní. P evod jednopodlažní zástavby na dvoupodlažní 
se p ipouští z d vodu zachování plynulé návaznosti stavebních prvk  na blízké zastav ní. 

 Stávající plochy zem lské výroby modernizovat. P i event. dostavb  nové stavby nep ekro-
í objemové ani výškové parametry stávajících staveb. Vyžaduje se výsadba ochranné zelen . 

 Koeficient zastav né plochy nových výrobních ploch bude init max. 0,5, zpevn né plochy 
mohou tvo it dalších 30% plochy. Zbývajících min. 20% je ur eno pro zele . 

 Nové plochy pro bydlení budou mít koeficient zastav né plochy 0,20 - 0,30 Výška objekt  
bude 1 NP s možností využití podkroví k bydlení, pokud není uvedeno jinak - kap.4.2 

 Zastav ní novými rodinnými domy zvl. v okrajových ástech zastavitelných ploch koncipovat 
tak, aby se p i dálkových pohledech uplat oval obraz st ech. Obecn  se p edpokládá, že p i 
nové výstavb  bude vycházeno z tradice vesnického domu. 

 Podíl zpevn ných ploch sportoviš  (h iš ) m že init až 0,65% s tím, že dalších 25% plochy 
bude ur eno pro zele  a zbytek pro plochy manipula ní. Pro objekt soc. za ízení se pravidla 
neur ují, musí však spl ovat kriteria hodnotné stavby vážící se na p ilehlou obytnou zónu. 

 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrádek 
bude nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. U zastavitelných ploch ponechat 
do volné krajiny prostor pro výsadbu alespo  jedné ady vzr stných vysokokmen . 

 Podporovat pronikání krajinné zelen  do urbanizovaného území obce, podporovat užívání 
místn  p íslušných d evin. 

 Posilovat p sobení jednotlivých krajinných prvk  a ploch p írodních biotop . 
 Na území obce se nep edpokládá umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, faktor 

pohody, apod.) výrazn  p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy na 
lov ka. 

7.3.  Umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení v nezastav ném území 
 Požadavky na umis ování t chto staveb v nezastav ném území nebyly uplatn ny. 
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 ípadné umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní hos-
podá ství, t žbu nerost , pro ochranu p írody a krajiny, pro ve ejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování 
jejich d sledk  a dále taková technická opat ení, které zlepší podmínky využití nezastav ného 
území pro ú ely rekreace a cestovního ruchu je možné, pokud nedojde k narušení urbanistické 
koncepce obce, kompozi ních vztah  v území nebude zaznamenán nežádoucí dopad na kra-
jinný ráz nebo nedojde k p ekro ení únosné kapacity území, kterou m že být nap . dopravní 
zát ž, hygienická únosnost území i bezpe nost v území. 

 
8. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb (VPS), ve ejn  prosp šných opat ení (VPO), staveb 

a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze prá-
va k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

8.1. VPS dopravní a technické infrastruktury 
etn  ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el. 

 Dopravní infrastruktura 
V-D2 Úprava sil. III/36048 v sídle 
I/VD1 Koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/360 (kód DK21 dle ZÚR Kraje 

Vyso ina) 
 Technická infrastruktura 

I/VT1 Koridor zdvojení ZVN 400 kV Mírovka - Velká Bíteš - hranice JmK (kód E02 dle 
ZÚR Kraje Vyso ina) 

8.2 Ve ejn  prosp šná opat ení 
        Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
8.3. Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 

  Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
8.4. Plochy pro asanaci 
 Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
 
9. Vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných opat ení, pro které 

lze uplatnit p edkupní právo s uvedením, v í prosp ch je p edkupní právo z izováno 
P-OV1   - dostavba sídla objekty základní ve ejné ob anské vybavenosti 
  - parc. . 1535/5, 1535/6, 1535/7, 1545, 1550, k.ú. Martinice u Velkého Mezi í 
  - p edkupní právo z izováno ve prosp ch obce Martinice 

pozn.: Na tyto plochy nelze uplatnit možnost vyvlastn ní i jiného omezení vlastnických práv dle  
§170 zák. . 183/2006 Sb. 
 
10. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 

využití v . podmínek pro jeho prov ení 
10.1. Vysokorychlostní železni ní tra  

 Územní rezerva R1 vymezená p i hranici s k.ú. Velké Mezi í akceptuje koridor územní re-
zervy pro prov ení budoucího umíst ní stavby vysokorychlostní trat  (VRT) vymezené v 
ZÚR Kraje Vyso ina. 

 V ploše územní rezervy je vymezena plocha se zm nou v krajin  I/K1 pro rozší ení areálu ly-
ža ského svahu Fajt v kopec nacházejícího se na k.ú. Velké Mezi í. Využitím této plochy 
nedojde k významnému navýšení hodnoty území. 

10.2. Umíst ní stavby alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í-východ - Kozlov - K iža-
nov 

 Územní rezerva I/R1 je vymezena v rozsahu zp esn ného koridoru pro prov ení budoucího 
umíst ní stavby alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í  - východ - Kozlov - K i-
žanov ešeného v ZÚR Kraje Vyso ina. 

 
11. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 

 Z hlediska územního plánování se nejedná o území se zvlášt  komplikovanou problematikou  
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 Z hlediska asové posloupnosti využívání díl ích ploch se zm nou v území jsou ur eny dv  
etapy. 

 Postup výstavby je z ejmý z grafické ásti územního plánu. 
 Vstup do II. etapy je možný po využití 65% kapacity ploch se zm nou území za azených v I. 

etap . 

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 studii do evidence územn  plánovací innosti 

 Plochy ur eny k prov ení zm n územní studií nebyly vymezeny. 
 
13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu podmínkou 

pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu 
v rozsahu dle p ílohy . 9 s uvedením, zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo 
na žádost 

 Nejsou vymezeny. 
 
14. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že 

vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
 Nejsou vymezeny. 

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

 Nejsou vymezeny. 
 
16. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

 Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení. 
 
17. Údaje o po tu list  ÚP a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti 

Textová ást v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti sestává z 10 list  
formátu A4. 
Výkresová ást sestává: 

výkres 
íslo název 

po et list  ítko 

UZ.1 Výkres základního len ní území 1 1 : 5 000 
UZ.2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
UZ.3 Ve ejn  prosp šné stavby, opat ení a asanace 1 1 : 5 000 
UZ.4 Výkres po adí zm n v území 1 1 : 5 000 
UZ.5 Schéma - Dopravní ešení 1 1 : 5 000 
UZ.6 Schéma - Zásobování vodou, kanalizace 1 1 : 5 000 
UZ.7 Schéma - Energetika, telekomunikace 1 1 : 5 000 

 
 


