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1. Vymezení zastav ného území 
 Zastav né území bylo vymezeno k 13. 7. 2007 dle § 59 zák. . 183/2006 Sb. aktualizováno 

bylo v návrhu územního plánu Sviny k 10. 10. 2007. 
 Zastav né území je vyzna eno v grafické ásti územního plánu ve výkresu základního le-

ní území a v hlavním výkresu. 
 Zastav né území je dále vyzna eno v grafické ásti od vodn ní územního plánu 

v Koordina ním výkrese a výkrese P edpokládaný zábor p dního fondu. 
 
2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území 
2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce 

 Z program  rozvoje kraje ani programu rozvoje mikroregionu Velkomezi sko pro území 
obce nevyplývají žádné specifické požadavky. 

 Jako malý sídelní útvar nemá obec d ležité postavení v sídelní struktu e, neprojevuje se zde 
vliv rozvojové osy OS6 Praha-Jihlava-Brno dle Politiky územního rozvoje R. 

 Nad azená územn  plánovací dokumentace pro území kraje Vyso ina není vydána. 
2.2. Hlavní cíle rozvoje 

 Navrhnout ú elnou koncepci využití území, jeho organizací je zabezpe en soulad p írod-
ních, civiliza ních a kulturních hodnot v podmínkách udržitelného rozvoje. 

 Zajistit podmínky pro stabilizaci po tu obyvatel v sídle. 
 Ur it zásady prostorového uspo ádání, uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití 

a limit  využití správního území obce. 
 Prov it pot eby na úseku ve ejné infrastruktury, vyhledat p íhodné plochy pro výstavbu 

rodinných dom . 
 Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území se zabezpe ením ochrany 

nezastav ného území. Rozší it ve ejné prostranství v jádrové ásti sídla. 
 Zabezpe it podmínky pro funkci územních systém  ekologické stability a zlepšení obytnos-

ti krajiny. 
 Vymezit nezbytné plochy ve ejného zájmu resp. ve ejn  prosp šných staveb i ve ejn  pro-

sp šných opat ení. 
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot 

 Zajiš uje se ur ením zásadních pravidel upravujících aktivity, innosti a d je na území 
obce, tedy na území urbanizovaném a neurbanizovaném. 

 Je respektována p dorysná stopa zastav ní p vodních selských usedlostí (n kde již 
porušená) sm ující do návesního (ve ejného) prostoru. V souladu s požadavky zadání ÚPO 
dochází k rozší ení návsi o ve ejný prostor vzniklý po asanaci n kolika malých dom  

i vyúst ní místní komunikace na silnici. 
 Nov  vzniklé ve ejné prostranství bude ešeno s uplatn ním stavby obecního ú adu 

a dochovaného p vodního zastav ní s nezbytným požadavkem na dopln ní stavbami 
vytvá ejícími rozhraní mezi ve ejností návsi a intimitou soukromého bydlení. 

 Náves dostane novou spole enskou funkci s pot ebným polyfunk ním využíváním prostoru 
i p ilehlých staveb. 

 Respektována a v grafické ásti ÚP vyzna ena je kulturní památka rejst . . 49648/7-8812 - 
zvoni ka na návsi. 

 Navržené plochy zastavitelné vesm s navazují bezprost edn  zastav né území sídla.  
 K asanaci je navržen zem lský hospodá ský objekt na východním okraji areálu 

zem lské výroby tvo ící nep íznivou dominantu sídla. Pro sv j výrazn  vertikální 
charakter se bude nadále do nemalého území rušiv  promítat technicistní dominanta 
telekomunika ní konstrukce na vrchu Ambrožný. 
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 Do krajinného prost edí jsou za len ny požadavky vyhlášených komplexních pozemkových 
úprav. Postupn  se zde budou uplat ovat prvky územního systému ekologické stability. 

 Obytné území sídla není zasaženo významn jšími zdroji hluku p ípadn  jinými 
škodlivinami. 

 Zajišt na je dodávka kvalitní pitné vody i likvidace splaškových vod. 
 Mimo p ípady uvedené v tomto územním plánu se nep edpokládá s umis ováním staveb 

mimo urbanizované území a zastavitelné plochy. 
 

3. Urbanistická koncepce v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb, 
ostatních ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen  

3.1.  Urbanistická koncepce 
 Základní urbanistická koncepce vychází p edevším z p írodních podmínek, dosaženého 

stupn  rozvoje, ze stávající organizace ploch rozdílného zp sobu využití a prostorové 
skladby i geografické polohy obce. Urbanistická koncepce je významn  omezována limity, 
které vstupují do území (ochrana p írody, ochranná pásma, aj.). 

 Urbanistická koncepce vytvá í územn  technické p edpoklady pro stabilizaci po tu 
obyvatel v sídle se zachováním p íznivých životních podmínek. Nabízí p im ené množství 
ploch pro bydlení, dopln ní ob anského vybavení, rozvoj výrobních aktivit a vytvá í novou 
plochu v jádru sídla pro setkávání obyvatel obce. Územním plánem je požadována 
modernizace resp. p estavba zem lského areálu. 

 Územní plán navrhuje zásady obsluhy jednotlivých ástí území obce dopravní a technickou 
infrastrukturou. 

 ešením územního plánu nedochází ke snížení estetických ani p írodních hodnot 
krajinného rázu území. 

 Ve volné krajin  nebudou zakládána nová sídla, samoty ani rekrea ní za ízení individuální 
i hromadné. Pro relaxaci a oddych je možno využít nových ploch p i rybníku Pradlán. 

 Obec Sviny se rozvíjí a nadále bude rozvíjet jako jedno sídlo s nadmístní ob anskou 
vybaveností situovanou v izolované poloze na jednom katastrálním území. 

3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území 
 Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý územní 

plán, tj. pro návrh i od vodn ní ÚP. 
plochy evažující ú el plochy a kód plochy Ozna ení 

ploch zastavitelné p estavby ostatní charakteristika kód 
vým ra 

plochy (ha) 

1 x   ob anské vybavení nevýrobní služby On 0,20 
2 x   bydlení v rodinných domech BR 0,81 
3 plocha vypušt na 
4 x   výroba drobná VD 0,21 
5 plocha vypušt na 
6  x  ve ejné prostranství VP 0,18 
7   x lesní L 0,69 
8   x lesní L 2,20 
9   x vodní a vodohospodá ské VH 0,43 
10   x vodní a vodohospodá ské VH 0,37 
11   x lesní L 0,52 
12   x lesní L 0,49 
13   x lesní L 0,36 
14 x   rekreace ve ejné RV 1,21 
15   x lesní L 0,23 
16   x lesní L 1,80 
17   x lesní L 0,17 
18   x lesní L 0,79 
19 x   plochy smíšené obytné SO 0,24 
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 Podmínky využití ploch  
Plocha . 1 

 využití plochy pro ob anskou vybavenost skloubit s pot ebami obce a s využitím 
stávající plochy 

 hranice mezi plochami rozdílného využívání není ostrá 
 každá z díl ích ploch bude dopravn  i na tech. infrastrukturu napojena p es stávající 

plochu stejné funkce 
Plocha . 2 

 stanovit pevnou stavební áru pro objekty rodinných dom , která bude rovnob žná 
s uli ní árou. Uli ní ára bude rovnob žná s osou silnice 

 dopravní obsluha staveb bude ešena po ve ejném prostranství mezi t lesem stávající 
silnice a pozemky rodinných dom . Doporu uje se soub žná místní komunikace 

 samostatn  vymezené ve ejné prostranství ešit s ohledem na podmínky místa – vysoká 
hladina spodní vody, mok ad 

 mezi uli ní a stavební arou bude vzdálenost umož ující odstavení osobního automobilu 
 ešit p eložku vodovodní p ípojky k osamocen  stojícímu rod. domu 

Plocha . 3 a . 5 
 plocha vypušt na z ešení ÚP na základ  nesouhlasu zastupitelstva obce s návrhem ÚP 

Plocha . 4 
 výrobní innost ešit ve vazb  na stávající hospodá ské objekty v etn  dopravní obsluhy 
 velikost objekt  nebude dosahovat velikosti realizované stavby, bude se blížit 

hospodá ským objekt m sousední výstavby 
 ešit p echod do volné krajiny tak, aby nebyl ostrý ale p irozený 

Plocha . 6 
 podmínkou využití plochy je asanace drobných objekt  
 uvoln ní prostoru vyvolá pot eby urbanisticko architektonického ešení objekt  

oto ených do nov  vzniklého prostoru. ešení se bude týkat jak budovy ve ejné (obecní 
ad) tak zejména objekt  soukromých 

 jedná se o významný zásah do prostorového uspo ádání sídla, kdy bude nutno pro celý 
prostor jádra nalézt jednotící moment 

 ešit pot ebu úpravy vyúst ní místní komunikace na silnici 
Plocha . 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 

 zalesn ní realizovat s ohledem na skupinu typ  geobiocenu a stanovištní podmínky 
odpovídající stavu prost edí. 

Plocha . 9, 10 
 pro výstavbu rybníka využít vhodného profilu 
 vodní plocha mimo akumulaci vody musí mít význam ekologický a estetický 
 vhodn  utvá et sklon b eh  pro rozvoj litorálních spole enstev 

Plocha . 14 
 do využití plochy zapojit vodní plochu stávajícího rybníka 
 respektovat režimy ochranného pásma el. vedení VN 22 kV 
 dopravní obsluha bude z ú elových cest 
 z nadzemních objekt  lze p ipustit výstavbu oplocení bezprost edn  související 

s aktivitami na h išti p ípadn  tréninková tenisová st na, apod. 
 kompozice využití celé plochy nesmí p sobit v prost edí krajiny cize, musí se mu 

izp sobit 
Plocha . 19 

 respektovat režimy ochranného pásma el. vedení VN 22 kV 
 respektovat režimy ochranného pásma vodního zdroje III. stupn  
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 plocha bude ešena v návaznosti na stávající plochu SO 
 rozsah záboru ZPF mimo zastav né území bude odpovídat závaznému stanovisku M Ú 

Velké Mezi í, odbor životního prost edí zn. ŽP/20951/2011/884/2011-rybar ze dne 
10.6.2011 

 Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 3.1. a 6.2. 
 i realizaci zám , které jsou zdrojem emisí hluku, je povinností investora stavby 

prokázat v rámci územního ízení na základ  hlukového posouzení jednotlivých zám  
dodržení limitních hladin hluku na nejblíže situovaném obytném území nebo chrán ném 
venkovním prostoru. 

3.3. Návrh systému sídelní zelen  
 Zele  ve ejná 

 Je reprezentována zejména zelení centrální ásti sídla, v mí e omezen jší doprovodnou 
zelení kolem dopravních ploch. 

 Nov  se vymezuje na plochách ve . prostranství v p estavbové ploše v jádru sídla, 
na ploše bydlení v rodinných domech (pl. . 2) a na ploše ve ejné rekreace. Ve ejná 
zele  bude sou ástí ve ejn  p ístupných ploch v navržených skupinách rodinných dom . 

 Nové utvá ení návesního prostoru si vyžádá mimo ádn  kvalitní zpracování 
sadovnických úprav prostoru. 

 Ve ejná zele  bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami 
a nízkou dopl kovou (ke ovou) zelení. Plochy možno doplnit vodními prvky, 
mobiliá em obce i p šími stezkami. 

 Zele  vyhrazená 
 Je a nadále bude nedílnou sou ástí sídelního útvaru. Nov  se v kompozici sídla projeví 

zele  zejména funkce hygienické clony u ploch zem lské výroby. 
 Ochranná zele  je koncipována jako pln  zapojená výsadba stromového patra s ke ovou 

podsadbou. 
 Samostatnou kategorií vyhrazené zelen  velmi ú inn  a pozitivn  se uplat ující 

v organizmu obce tvo í zahrady. ÚP proto stanovuje koeficient zastav ní ploch 
rozdílného zp sobu využívání zajiš ující další existenci zelen  jak na plochách 
stavových, tak rozvojových. 

 V zahradách je žádoucí omezení výsadby nízkých forem ovocných strom  
s up ednostn ním strom  vysokokmenných. V p edzahrádkách preferovat úpravy vesnici 
blízké. 

 U ploch bydlení sm ujících zahradami do volné krajiny nutno umožnit výsadbu alespo  
jedné ady vzr stných strom . 

 Obecné požadavky 
 Sídelní zele  propojovat do v tších celk , podporovat jednoduché, ale kvalitní úpravy 

s jednoduchou údržbou. 
 Posilovat pronikání krajinné zelen  do sídelního prost edí. 
 Používat autochtonních druh  d evin a k ovin. 

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

umis ování, nakládání s odpady 
4.1. Dopravní infrastruktura 

 Systém napojení obce na silni ní sí  z stává beze zm ny. Trasa silnice je územn  stabili-
zována. 

 Silnice procházející zastav ným územím zabezpe uje i nadále p ímou obsluhu p ilehlých 
nemovitostí. 
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 Pro nízké intenzity dopravy ešit pohyb chodc  v rámci úprav návesního prostoru a dife-
renciací dopravních ploch v zastav ném území (p i silnici a místních komunikacích 
do B ezejce a V. Mezi í). 

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

 Neuvažuje se obecn  s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípustné 
je z izování t chto staveb na výrobních plochách. 

 Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 
3,5 t na ve ejných prostranstvích a v obytných zónách. 

 Na území obce není uvažováno s výstavbou dopravních za ízení ( SPHM, motorest, 
apod.). 

 Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Umíst ní autobusové 
zastávky z hlediska dostupnosti je vhodné. 

 Dvoukolejná elektrifikovaná železni ní tra  H. Brod-Brno-Kúty je respektována ve své tra-
se v etn  p íslušného ochranného pásma dráhy. 

 Akceptována je sí  polních cest, která byla prov ena ve vyhlášených komplexních pozem-
kových úpravách. 

 Vodní doprava nemá na území obce své zájmy. 
 innosti a d je navrhované ÚP nebudou mít vliv na provoz letišt  K ižanov. 

4.2.   Technická infrastruktura 
 V zásobování pitnou vodou není uvažováno se zm nami. 
 Likvidaci odpadních vod ešit výstavbou jímek na vyvážení u každé nemovitosti s odvozem 

obsahu jímek na blízké istírny odpadních vod. Alternativn  lze užít domovních OV ev. jim 
ekvivalentních technologií išt ní odpadních vod. 

 Respektovat vymezenou územní rezervu pro p ípadnou výstavbu za ízení na likvidaci odpad-
ních vod severn  od sídla. 

 Pln  akceptovat funk ní išt ní odpadních vod Ústavu sociální pé e pro t lesn  postiženou 
mládež. 

 enos pot ebného výhledového el. výkonu bude nadále zajiš ován ze stávajícího vzdušného 
el. vedení VN 22 kV procházejícího východn  od sídla. 

 Respektovat stávající STL rozvody zemního plynu pro areál Ústavu sociální pé e pro t lesn  
postiženou mládež. ÚP nevylu uje možnost plynofikace sídla Sviny. 

 K vytáp ní a oh evu TUV Ústavu soc. pé e nadále bude využíváno zemního plynu. Pro vytá-
ní nemovitostí v sídle preferovat používání topidel na ekologická paliva. 

 Akceptována je základnová stanice ve ejné telefonní sít  Eurotel Ambrožný v etn  p ísluš-
ného kruhového ochranného pásma. 

 Pokud nebudou omezeny rozvojové zám ry obce Sviny, ÚP nebrání z izování radireléových 
tras nad územím obce. 

 Místní telefonní sí  je dostate  kapacitní. 
 Na úseku poštovních služeb neuvažovat se zm nami. 
 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. 
4.3.   Ob anské vybavení ve ejné 

 Stávající ob anská vybavenost je stabilizována. 
 Víceú elový objekt, ve kterém je obecní ú ad, spole enský sál a hasi ská zbrojnice 

vyžaduje modernizaci. P ípadné rozší ení zastav né plochy je možné jižním sm rem. 
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 Chyb jící plochy pro sport možno ešit v rámci podmínek na plochách zm n v území . 14, 
ípadn  6. 

 Za ízení Ústavu sociální pé e pro t lesn  postiženou mládež je považováno za územn  
stabilizované bez nárok  na územní rozvoj. 

4.4.   Ob anské vybavení ostatní 
 Požadavky je možno ešit v rámci stávající plochy ob anské vybavenosti p ípadn  

na rozvojové ploše . 1. 
 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 (toto ustanovení 
možno p im en  uplatnit i pro ve ejnou ob . vybavenost). 

4.5.   Ve ejná prostranství 
 Ve ejná prostranství, a  již stávající i navrhovaná úzce souvisí s plochami sídelní ve ejné 

zelen , která se na jejich utvá ení bude významn  podílet. 
 Nejd ležit jším ve ejným prostranstvím nadále z stává návesní prostor, který v souladu 

s požadavky zadání ÚPO dozná významných zm n. Na uvoln ní prostoru bude zejména 
reagováno: 
 úpravami dnes zakrytých ástí stávajícího zastav ní 
 ur ením zásad pro pot ebné návrhy zm ny vn jšího výrazu staveb na východní stran  

dnešní návsi 
 "uzav ením" východní strany (p ed izolovaným RD) nového ve ejného prostoru 
 ešením vztahu mezi novou a p vodní návsí s památkov  chrán nou zvoni kou 
 ešením úprav p idruženého prostoru místní komunikace (zde silnice III. t ídy) 
 vhodným návrhem zelen  tak, aby nebyla narušena celistvost centrálního prostoru 

 Pozemky ve ejného prostranství, které jsou sou ástí zastavitelné plochy . 2, ešit za ú elem 
zachování mok adních spole enstev. 

 Akceptována jsou ve ejná prostranství a zele  p i místních komunikacích. 
4.6.   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 ani jiných za ízení na likvidaci 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 p ed 
povodn mi, rekreace, dobývání nerost  

5.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití 
 Na uspo ádání krajiny neurbanizované bude mít d ležitý pozitivní vliv realizace 

vyhlášených komplexních pozemkových úprav. Na uspo ádání krajiny urbanizované 
zejména pak nové rozší ení jádra sídla. 

 Zastavitelné plochy navazují krom  plochy ve ejné rekreace vždy na zastav né území 
a podmínkami pro využití t chto ploch je sledována pot eba nenarušení životního, obytného 
i pracovního prost edí sídla p i sou asném požadavku zachování venkovského charakteru 
obce. 

 Zastav né území nem že být rozši ováno, aniž by nedocházelo k modernizaci stávajícího 
domovního fondu i výrobních ploch. 

 V krajinné scén  se p ízniv  uplatní ochranná zele , která zmírní negativní dopad st ediska 
živo išné výroby na panorama sídla. 
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 Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví p ípadn  rybá ství 
a rekrea ním pohybovým aktivitám. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je 
limitována p írodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. 

 V lesních porostech se požaduje zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením 
zpev ujících a meliora ních d evin. Neuvažovat s plošným odlesn ním. 

 U vod stojatých rozvíjet ekotonální spole enstva, v litorálním pásu akvatického 
a terestrického ekosystému. Zajistit soulad mezi hospodá ským využíváním vodních ploch 
a jejich ekologickou a estetickou funkcí. 

 Stávající zele  respektovat, podporovat vzr stnou zele  v sídle a posilovat podíl rozptýlené 
zelen  v krajin , alejemi doplnit komunika ní sí  stávající i navrženou v rámci KPÚ. 

 Územní plán ur uje podmínky zabezpe ující dobrou obsluhu území dopravní a technickou 
infrastrukturou. 

 Smíšené plochy nezastav ného území p írodního se vymezují na pozemcích p irozených 
a p írod  blízkých ekosystém , dále sem náleží pozemky p irozených a p írod  blízkých 
spole enstev zjišt né z mapování biotop  a pozemky kultury ostatní plocha. 

5.2.   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. 
 Dv  vymezená lokální biocentra jsou áste  funk ní, ostatní t i lokální biocentra 

do ešeného území zasahující svou menší ástí, p ípadn  pouze hranicí biocentra, jsou 
funk ní. Lokální biokoridory spojující lokální biocentra do sít  jsou taktéž áste  
funk ní, pouze úsek lokálního biokoridoru nad rybníkem Velký Chlostov je funk 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 p 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. 

 Interak ní prvky dopl ují sí  biokoridor  a biocenter s funkcí rozptýlené zelen  v krajin . 
5.3. Prostupnost krajiny 

 Stávající prostupnost krajiny není ešením územního plánu omezována. 
 Sí  polních cest v krajin  byla prov ena nedávno vyhlášenými komplexními úpravami. 

5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 
 i respektování požadavk  plynoucích z vyhlášených komplexních pozemkových úprav 

nebude docházet k projev m vodní ev. v trné eroze. 
 Mechanická eroze je zaznamenána ve své p irozené form . 
 Stavební pozemky vymezovat s pot ebou vsaku i zdržení deš ových vod. 
 Území obce je pramennou oblastí vodních tok  bez vyhlášeného záplavového území. 

5.5.   Podmínky pro rekreaci 
 V obci jsou pr rné podmínky pro pobytovou rekreaci, výhodné pro rekreaci pohybovou. 
 K pobytové rekreaci je možno využívat pouze objekt  v zastav ném území, které nejsou 

vhodné k trvalému bydlení i jiným souvisejícím ú el m. 
 Územní plán respektuje erven  a žlut  zna enou turistickou trasu a zna ený 

cykloturistický okruh Lhotky - Sviny - Kadolec - Osové - O echov - B ezejc - Lhotky. 
Nep edpokládá se s výstavbou speciálních cyklotras. 
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 K denní rekreaci místních obyvatel bude sloužit nová plocha pro rekreaci ve ejnou 
u rybníka Pradlán, rozší ený návesní prostor, r zné formy cvi ení lze uskute ovat 
v modernizovaném víceú elovém objektu. 

 Na území obce se nevymezuje rekrea ní vodní plocha ani tzv. koupací oblast. 
 Krom  plochy ve ejné rekreace ÚP nevymezuje na k.ú. Sviny u K ižanova žádnou novou 

rekrea ní plochu. 
5.6.   Dobývání nerost  

 Na území obce není evidován žádný dobývací prostor, nejsou vyhodnocena výhradní 
ložiska nerost  nebo jejich prognózní zdroj ani chrán ná ložisková území. 

 Na k.ú. Sviny u K ižanova nejsou evidována žádná aktivní ani potenciální sesuvná území. 
 Na k.ú. Sviny u K ižanova nejsou evidována žádná poddolovaná území ani stará d lní i 

pr zkumná díla. 
 
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení 

prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu 
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 

 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb 
individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení 
v kvalitním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom  a pozemky 
související s ur ujícím využíváním plochy. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky rod. dom , pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky 
ve ejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury související 
s obsluhou plochy, integrovaná za ízení nep esahující význam daného 
místa území a nenarušující 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 
innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti 

a objemu budov. Chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná 
stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech. 

Podmín  p ípustné 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 rekreace rodinné (RR) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb individuální pobytové 
rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb 
pro rodinnou rekreaci, obklopených soukromou zelení a pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné zelen , 
pozemky pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního 
charakteru sloužící dané ploše 

nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují ur ující režim 
plochy a  již p ímo anebo druhotn  

pozn.: Do t chto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastav ném území obce, které 
jsou trvale anebo do asn  využívány k rekreaci ve stávajících objektech 
- tzv. "chalupá ská" rekreace. 

 Plochy rekreace ve ejné (RV) - jsou vymezeny zejména pro uspokojování pot eb denní 
rekreace místních obyvatel v utvá eném hodnotném území. Tyto plochy zpravidla zahrnují 
pozemky pro t lovýchovu, sport a trávení volného asu a pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury. Zp soby využití: 
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ípustné: otev ená h išt  s nezbytným p íslušenstvím, pozemky ve ejné 
a ochranné zelen , travnaté plochy pro slun ní, mobiliá  obce 

nep ípustné: produk ní innost na vodní ploše, stavby, za ízení a d je, které svými 
vlivy a p sobením negativn  p ekra ují primární funkci plochy 

 Plochy ob anského vybavení (O) - slouží pro umis ování ob anského vybavení zejména 
místního významu. Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za ízení ob . 
vybavení 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, 
pozemky pro vzd lávání a výchovu (v), pozemky zdravotnictví 
a sociálních služeb (z), nevýrobní služby (n) i pozemky h bitov . Pozn.: 
malé písmeno - zpodrobn ní druhu ob . vybavení. Druhy ob . vybavení 
lze vzájemn  zam nit, nutno však akceptovat neslu itelnost n kterých 
druh  ob . vybavenosti i jejich vlivy na okolí. 

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 vymezené plochy ani pietu místa 

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

místa 
 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, 
izování parkoviš  pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných 

staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce 
chto prostor  

 Plochy smíšené obytné (SO) - jsou ur eny pro víceú elové využití, v p ípad  obce zahrnují 
edevším p vodní historické zastav ní, pozemky související dopravní a technické 

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

vymezeného 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 
vlivy na životní prost edí, p ípadn  i rekreace ve stávajících k tomu 
vhodných objektech, umož ují se velikosti pozemku úm rná sportovní 
za ízení. 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 edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn . 
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Nap . stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti 
náro né na p epravu zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí 
rampy, apod. 

 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) -  jsou  ur eny  umis ováním staveb  a  za ízení  
souvisejících s nekolejovou pozemní dopravou. Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení pozemních komunikací, stavby a za ízení pro dopravu 
v klidu a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících 
pozemk , doprovodná a izola ní zele ;  

podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového 
materiálu, 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 
etn  p 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 

technického vybavení na úseku zásobování vodou (v), išt ní odpadních vod ( ), 
zásobování el. energií (e), zemním plynem, elektronických komunikací (t) a teplem. Pozn.: 
malé písmeno - zpodrobn ní druhu technického vybavení. Zp soby využití: 

ípustné: 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 

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 

zpracování produkt  živo išné a rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské 
služby. Zp soby využití: 

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

podm. p ípustné: podnikatelská innost nenarušující primární využívání plochy (nap . 
veterinární požadavky) a innosti a d je, které nejsou ur ující funkcí 
plochy rušeny nad p ípustnou míru (nap . závodní stravování, p sobení 
závodního léka e, ev. umíst ní byt  osob zajiš ujících dohled). 
Podmín  p ípustné je umíst ní erpací stanice pohonných hmot. 

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

 Plochy výroby drobné (VD) - ur eny pro umis ování provozoven s výrobní náplní na bázi 
kusové i malosériové, blížící se spíše výrob emeslnické s innostmi s vyššími nároky na 

epravu zboží, v etn  skladování. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, pozemky 

vnitroareálové dopravy a tech. infrastruktury, pozemky zelen . 
Negativní vlivy z provozovaných inností nesmí p ekro it limitní 
ochranné pásmo, které je dáno hranicí plochy. 

podm. p ípustné: podnikatelská innost nenarušující primární funkci využívání plochy 
a innosti (d je), které nejsou ur ující funkcí plochy rušeny nad 

ípustnou míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního léka e). 
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nep ípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí 
primární 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 
ekologickým 

ípustné: rekrea ní innost, chov vodní dr beže (akceptovat neslu itelnost t chto 
inností) 

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod 
a vodní režim v území a ekologickou hodnotu území 

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

ípustné: stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. 
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 sady pokud nedojde k podstatnému zásahu 
do hospoda ení na ZPF a k narušení krajinného rázu 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování 
stávajících pokud 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. 
Významnou 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 
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 sady pokud nedojde k podstatnému zásahu 
do hospoda ení na ZPF a k narušení krajinného rázu 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování 
stávajících pokud 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 
plodin, ovocných strom  p ípadn  ke . Zp soby využití: 

ípustné: innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních 
plodin, p 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 

írody, krajiny a ŽP, p ípadn  pozemky dopravní a technické 
infrastruktury 
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nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 
s ur ujícím využitím plochy 

 Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (SN) - jsou ur eny pro zajišt ní 
ekologických a estetických hodnot dotvá ející ráz území obce. Plochy se nachází na 
pozemcích ZPF, pozemcích PUPFL (l), vodních ploch a na druhu pozemku ostatních ploch 
(o).  Zp sob využití: 

ípustné: innosti nenarušující estetickou a p írodní hodnotu místa a zásahy 
mající pozitivní vliv na krajinný ráz 

podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury 
nep ípustné: innosti snižující estetickou a p írodní hodnotu, zásahy mající negativní 

dopad na krajinný ráz a stírající p ítomné znaky krajinného rázu 

6.2.   Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 
 Mimo ádnou pozornost v novat utvá ení nového prostoru jádra sídla. Vhodnost zám ru 

bude posouzena v územní studii. 
 U stavových ploch nep edpokládat významné zm ny koeficientu zastav ní rozdílného 

zp sobu využívání. 
 evod jednopodlažního zastav ní do vícepodlažního se p ipouští pouze z d vodu 

zachování plynulé návaznosti hlavních stavebních architektonických prvk  na blízké 
zastav ní. 

 Areál zem lské výroby eká celková modernizace s promyšlenou koncepcí provozu. Je 
požadavek odstran ní dožilých objekt  i objekt  negativn  se uplat ujících v panoramatu 
sídla. Modernizace bude spojena s dostavbou stávajících objekt , p ípadn  výstavbou 
nových staveb, úpravou komunika ního skeletu areálu a jeho ozelen ním. Provedené 
zásahy budou vykazovat výrazn  vyšší estetickou úrove  než stávající st edisko. 

 Vhodnými zásahy lépe za lenit rozvíjející se plochu drobné výroby v urbanisticky citlivém 
prost edí p echodu zastav ného území do volné krajiny. 

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

 Nové pozemky pro bydlení budou mít koeficient zastav ní do 0,25. Obecn  se p edpokládá, 
že p i návrhu RD bude vycházeno z tradice vesnického domu. 

 Pot ebné úpravy víceú elového objektu i nové objekty ob anského vybavení budou 
soudobého výrazu a budou tvo it sou ást nové identity jádra sídla. 

 Využití plochy ve ejné rekreace bude ov eno územní studií posuzující mimo vlastní ešení 
nápln  plochy vliv na dané prost edí a krajinné vztahy. 

 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. Nebudou zde umis ována vzdušná p enosová za ízení nadmístního 
významu ani obdobné stavby. 

 Nep ipouští se povrchová úprava staveb t pytivá, lesklá i svítivá. 
 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrádek 

bude nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. 
 Ve ejnou zele  i zele  vyhrazenou u objekt  ob . vybavenosti komponovat s požadavkem 

na jednoduchou údržbu. 
 Posilovat p sobení jednotlivých krajinných prvk  a ploch p írodních biotop . 
 V urbanizovaném území se stavby pro reklamu neumis ují. 
 ešením ÚP nenarušit p írodní ani estetickou hodnotu krajinného rázu, ešením ÚP 

nedochází k negativnímu zásahu do krajinných vztah  ani m ítka krajiny. 
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7. 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 

7.1. VPS dopravní a technické infrastruktury 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

7.2.   Ve ejn  prosp šná opat ení 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

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

7.4.   Plochy pro asanaci 
V-A1 - drobná stavení v jižní ásti návsi (p. . .2, .3, .4, .5, .6, 749/6) 
V-A2 - objekt ve st edisku zem lské výroby (p. . .62) 

 
8. Vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných opat ení, 

pro které lze uplatnit p edkupní právo 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

 
9. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 

využití v . podmínek pro jeho prov ení 
 Územní plán vymezuje rezervní plochu pro technickou infrastrukturu - išt ní odpadních 

(splaškových) vod R1 s rezervní plochu R2 ur enou pro výstavbu rodinných dom . 
 Využití plochy R1 bude prov eno zejména z d vod : 

 možného nového pohledu na problematiku likvidace odpadních vod v souvislosti 
s v deckotechnickým pokrokem 

 ov ení výhodnosti plochy z hlediska spádových pom  
 ov ení technickoekonomické výhodnosti centrálního zp sobu išt ní odpadních vod 

 Využití plochy R2 bude prov eno zejména z d vod : 
 ov ení pot eby vymezení nových ploch pro bydlení 
 zajišt ní napojení plochy na technickou infrastrukturu v sídle 
 ov ení výhodnosti plochy z hlediska ochrany zem lského p dního fondu 

 

10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií 
(ÚS) podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení 
po izovatelem a vložení dat o této ÚS do evidence územn  plánovací innosti 

10.1. Vý et ploch a podmínky využití 
 Územní studie jako podmínka pro územní rozhodování bude vyhotovena pro plochy se 

zm nou v území . 6 a 14. 
 Vzhledem k d sledk m, které m že vyvolat zm na v území . 6 je nutno zabývat se 

ešením celého návesního prostoru. 
 Základní podmínky využití jsou známy z kap. 3.1., 3.2., 4.5. a 6.2. 

10.2. Stanovení lh t 
 Územní studie pro ur ené plochy budou vyhotoveny p ed vstupem konkrétního zám ru 

do území. 
 Vložení dat do evidence územn  plánovací innosti bude do p ti m síc  od schválení 

územní studie. 
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11. 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 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. Jejich vymezení by pro koncepci územního plánu 

nebylo ú elné. 
 

12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
 Problematika obce nevyžaduje ur ení po adí, v jakém by m lo docházet ke zm nám 

zastavitelných ploch. 
 Ostatní zm ny v území, zejména plochy ur ené k zalesn ní byly prov eny ve vyhlášených 

komplexních pozemkových úpravách. 
 Pro zabezpe ení plné funk nosti lokálního biokoridoru je žádoucí provést výstavbu vodní 

plochy v severní ásti k.ú. s vhodnou úpravou litorálního pásma v dob  blízké. 

13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že 
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 
Tyto stavby nejsou územním plánem vymezeny. 

14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle §117 odst. 1 
stavebního zákona 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

15. 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 ze 17 list . 

Výkresová ást sestává: 
Výkres 

íslo název 
po et list  poznámka 

N1 Základní len ní území 1 1 : 5 000 
N2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
N3 Ve ejn  prosp šné stavby, opat ení, asanace 1 1 : 5 000 
N4 Schéma - Dopravní ešení 1 1 : 7 200 
N5 Schéma – Zásobování vodou, kanalizace 1 1 : 7 200 
N6 Schéma - Energetika, telekomunikace 1 1 : 7 200 
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1. Postup p i po ízení územního plánu 
Zastupitelstvo obce Sviny rozhodlo dne 1. 9. 2005 o po ízení Územního plánu obce Sviny 

(ÚPO). Po izovatelem ÚPO byla dle zákona . 50/1976 Sb., (stavební zákon), obec Sviny. 
Po izovatel ádn  projednal návrh zadání ÚPO (ve ejné projednání ze dne 1. 8. 2006 na Obecním 

ad  Sviny). Zadání pro zpracování územního plánu bylo zastupitelstvem obce schváleno 25. 9. 
2006 dle stavebního zákona . 50/1976 Sb. ve zn ní platném k 31. 12. 2006.  

Vzhledem k ú innosti zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
(stavební zákon) požádala obec Sviny o po ízení M stský ú ad Velké Mezi í, odbor výstavby a 
regionálního rozvoje. Ur eným zastupitelem pro spolupráci s po izovatelem byl jmenován 
starosta obce Sviny Josef Sysel. Návrh územního plánu byl projektantem zpracován na základ  
stanovisek dot ených orgán  a vyjád ení dot ených orgán . Spole né jednání k návrhu 
územního plánu (ÚP) Sviny prob hlo dne 21. 12. 2007 v budov  M Ú Velké Mezi í v zasedací 
místnosti. Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
konstatoval ve svém stanovisku ze dne 9. 4. 2008 (KUJI 26678/2008OUP, OUP 149/2008Mal-
2), že v p edloženém Návrhu ÚP je zajišt na koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy, bylo zahájeno ízení o územním plánu podle ustanovení § 52, 53 stavebního 
zákona. Návrh ÚP byl upraven dle Zprávy o projednání Návrhu ÚP na základ  požadavku 
po izovatele ÚP ze dne 2. 6. 2008. O posouzeném Návrhu ÚP se konalo dne 29. 1. 2009 ve ejné 
projednání. Po izovatel zajistil vystavení Návrhu ÚP ve dnech od 29. 12. 2008 do 29. 1. 2009 na 
obecním ú ad  Sviny, M stském ú ad  Velké Mezi í. Dále byl Návrh ÚP zve ejn n zp sobem 
umož ujícím dálkový p ístup (www.mestovm.cz, www.uredni-deska.info). K ve ejnému 
projednání byla p izvána obec Sviny, dot ené orgány a sousední obce. Po izovatel ve spolupráci 
s ur eným zastupitelem obce Sviny vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval návrh 
rozhodnutí o námitkách uplatn ných k Návrhu ÚP.  

Zastupitelstvo obce Sviny na svém zasedání dne 15.9.2009 nesouhlasilo s p edloženým 
návrhem  ÚP  dle  §  54  ods.  3  stavebního  zákona  a  vrátilo  Návrh  ÚP  po izovateli.  Došlo  tedy  
k úprav  a p epracování Návrhu ÚP a konalo se opakované spole né jednání dle § 50 stavebního 
zákona s dot enými orgány. Opakované spole né jednání se uskute nilo v zasedací místnosti 

Ú Velké Mezi í. Dot ené orgány uplatnily ve lh  do 31.3.2011 svá stanoviska. Po tuto 
dobu umožnil po izovatel nahlížet dot eným orgán m do Návrhu ÚP. Po izovatel posoudil došlá 
stanoviska a p ipomínky dot ených orgán  a zajistil jejich zapracování do Návrhu ÚP. Návrh ÚP 
byl p edložen Krajskému ú adu kraje Vyso ina, Odboru územního plánování a stavebního ádu v 
souladu s § 51 stavebního zákona k posouzení. Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor územního 
plánování a stavebního ádu, konstatoval ve svém stanovisku ze dne 13.7.2011, zna ka KUJI 
59149/2011, OUP 149/2008 Mal-6, že v návrhu územního plánu Sviny je zajišt na koordinace 
na sousední obce, které mají zpracovaný, p ípadn  rozpracovaný územní plán. Návrh ÚP je 
zpracován v souladu s PÚR 2008 a je také zpracován v souladu v ZÚR stanovenými úkoly pro 
území plánování. Dále bylo konstatováno,  že na základ  tohoto posouzení lze zahájit ízení o 
vydání územního plánu Sviny podle § 52 stavebního zákona.  

Po izovatel zahájil ízení o ÚP podle ustanovení § 52, 53 stavebního zákona. O projednání 
Návrhu ÚP se konalo dne 13.12.2011 opakované ve ejné projednání. Po izovatel zajistil 
vystavení Návrhu ÚP po dobu 30-ti dn  na Obecním ú adu Sviny, M stském ú adu Velké 
Mezi í. Dále byl Návrh ÚP zve ejn n zp sobem umož ujícím dálkový p ístup 
(www.mestovm.cz, www.uredni-deska.info). K ve ejnému projednání byla p izvána obec Sviny, 
dot ené orgány a sousední obce. V rámci stanovené lh ty byla uplatn na námitka k Návrhu ÚP 
ze strany vlastníku pozemk . Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem obce Sviny 
(starosta obce Josef Sedlák) vyhodnotil výsledky projednání a jelikož došlo na základ  tohoto 
projednání k podstatné úprav  ve smyslu ustanovení § 53 ods. 2, bylo vypsáno konání II. 
opakovaného ve ejného projednání za ú asti dot ených orgán . Po izovatel op t zajistil 
vystavení Návrhu ÚP po dobu 30-ti dn  na Obecním ú adu Sviny, M stském ú adu Velké 
Mezi í a na stránkách www.mestovm.cz. Opakované ve ejné projednání se konalo dne 
7.6.2012 na Obecním ú adu Sviny.  Po izovatel spolu s ur eným zastupitelem zpracoval návrh 
rozhodnutí o námitkách rozhodnutí o námitkách v etn  od vodn ní a vyhodnocení p ipomínek. 



 

 

2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území v etn  
souladu s ÚPD vydanou krajem 

2.1. Soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem 
Dokumentace územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje R 2008, která byla 

schválena vládou R dne 20. 7. 2009 usnesením vlády . 929, i se Zásadami územního rozvoje 
kraje Vyso ina, které nabyly ú innosti 20. 11. 2008. 

2.2. Obec v systému osídlení 
ešené území je tvo eno k.ú. Sviny u K ižanova o rozloze k.ú. 371,4533 ha. Obec je sou ástí 

územního obvodu obce s rozší enou p sobností Velké Mezi í v kraji Vyso ina. 
Z výkonných orgán  státní správy se katastrální ú ad, finan ní ú ad, ú ad práce a stavební 

ad nachází ve V. Mezi í, Správa sociálního pojišt ní ve Ž áru nad Sázavou a matri ní ú ad 
v K ižanov . Ve V. Mezi í jsou vyhledávány obyvateli obce služby tzv. vyšší ob anské 
vybavenosti. Základní léka ská pé e je zajiš ována v K ižanov , nemocni ní ošet ení pak 
v nemocnici Mostišt . P edškolní a školní za ízení navšt vují d ti ze Svin v K ižanov . Sviny 
náleží do doru ovacího obvodu poštovního ú adu K ižanov PS  594 51. Obec pat í 
pod k ižanovskou farnost. V K ižanov  je i kostel a h bitov. 

Vyjíž ka za prací sm uje p edevším do K ižanova a Velkého Mezi í. 
Na cca 75% zem lské p dy hospoda í ZD K ižanovsko. 
Dopravní obsluha území je zajiš ována po silnici III/36045. Vodovodní sí  obce je p ipojena 

na úpravnu vody Mostišt . 
Na území obce p sobí za ízení nadmístního významu: Ústav sociální pé e pro t lesn  

postiženou mládež Kociánka II, Svaz t lesn  postižených R a Speciální základní škola. 

2.3. Širší  dopravní vztahy  
Na silni ní sí  je obec Sviny napojena krajskou silnicí III/36045 K ižanov-Sviny, která v sídle 

kon í. 
Severovýchodní okraj k.ú. protíná elektrifikovaná železni ní tra . 250 H. Brod-Brno-Kúty, 

která je za azena do systému Transevropské sít  nákladní dopravy - TERFN. Nejbližší železni ní 
stanice je stanice K ižanov na sousedním k.ú. Kozlov u K ižanova. 

Celý katastr obce leží v ochranném pásmu letišt  K ižanov s výškovým omezením staveb - 
595 m n.m. 

2.4. Širší vztahy technické infrastruktury 
Sviny jsou a budou zásobeny el. energií z el. vedení VN 22 kV procházejícím jihovýchodn  

od sídla.  
Ústav sociální pé e pro t lesn  postiženou mládež je napojen na STL p ivad  zemního plynu 
echov-B ezejc. 

i železni ní trati prochází dálkové kabely zabezpe ující provoz žel. trati . 250. 
Pitnou vodou je obec zásobena z ídícího vodojemu Ambrožný, tj. ze skupinového vodovodu 

Mostišt -V. Mezi í. 
Respektována je základnová stanice ve ejné radiotelefonní sít  Ambrožný. 

2.5 Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém  
Katastrální území Sviny u K ižanova se nachází v bioregionu 1.50 - Velkomezi ském. 
Nejbližší prvky regionálního systému ekologické stability se nachází na k.ú. B ezejc a k.ú. 

Ruda. Jde o regionální biocentrum RBC 246 - B ezejcký les a regionální biokoridor RBK 1454. 
Na území obce 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“) jako sou ást tzv. soustavy Natura 2000. 
Není zde vymezena pta í oblast dle Sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran  voln  
žijících pták  (79/409/EHS). 



 

 

3.   Vyhodnocení spln ní zadání územního plánu, údaje o spln ní pokyn  pro zpracování 
návrhu ÚP 
Zadání pro zpracování územního plánu obce bylo vyhotoveno a schváleno ješt  dle zák. 

. 50/1976 Sb. Protože návrh ÚP je vyhotoven dle zák. . 183/2006 Sb., nezpracovává se koncept 
územního plánu, ale p ímo návrh, uspo ádání grafické i textové ásti územn  plánovací 
dokumentace je proto jiné než uvažovalo zadání. 
Po v cné stránce jsou požadavky zadání ÚPO spln ny. Vyhovuje se požadavk m obce 
i podn m obyvatel obce. Práce na ÚP byly pr žn  konzultovány a upravovány na základ  

ipomínek po izovatele a ur eného zastupitele. 
 Vyjád ení po izovatele týkajícího se dopravního návrhu územního plánu obsažené ve zpráv  
o projednání návrhu územního plánu Sviny je pln  akceptováno. Akceptovány jsou též pokyny 
po izovatele k p epracování návrhu ÚP Sviny, které byly vyhotoveny po izovatelem na základ  
usnesení zastupitelstva obce . 18 ze dne 15. 9. 2009. 
 
4. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty 
4.1. Vybraná varianta 

Zadáním ÚPO nebylo požadováno ešení variant a nebylo požadováno zpracování 
vyhodnocení vliv  na životní prost edí. 

4.2. Plochy s jiným zp sobem využití 
i vymezování ploch územní plán užívá ploch s rozdílným zp sobem využívání dle vyhl. 

. 501/2006. Z d vod  pot ebného vystihnutí charakteristik území a specifik návrhu ÚP jsou 
plochy s rozdílným zp sobem využívání podrobn ji len ny (viz. §3 odst. 4 vyhl. . 501/2006). 
Z d vod  specifi nosti a stanovení bližších podmínek využití zastavitelné plocha . 14, je 
samostatn  vymezena plocha rekreace ve ejné. 

4.3. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území 
 zastav né území 

vodní selské usedlosti mnohdy ne zcela zda ile opravené (ÚP jim p azuje funkci ploch 
smíšených obytných) obklopují náves výrazn  protáhlého tvaru ve sm ru sever-jih. Jižní 
ohrani ení návsi tvo í shluk drobných stavení na malých nepravidelných parcelách. Jižn  od této 
skupiny domk  se nachází ob anská vybavenost obce a objekty, které jsou rovn ž územním 
plánem za azeny do ploch smíšených obytných. Bytová výstavba druhé poloviny minulého 
století se orientuje na typ rodinných dom  izolovaných bez promyšleného hospodá ského zázemí 
a tyto stavby jsou umis ovány p i místní komunikaci do B ezejce a do V. Mezi í. 

V téže dob  je na rovinatém terénu proti rod. dom m v p ímé vazb  na historickou zástavbu 
založeno st edisko zem lské výroby zem lského družstva. Sou asná výstavba rodinných 
dom  se realizuje na pravé stran  silnice p i výjezdu z obce do K ižanova, na míst  
hospodá ských zahrad, na severozápadním okraji vzniká výrobní plocha pro zpracování 
vyt ženého d eva. 

Bez p ímých vazeb na sídlo v samostatné poloze u jihovýchodní hranice s k.ú. B ezejc se 
nachází za ízení Ústavu sociální pé e pro t lesn  postiženou mládež B ezejc. Plochy 
zastav ného území (mimo plochu p estavbovou . 6) jsou považovány za plochy stabilizované. 
V plochách stabilizovaných se bude jednat hlavn  o rozvoj kvalitativní nevyvolávající zvláštní 
konflikty v území. Uvažuje se zde p edevším s moderniza ními pracemi sm ujícími ke zlepšení 
standardu bydlení. Charakter t chto prací m že zejména spo ívat v p ístavb , resp. stavebních 
úpravách. Nadstavby se po bližším posouzení p ipouští ve zcela ojedin lých p ípadech, kdy 
dochází k dopln ní podlažnosti ve vztahu sousedním objekt m. Odpovídající architektonické 
ešení vyžadovat i u objekt , které se d íve provedenými stavebními úpravami neza le ují 

do prost edí sídla. Rozší ený návesní prostor bude sledovat zvýšení estetického prost edí jádra 
sídla s ve ejnou zelení, mobiliá em obce, obslužnými komunikacemi, p ípadn  i vodní plochou, 
tedy prvky, které p ízniv  ovlivní spole enské využívání návsi.  

Areál zem lské výroby se zachovává s nezbytným požadavkem jeho modernizace 
v rozsahu navržených podmínek (regulativ ). 



 

 

 plochy p estaveb 
vým ra (ha) Ozna ení 

ploch plochy  plochy VP 
pozn. 

6 0,18 0,18 prov it územní studií 

 plochy zastavitelné v zastav ném území 
Na  vymezené  ploše  SO  (v  zastavitelné  ploše  1)  se  nep edpokládá  bydlení,  ale  rozší ení  
hospodá ského zázemí stávající stavby. 

4.4. Pot eba nových zastavitelných ploch 

Je dána p edevším pot ebami na úseku bydlení, ve ejné rekreace a drobné výroby. 
 plochy bydlení v rod. domech 

Je uvažováno s výstavbou jednobytových rodinných dom . 
vým ra (ha) Ozna ení 

ploch plochy  plochy BR plochy VP 
po et byt  

(odhad) pozn. 

2 0,81 0,72 0,09 6  ešit p eložku vodovodní p ípojky 

 plochy rekreace ve ejné 
Jsou vázány na p írodní podmínky, zde zvlášt  na území p i vodní ploše. 

vým ra (ha) Ozna ení 
plochy plochy  plochy RV plochy VH 

 

pozn. 

14 1,21 1,00 0,21 plocha RV je od návsi vzdálená cca 0,75 km 

 plochy smíšené obytné 
Plocha navazující na stávající stavbu se stejnou funkcí. 

vým ra (ha) Ozna ení 
plochy plochy  plochy SO 

pozn. 

19 0,23 0,23 plocha SO pro rozší ení stávající stavby a stavbu 
sportovišt  

4.5. Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení 
Na vymezených plochách lze umístit cca 6 rodinných dom , což v zásad  odpovídá 

požadavk m schváleného zadání pro zpracování ÚPO. 

Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou: 

Rok 1961 1970 1980 1991 2001 2005* výhled 
obyvatel 114 121 100 102 110 108 110 

byt  32 36 33 33 33 34 40 
obyv./byt 3,56 3,36 3,03 3,09 3,33 3,18 2,75 

* - údaj obecního ú adu 

4.6. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení 

 Ob anská vybavenost 
Dostupnost ob anské vybavenosti je vzhledem k velikosti obce dostate ná. P ípadné pot eby 

možno ešit na nové ploše s kódem O. 
víceú elový objekt (kulturní d m) - nutná rekonstrukce z d vod  modernizace provozu i lepšího 

za len ní do budoucího otev eného prostoru návsi. Velikostn  je vyhovující kancelá  
obecního ú adu 15 m2 i místnost pro ve ejný rozhlas 12 m2. Sál spole enského sálu 90 m2 

vým ra (ha) Ozna ení 
plochy plochy  plochy O plochy SO plochy VD 

 

pozn. 

1 0,20 0,14 0,06 0 lze umis ovat ob . vybavenost p ímo i nep ímo 
související s p ilehlou ob . vybaveností 

4 0,21 0 0 0,21 ešit s ohledem na p echod urbánního prost edí 
v prost edí volné krajiny 

 0,41 0,14 0,06 0,21  



 

 

rovn ž kapacitn  vyhovuje. Za dosta ující po rekonstrukci je možno považovat i za ízení 
hasi ské zbrojnice. 

prodejna potravin - do asné za ízení v návaznosti na víceú elový objekt ešený v unimobu ce. 
Územním plánem jsou vytvo eny p edpoklady pro eventuelní z ízení trvalého objektu. 
Za ízení o velikosti cca 25 m2 pro ve ejnost by bylo zcela jist  dosta ující. 

zvoni ka - vyhovující za ízení. Se zvoni kou jako významným akcentem bude nutno uvažovat 
v kompozici nového návesního prostoru. 

ústav sociální pé e pro t lesn  postiženou mládež - je samostatn  na obci nezávisle fungující 
za ízení. Možné rozší ení o plochy pro sport ev. t locvi nu bude ešeno v rámci stávajícího 
areálu. 

nové plochy - nacházejí se v p ímé vazb  na víceú elový objekt. 
 Dopravní a technická infrastruktura 

Dopravní infrastruktura, technická infrastruktura (mimo odvád ní a likvidaci splaškových vod 
a zásobování teplem) lze považovat za uspokojivou. Odvážné jsou zám ry týkající se rozší ení 
ve ejných prostranství v jádru sídla. Systém nakládání s odpady je na dobré úrovni. 

U nov  vymezených zastavitelných ploch, které budou vyžadovat zásobení pitnou vodou, je 
eba p ed vstupem investora do území ov it možnost zásobení pitnou vodou posouzením 

tlakových a kapacitních pom  sít . 

4.7. Koncepce uspo ádání krajiny 

 Krajinný prostor, prostupnost krajiny 
Využívání území obce je možné jen v rámci vymezených ploch s rozdílným zp sobem 

využívání p i dodržení p íslušných p ípustných i podmín  p ípustných podmínek využívání 
chto ploch a p i respektování limit  využívání území. Územní plán Sviny akceptuje p ítomné 

znaky mající zejména rozm r p írodní, kulturní a historický. Znaky pozitivní jsou chrán ny, 
znaky negativní, které jsou obecn  vnímány jako nep ijatelné jsou ešením ÚP vylou eny (nap . 
objekt zem . družstva) anebo alespo  potla eny (ozelen ní areálu ZD). Nadále však budou 
siln  ovliv ovány zásadní a ur ující prvky krajiny zejména prostorové povahy jako je krajinná 
scéna a krajinné horizonty rušivou dominantou telekomunika ního stožáru. 

Nové zásahy zvlášt  ve volné krajin  je možno hodnotit jako zásahy s pozitivním dopadem 
ípadn  dopadem neutrálním. Výrazným urbanistickým zásahem s pot ebou vytvo ení nové 

identity jádra sídla je jeho p estavba. Eventuelní výstavba objekt  pro lesní hospodá ství ev. 
zem lskou prvovýrobu i životní prost edí v nezastav ném území se p ipouští ve zcela 
výjime ných a zd vodnitelných p ípadech. 

Prostupnost krajiny byla ov ena pozemkovými úpravami, které jsou v územním plánu pln  
akceptovány. 
 Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemn  propojený soubor p irozených 
i pozm ných, avšak p írod  blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu. Rozlišuje 
se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability (§3, písm. a), zák. . 114/1992 
Sb., o ochran  p írody a krajiny po novele). 

i  ešení  systému  ekologické  stability  bylo  vycházeno  z  ÚTP  NR-R-ÚSES  R  (MMR  R  
a MŽP R 1996), ZÚR kraje Vyso ina, Generelu územního systému ekologické stability 
místního významu Milešín, Kadolec, Sviny u K ižanova, Kozlov u K ižanova, O echov 
u K ižanova, Sk iná ov, Osová, Ondrušky, B ezejc, Ruda, Lhotka (Ing. Dagmar Stejskalová, 
Brno, prosinec 2001) a z generelu MÚSES pro okres Ž ár nad Sázavou (Ageris, Brno 2002). 

 Nadregionální a regionální ÚSES 
 V ešeném území nenacházíme prvky regionálního ani nadregionálního systému ekologické 
stability. 
 
 



 

 

 Místní (lokální) ÚSES 
Na katastrálním území Sviny u K ižanova nacházíme prvky ÚSES jak normální mezofilní 

hydrické ady, tak prvky ady hydrofilní. Hlavními prvky mezofilní ady je lokální biocentrum 
LBC V borovinách (antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní, 
travinné a k ovinné, kontaktní, centrální) a úseky lokálních biokoridor  LBK 3 (antropogenn  
mírn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný a k ovinný, p erušovaný, modální) 
a LBK 4 (antropogenn  mírn  podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, místy travinný 
a k ovinný, souvislý, modální), které LBC V borovinách spojuje s okolními biocentry 
na sousedních k.ú. LBK 3 mí í z LBC V borovinách sm rem na západ do sousedního k.ú. 
Lhotky a LBK 4 sm rem na jih do k.ú. Kúsky. 

Z LBC V borovinách vychází ješt  hydrofilní v tev LBK 2 (antropogenn  mírn  podmín ný, 
heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný a k ovinný, vodní a mok adní, souvislý, modální) 
sm rem severním do k.ú. Kozlov u K ižanova. Posledním biokoridorem je LBK 1 (antropogenn  
mírn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný a k ovinný, vodní a mok adní, 
souvislý, modální) v jihovýchodní ásti ešeného území, který vychází z LBC Pasty ík 
(antropicky mírn  podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní, travinné a 

ovinné, vodní a mok adní, áste  izolované, centrální) vymezeného na ešeném území. Z 
LBC Pasty ík mí í LBK 1 do sousedního k.ú. B ezejc a mimo ešené území vchází do LBC 
Chlostov (antropicky mírn  podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní, 
travinné a k ovinné, vodní a mok adní, kontaktní, centrální), které na ešené území zasahuje 
pouze ástí své rozlohy. 

i hranici ešeného území do východní ásti ešeného území zasahuje ješt  biocentrum: LBC U 
Lou ek (antropicky mírn  podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní a k ovin-
né, vodní a mok adní, kontaktní, centrální).  

ehled navržených biocenter a biokoridor  ÚSES 
Biocentrum/biokoridor funk ní typ typ v tve vým ra na k.ú. 

Sviny (ha) 
z toho vým ra 

ZPF (ha) 
LBC Pasty ík áste  funk ní hydrofilní 3,74 1,63 
LBC V borovinách áste  funk ní mezofilní 6,36 0,78 

LBK 1 
evážn áste  

funk ní z menší 
ásti funk ní 

hydrofilní 1,54 0,00 

LBK 2 áste  funk ní hydrofilní 0,37 0,37 
LBK 3 áste  funk ní mezofilní 0,36 0,00 
LBK 4 áste  funk ní mezofilní 1,22 0,05 

Pozn.: 1. P esnost vým ry odpovídá podrobnosti zpracování ÚPD tj. územního plánu. 

 Navrhovaná opat ení 
Územní systém ekologické stability je nutno považovat za dlouhodobý proces a jeho realizaci 

je nutno chápat jako etapovitou strukturální p em nu krajiny. Systém ÚSES je závazn  vymezen, 
up esn ní hranic bude p edm tem další dokumentace - projekt , kde již budou ešena p ípadná 
omezení vlastnických práv. 

Potenciální p irozenou vegetaci území tvo í p evážn  spole enstva acidofilních bu in a jedlin. 
Jsou to p edevším bikové bu iny (Luzulo-Fagetum), které se vyzna ují jednoduchou vertikální 
strukturou a v tšinou jsou tvo eny jen stromovým a bylinným patrem. Stromové patro tvo í 

edevším buk lesní (Fagus sylvatica), d íve jej tvo ila i jedle b lokorá (Abies alba). Bylinné 
patro, které asto tém  chybí, tvo í: bika b lavá (Luzula luzuloides), metli ka k ivolaká 
(Avenella flexuosa),... Na mineráln  bohatších horninách, v území velice nepatrn , se 
ostr vkovit  mohou vyskytovat druhov  bohatší spole enstva kv tnatých bu in (Eu-Fagion). Z 
nich jsou nejvíce rozší ené bu iny s ky elnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). 
Název biokoridoru Navrhovaná opat ení 

LBK 1 
Zachovat p írod  blízká spole enstva, ostatní hospodá sky využívaná spole enstva za ít 
využívat pouze extenzivn , lesní porosty p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní 
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. 



 

 

Lu ní ekosystémy chránit p ed ruderalizací, degradací a nežádoucím náletem - louky 
pravideln  kosit. 

LBK 2 

Zachovat p irozený režim p ítoku Šípského potoka (na sousedním k.ú. Kozlov u 
ižanova), postupnými p stebními zákroky odstranit a nahradit nevhodné a nep vodní 
eviny v doprovodném b ehovém porostu, jež je v n kterých místech možno dosázet 

vhodnými autochtnními d evinami, s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle 
STG. Zamezit eutrofizaci vod, ruderalizaci a degradaci porost . Lu ní enklávy využívat 
pouze extenzivn , zamezit rozši ování invazních náletových d evin. 

LBK 3 
Postupnými p stebními zásahy p evést hospodá ské monokultury na p írod  blízké 
druhov  i v kov  diferencované lesní porosty odpovídající potenciální p irozené 
vegetaci a stanovištním podmínkám dle STG. 

LBK 4 viz. LBK 3 
Název biocentra Navrhovaná opat ení: 

LBC V borovinách 
Postupnými p stebními zásahy zm nit druhovou a v kovou skladbu monokulturního 
spole enstva, za vzniku druhov  i v kov  r znorodého spole enstva bikových bu in s 

ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG. 

LBC Pasty ík 

Postupnými p stebními zásahy zm nit druhovou a v kovou skladbu monokulturního 
spole enstva, za vzniku druhov  i v kov  r znorodého spole enstva bikových bu in s 

ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG. Zachovat p írod  blízké lu ní 
porosty a vodní režim toku, s jejich pravidelným 1-2 ro ním kosením. Zachovat také 

írod  blízký vodní režim. Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev.  

LBC Chlostov 

Postupnými p stebními zásahy zm nit druhovou a v kovou skladbu spole enstva, za 
vzniku druhov  i v kov  r znorodého spole enstva bikových bu in s p ihlédnutím ke 
stanovištním podmínkám dle STG. Zachovat p írod  blízké lu ní porosty, s jejich 
pravidelným 1-2x ro ním kosením, ímž se zamezí nežádoucímu náletu, dále zamezit 
degradaci, ruderalizaci a zachovat také p írod  blízký vodní režim. 

LBC U Lou ek viz. LBC Chlostov - s tím, že je t eba zachovat b ehový porost toku, pop ípad  jej na 
vhodných místech dosázet vhodnými autochtonními d evinami a ke i. 

 
 Prostupnost krajiny 

Systém polních cest byl prov en provedenými komplexními pozemkovými úpravami. KPÚ 
zárove  prov il tzv. biologickou prostupnost. Zde iní vážnou bariéru železni ní tra  vedená 
mnohdy v hlubokých zá ezech. 

4.8. Vodní plochy a toky, povodí 
 vodní toky 

Území obce je odvod ováno bezejmennými vodote emi. Severozápadní ást k.ú. vodote í ústí-
cí do potoka Pod Šípem, severovýchodní ást k.ú. do rybníka Vymyslík (k.ú. K ižanov) a dále do 
Nového potoka. Zbývající ást katastru odvod uje vodote  ústící do rybníka Velký CHlostov (k.ú. 

ezejc u K ižanova). P íslušná ísla hydrologických po adí - hp. 4-16-02-023, hp. 4-15-02-100 
a hp. 4-15-01-133. 

Územní plán pro pot eby údržby vodote í stanovuje pot ebu ponechání max. 6 m širokého pru-
hu (od b ehové hrany) pro údržbu t chto vodote í. Vodní toky jsou v ÚP respektovány. Na beze-
jmenném p ítoku potoka Pod Šípem je v souladu s vyhlášenými KPÚ navržena nová vodní plocha. 
Druhý rybník, který uvažuje územní plán, již nebyl v KPÚ zahrnut. Jiné zásahy se neplánují. 
 nové vodní plochy 

vým ra (ha) Ozna ení 
plochy plochy  plochy VH 

pozn. 

9 0,43 0,43 zohlednit pr h lokálního biokoridoru ÚSES 
10 0,37 0,37  

 0,80 0,80  
Krom  t chto nových rybník  je voda akumulována ve stávajících rybnících, které mají 

zejména význam akumulace vod a ekologický. 
 stávající vodní plochy 

Název VN parcela vým ra (m2) vlastník poznámka 
Pávek 713 9344 obec Sviny  
Malý Pasty ík 1241 2634 obec Sviny sou ást LBC ÚSES 
Velký Pasty ík 1238 3508 obec Sviny sou ást LBC ÚSES 



 

 

Pradlán 1108 2144 obec Sviny  
ípalík 1207 1129 soukromý  

Bezejmenný 1015 574 soukromý  
Klobás v 1125 1115 soukromý  
V sadech 1255 3547 obec Sviny  

 vodní eroze 
Není p edpoklad, že po provedení vyhlášených KPÚ by se na území vyskytla zrychlená eroze. 

Za dodržení zásad KPÚ se bude jednat o erozi p irozenou. 

4.9.  Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 

Území obce 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, 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. 

ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín  p ípustné využití zna í 
využití plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku. Nep ípustné využití 
znamená zakázaný zp sob využívání i využití. V kategorii nep ípustného využívání jsou 
uvedeny jen ty innosti, které by mohly vést k polemice, zda ta, i ona innost je na ploše 
možná. Nejsou zde tedy uvedeny všechny innosti stojící v jasném protikladu s ur ující funkcí 
plochy. 

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 

im en  zp es ovat v rámci zpracování regula ního plánu eventueln  v rámci procesu 
územního rozhodování. Tímto však nesmí být narušena urbanistická koncepce rozvoje území 
obce. 

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.) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru. 

4.10. Podmínky prostorového uspo ádání a podmínky uspo ádání inž. sítí 

Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje území obce. 
Pro zachování a obnovu hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového uspo ádání, 
které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou v 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. 

Nové inženýrské sít  budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy p i 
komunikacích), u stávajících pozemk  zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury vytvo it 

edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Nové, postupn  i stávající el. vedení NN 
a telekomunika ní vedení budou ešeny podzemními kabely. Ke vzdušným stavbám (el. vedení 
VN) musí být zachován volný p ístup dle požadavk  provozovatele. Rozvody a trasy budou, 
resp. celkové ešení, bude up esn no v podrobn jší dokumentaci územn  plánovací i oborové. 
Žádoucí je slu ování sítí technické infrastruktury do obslužných koridor . 

 
5. Vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj 

Dot ené orgány ve svých stanoviscích neuplat ují k návrhu zadání ani ve fázi spole ného jed-
nání o návrhu ÚP požadavek na posouzení ÚP Sviny z hlediska vlivu na evropsky významnou lo-
kalitu i pta í oblast a zamýšlené zám ry nespadají do vlivu posuzování zák. . 100/2001 Sb. 
v platném zn ní. Vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj nevylo požadováno. 

Návrh územního plánu je p edkládán v ešení, které omezuje nerovnováhu ve vzájemných vzta-
zích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilí em udržitelnosti. 



 

 

Ur eny jsou tak podmínky ohleduplné k životnímu prost edí, s dosta ujícími ve ejnými 
i soukromými službami, s úm rnými možnostmi rozvoje místní ekonomiky.  

5.1. Pilí  sociální 
Jsou vytvo eny územn  technické p edpoklady pro dobrou životní úrove  obyvatelstva 

v dobrém životním prost edí. Územní ešení vytvá í p edpoklady pro stabilizaci po tu obyvatel 
v obci. Úpravou návesního prostoru m že dojít k posilování soudržnosti obyvatel obce. Územní 
ešení nabízí dostatek ploch pro rozvoj ob anské vybavenosti a ploch pro relaxaci obyvatel. 

Zásobování obce pitnou vodou je na dobré úrovni, opat ení na úseku likvidace splaškových 
vod zvýší kvalitu životního prost edí i hygieny prost edí. 

Obytná ást obce, plochy rekreace, plochy sociální pé e nejsou zasaženy negativními vlivy 
sobícími na kvalitu životního prost edí a obytnou pohodu. 
Relativn  dobrá dostupnost míst s pracovními p íležitostmi - K ižanov, zejména Vel. 

Mezi í. 

5.2. Pilí  ekonomický 
Rozvoj hospodá ství v obci bude spo ívat zejména ve využívání sou asných výrobních ploch. 

ÚP p edpokládá modernizaci zem lského areálu. U bývalých selských stavení je možno 
v rámci podmínek pro využívání ploch s rozdílným zp sobem využívání ekonomický potenciál 

im en  rozvíjet v disponibilních plochách. V rámci stanovených podmínek pro využívání 
ploch s rozdílným zp sobem využívání lze hospodá ský potenciál úm rn  rozvíjet v disponibil-
ních plochách bývalých selských stavení. 

Zem lská prvovýroba bude nadále pat it k hlavním hospodá ským innostem na území ob-
ce. Umis ování výrobních aktivit úm rných kapacit je p íslušné v rámci vhodných podmínek i 
do jiných ploch rozdílného zp sobu využívání. 

Dodávky el. energie jsou pro sídlo spolehlivé, jistým nedostatkem je chyb jící plynofikace 
obce. 

5.3. Pilí  environmentální 
sledné dodržení podmínek využívání ploch s rozdílným zp sobem využití zajistí, že nebu-

de docházet ke kolizím v jednotlivých ástech obce. 
Nadále se uvažuje s klesajícím podílem tuhých paliv na spot eb  domácností. 
Distribu ní sí  el. vedení umož uje zvýšení po tu RD vytáp ných el. energií. 
Nové plochy pro bydlení jsou navrženy mimo dosah p edpokládaných zdroj  hluku, negativ-

ních plynových i pachových emisí. 
Uplat uje se pot eba i mimoproduk ního využívání území obce s obnovou ekologické rovno-

váhy hospodá sky využívané volné krajiny. 
Zachovává se systém mezí pod vrchem Ambrožný, dopl ují se cenné p echodové zóny kolem 

les , rozptýlené zelen  i vodních tok  a ploch. 
Na základ  limitních parametr  ÚP vyzna uje jednotlivé skladebné prvky ÚSES. 
Druhová skladba lesa na nových plochách bude odpovídat p írodním podmínkám místa, 

u stávajících porost  postupnými zásahy bude zvyšována odolnost lesa. 
 

6. Vyhodnocení souladu s požadavky zvl. právních p edpis , soulad se stanovisky 
dot ených orgán  podle zvl. právních p edpis  

6.1. Obecn  platné p edpisy 
Obecn  platné p edpisy, ustanovení i normativní p edpisy jsou územním plánem Sviny 

respektovány. 
6.2. Stanoviska dot ených orgán  

 Spole né jednání o návrhu ÚP Sviny 
Spole né jednání o návrhu územního plánu. Drobné p ipomínky mající vesm s formální 

charakter byly do úprav územního plánu zahrnuty. 



 

 

 Opakované  spole né jednání o návrhu ÚP Sviny 
Stanoviska dot ených orgán  k opakovanému spole nému jednání ÚP Sviny byla p evážn  

kladná, pouze v n kterých p ípadech bylo upozorn no na drobné formální nep esnosti, které 
byly zahrnuty do úprav územního plánu. 

 Ve ejné projednání návrhu ÚP Sviny 
Ve ejné projednání návrhu ÚP Sviny prob hlo dne 15. 1. 2009 na Obecním ú ad  Sviny. 

Zastupitelstvo obce Sviny dne 15. 9. 2009 vyslovilo nesouhlas s p edloženým návrhem ÚP 
Sviny a vrátilo po izovateli návrh ÚP k úprav  a novému projednání.  

 Opakované ve ejné projednání návrhu ÚP Sviny 
Opakované ve ejné projednání se konalo dne 13.12.2012. K p edloženému návrhu 
územního plánu byla p i projednání vznesena námitka vlastníka pozemku, kterou se 
následn  zastupitelstvo obce rozhodlo akceptovat. Na Základ  pokyn  po izovatele byla 
projektantem provedena pat ná úprava pro 2. opakované ve ejné projednání. 

 2. opakované ve ejné projednání návrhu ÚP Sviny 
V rámci II. opakovaného ve ejného projednání ze dne 7.6.2012 nebyly vzneseny žádné 
námitky ani p ipomínky.  

7. Soulad s cíly a úkoly územního plánování 
Cíle a úkoly územního plánování definované stavebním zákonem jsou ešením územního plá-

nu Sviny napln ny, vytvá í podmínky pro rozvoj p írodních, civiliza ních a kulturních hodnot 
území v udržitelném prost edí. 

Navržené zm ny v území nemají negativní vliv na soulad t chto hodnot, koncepce využití 
území p ispívá k zajišt ní souladu innosti lov ka a p írodního prost edí s udržitelností užívání 
krajiny. Navržené innosti nem ní a neruší specifické znaky a hodnoty území obce. Je hledána 
nová kvalita jádrové ásti sídla. Není uvažováno s rozvojem urbanistických struktur v krajin . 
Urbanistickými prost edky je ešeno vhodn jší zapojení sídla do p írodního rámce. Dbáno je na 
zlepšování hygienických podmínek v sídle. Koncepce územního plánu je v souladu s požadavky 
stavebního zákona a jeho provád cích vyhlášek. ešení územního plánu není v rozporu 
s požadavky souvisejících p edpis . 

 
8. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis  

Územní plán Sviny je vyhotoven v souladu s požadavky zákona . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu v platném zn ní a souvisejících provád cích vyhlášek, zejména vyhl. 
. 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu 

evidence územn  plánovací innosti a vyhl. . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, vše v platném zn ní. 

Podle p ílohy íslo 7 k vyhlášce . 500/2006 Sb. je územní plán len n na: 
 vlastní územní plán (textová a grafická ást) 
 od vodn ní územního plánu (textová a grafická ást) 

Koncepce územního plánu pomocí nástroj , kterými územní plán disponuje, koordinuje 
využívání území obce pro pokud možno vyvážené zohled ování zájm  a pot eb ( asto 
protich dných), státní správy, místní územní samosprávy, ve ejného i soukromého sektoru. 

 
9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL 
9.1. Dot ení ZPF 

Vyhodnocení p edpokládaného odn tí ZPF v návrhu územního plánu Sviny je zpracováno dle 
zákona . 334/1992 Sb., "O ochran  zem lského p dního fondu" ve zn ní pozd jších zm n 
a provád cí vyhlášky .13/1994 Sb. 

Grafické znázorn ní dot ení ZPF je p ehlednou formou provedeno ve výkresové ásti 
od vodn ní ÚP. Ve výkrese jsou uvedeny základní údaje o pozemcích, zúrod ující opat ení, 
hranice zastav ného území a hranice zastavitelného území. 



 

 

 Údaje o druzích pozemk  na k.ú. Sviny u K ižanova 
druh pozemku vým ra (ha) % zastoupení 

orná p da 194,40 52,33 
chmelnice 0 0,0 
vinice 0 0,0 
zahrady 3,35 0,90 
ovocné sady 0 0,0 
ttp 19,34 5,21 
zem lská p da 217,09 58,44 
lesní p da 135,03 36,35 
vodní plochy 1,71 0,46 
zastav né plochy 3,07 0,83 
ostatní plochy 14,55 3,92 
nezem lská p da 154,36 41,56 

 371,45 100,00 

 Souhrnná bilance zabíraných ploch (ha): 
Lokalita v ZÚO mimo ZÚO celkem 

1 0,20   0,20 
2   0,81 0,81 
3 plocha vypušt na  
4 0,21   0,21 
5 plocha vypušt na  

6* 0,18   0,18 
7**   0,69 0,69 
8**   2,20 2,20 

9   0,43 0,43 
10   0,37 0,37 

11**   0,52 0,52 
12**   0,49 0,49 
13**   0,36 0,36 
14   1,21 1,21 
15   0,23 0,23 
16   1,80 1,80 

17**   0,17 0,17 
18**   0,79 0,79 
19 0,13 0,10 0,23 

Celkem 0,72 10,17 10,89 
* nejedná se o zábor ZPF, dot eny jsou pouze pozemky druhu zastav ná plocha nádvo í, ostatní plocha 
** návrh na zm nu vychází z komplexních pozemkových úprav 
Pozn.: Plochy . 3 a 5 byly z návrhu ÚP vypušt ny na základ  usnesení . 18 ZO Sviny ze dne 15. 9. 2009. 
 
 
 Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ (ha): 

Lokalita 72901 72904 72911 72941 72951 73211 73214 75001 75004 75011 75054 76811 

celkem 
plochy 

zpf ostatní 
zast. 

plocha 
vodní 
plocha celkem 

1 0,20                       0,20       0,20 
2                   0,81     0,81       0,81 
3                         0,00       0,00 
4     0,16   0,05               0,21       0,21 
5                         0,00       0,00 
6*                         0,00 0,05 0,13   0,18 

7**         0,01           0,68   0,69       0,69 
8**     1,17               1,03   2,20       2,20 

9                     0,40   0,40 0,03     0,43 
10       0,04 0,33               0,37       0,37 

11**                   0,52     0,52       0,52 
12**               0,49         0,49       0,49 



 

 

Lokalita 72901 72904 72911 72941 72951 73211 73214 75001 75004 75011 75054 76811 

celkem 
plochy 

zpf ostatní 
zast. 

plocha 
vodní 
plocha celkem 

13**     0,23                 0,13 0,36       0,36 
14 0,07             0,68   0,25     1,00     0,21 1,21 
15 0,17 0,02                     0,19 0,04     0,23 
16           0,63     0,96       1,59 0,21     1,80 

17**           0,17             0,17       0,17 
18**             0,75           0,75 0,04     0,79 
19 0,23            0,23    0,23 

Celkem  0,67 0,02 1,56 0,04 0,39 0,80 0,75 1,17 0,96 1,58 2,11 0,13 10,18 0,37 0,13 0,21  10,89 
* nejedná se o zábor ZPF, dot eny jsou pouze pozemky druhu zastav ná plocha nádvo í, ostatní plocha 
** návrh na zm nu vychází z komplexních pozemkových úprav 
Pozn.: Plochy . 3 a 5 byly z návrhu ÚP vypušt ny na základ  usnesení . 18 ZO Sviny ze dne 15. 9. 2009. 
 
 Klimatický region 

Území obce se nachází v klimatickém regionu 7, mírn  teplém vlhkém. 
 

 Hlavní p dní jednotky (HPJ) 
ešením ÚP jsou dot eny HPJ 29, 32, 50, 68. 

 Rozbor ploch dle metodického pokynu MŽP R .j. 00LP1067/96 ze dne 1. 10. 1996: 
BPEJ ída ochrany plocha pro rozvoj (ha) 
72901 I. 0,67 
72904 II. 0,02 
72911 I. 1,56 
72941 IV. 0,04 
72951 IV. 0,40 
73211 II. 0,80 
73214 V. 0,75 
75001 III. 1,17 
75004 IV. 0,96 
75011 III. 1,58 
75054 V. 2,11 
76811 V. 0,13 

Celkem zábor ZPF   10,18 
ostatní nebonitované plochy   0,37 

zastav ná plocha nádvo í   0,13 
vodní plocha   0,21 

Celkem   10,89 

 Plochy (lokality) ur ené pro výstavbu 
Plocha . 1 

Je v zastav ném území a je ur ena pro rozší ení p ilehlé ob anské vybavenosti a rozší ení plo-
chy smíšené obytné stávajícího zastav ní. 
Plocha . 2 

 Na základ  pokyn  po izovatele na p epracování návrhu ÚP Sviny byla plocha . 2 rozší ena 
podél silnice III/36045. ást plochy je vymezena pro ve ejné prostranství zahrnující mok adní 
spole enstva na dosud siln  podmá ených pozemcích. Významn  v tší ást plochy . 2 je ur ena 
pro bydlení v rodinných domech (lze jich realizovat 6 – 7). Sou ástí plochy pro bydlení 
v rodinných domech jsou pozemky ve ejných prostranství p i silnici se související dopravní a 
technickou infrastrukturou. 
Plocha . 3 a 5 

Plochy . 3 a 5 byly z návrhu ÚP vypušt ny na základ  usnesení . 18 ZO Sviny ze dne 15. 9. 
2009. 

 



 

 

Plocha . 4 
 Jde o rozvojovou plochu v ZÚ a bude sloužit pro rozší ení výroby zabývající se zpracováním 

eva. Provozn  navazuje na stávající výrobní plochu a hospodá ský trakt bývalé selské usedlosti. 
Plocha . 6 
 P estavbová plocha - z ízení ve ejného prostranství v jádru sídla jako sou ást návesního prosto-
ru. D ležité místo pro spole enský život obce. 
Plocha . 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17 a 18 
 Ve vyhlášených komplexních pozemkových úpravách jsou tyto pozemky ur eny k zalesn ní. 
ÚP ešení KPÚ p ebírá. 
Plocha . 9 
 Na louce, kde je ve starých mapách vyzna ena drobná vodní plocha navrhuje z ízení menšího 
rybníka. Vodní plocha resp. její litorální pásmo bude mít p íznivý vliv na funk nost lokálního bio-
koridoru. P ístup k vodní ploše po ú elové cest  p i železni ní trati na sousedním k.ú. Kozlov 
u K ižanova. 
Plocha . 10 
 Je ur ena pro z ízení vodní plochy. Zám r je ešen ve vyhlášených KPÚ. 
Plocha . 14 
 Je ur ena pro ve ejnou rekreaci místních obyvatel. Na území obce není dosud žádné h išt  ani 
jiný prostor pro denní rekrea ní aktivity obyvatel, zvl. d tí. Plocha je v docházkové vzdálenosti od 
sídla p i ú elové cest . P ilehlá vodní plocha umož uje rekreaci u vody (i když omezen ). Není 
uvažováno s výstavbou nadzemních staveb. Vytvo ením plochy ve ejné rekreace nedojde ke ztíže-
ní obhospoda ování ZPF. 
Plocha . 15 
 V návaznosti na plochu . 16 v ploše omezen  p ístupné zem lskou technikou navrhuje ÚP 
zalesn ní. Zalesn ní bylo v KPÚ opomenuto. 
Plocha . 19 
 V  návaznosti  na  stávající  p estavovanou  zem lskou  usedlost  je  vymezena  plocha  pro  její  
rozší ení a to z ásti na ploše p ilehlé zahrady v zastav ném území a z ásti na orné p  mimo 
zastav né území. Na zábor ZPF mimo zastav né území byl vydán souhlas s odn tím v závazném 
stanovisku M Ú Velké Mezi í, odbor životního prost edí zn. ŽP/20951/2011/884/2011-rybar 
ze dne 10.6.2011. 
Plocha R1 
 Jedná se o plochu rezervní pro eventuelní možnost výstavby celoobecní OV. 
Plocha R2 
 Jedná se o rezervní plochu pro p ípad dnes neo ekávaných požadavk  na rozvoj bydlení v ro-
dinných domech na území obce. 
 Investice do p dy 

Z investic do p dy bylo provedeno odvodn ní pozemk  a scelení pozemk . Plochy odvodn ní 
jsou vyzna eny v grafické ásti. Nejstarší odvodn ní je z roku 1931 (v jižní ásti k.ú., kolem že-
lezni ní trati - na obou stranách, menší plocha u vodních zdroj  pod vrchem Ambrožný a ást sys-
tému severn  od zem lského areálu). Zbývající odvod ovací systémy pochází p evážn  z let 
1972-1975. Návrhem ÚP dojde k dot ení systému odvodn ní v lokalit . 2 (výstavba RD), v loka-
lit  9 a 10 (výstavba rybník ), v lokalit  11 a 13 (zalesn ní) a v lokalit . 14 (ve ejná rekrea ní 
plocha). Podmínkou využití t chto ploch pro nezem lské ú ely je zachování funk nosti zbývají-
cích ástí odvod ovacích systém . 

 Areály a stavby zem lské výroby 
Jsou vyzna eny v grafické ásti od vodn ní ÚP ve výkresu vyhodnocení p edpokládaných d -

sledk  navrhovaného ešení na p dní fond. Zem lské areály jak družstevní, tak SHR jsou re-
spektovány. Ze staveb ÚP navrhuje asanaci zem lského chátrajícího objektu v areálu družstva 
zejména z d vodu bezpe nosti a odstran ní stavby narušující panorama sídla. ÚP v areálu družstva 
umož uje v rámci modernizace i výstavbu nových staveb spl ujících kriteria funk nosti i estetiky.  



 

 

 Sí  zem lských ú elových cest 
Je pln  respektováno ešení komplexních pozemkových úprav. Nep edpokládá se další zahuš-

ování skeletu polních i lesních cest. 
 Využití ploch, které byly pro pot eby sídla orgánem ochrany ZPF odsouhlaseny 

Dle zprávy o projednání návrhu územního plánu Sviny, kterou po izovatel ÚP Sviny p edkládal 
odboru výstavby a územního plánování KrÚ kraje Vyso ina k posouzení dle §51 zák. . 183/2006 
Sb. (úsek ochrany p írody a orgán ochrany p írody dopis .j. KUJI 81994/2007 OŽP 1335/2006 
ze dne 2. 1. 2007) vydává hladné stanovisko ke všem plochám. 

S orgánem ochrany ZPF byla dne 18. 3. 2010 p edb žn  projednána úprava návrhu ÚP dle Po-
kyn  po izovatele pro zpracování návrhu ÚP pro opakované ve ejné projednání. 

 Uspo ádání ZPF 
Na k.ú. Sviny u K ižanova byly ve smyslu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových 

adech vyhlášeny Komplexní pozemkové úpravy. 
 Etapizace výstavby 

Nejv tší dot ení ZPF bude plochami ur enými k zalesn ní. Stanovování postupu zales ování 
jednotlivým majitel m pozemk  je vzdáleno možnostem územního plánování, stejn  jako u po-
zemk  ur ených pro výstavbu rybník . 

Pro plochy, kde se uvažuje s výstavbou RD a ob anské vybavenosti se v p evážné mí e využí-
vá zastav ného území a ploch bezprost edn  na toto ZÚ navazujících. Zde je nutno uvést, že 
nejd íve bude využito ploch v ZÚ a ploch p ímo souvisejících se ZÚ, aby nevznikaly nové "prolu-
ky", které nelze zem lsky obhospoda ovat. 

Stále trvající (spíš nar stající) problémy s volno asovými aktivitami d tí a mládeže volají 
po pot eb  co nejbližšího zahájení p ípravných prací sm ujících k realizaci plochy ve ejné rekrea-
ce (pl. . 14). 
 Dot ení kultur v záboru ZPF 

lokalita íslo parcely vým ra celé 
parcely (ha) druh pozemku lokalita íslo parcely vým ra celé 

parcely (ha) druh pozemku 

1 31/1 0,20 zahrada 10 1257 0,37 trvalý travní porost 
2 1119 2,34 orná p da 11** 1260 0,52 orná p da 
  1120 1,26 trvalý travní porost 12** 1213 0,49 orná p da 
  1121 6,16 orná p da 13** 1227 0,36 orná p da 
3 plocha vypušt na 14 1108 0,21 vodní plocha 
4 218/2 0,18 zahrada   1110 1,00 orná p da 
  218/3 0,15 trvalý travní porost 15 1104 0,19 orná p da 
5 plocha vypušt na   1105 0,04 ostatní plocha 

6* .2 0,04 zastav ná plocha 16 1093 1,59 trvalý travní porost 
  .3 0,04 zastav ná plocha   1094 0,05 ostatní plocha 
  .4 0,01 zastav ná plocha   1261 0,08 ostatní plocha 
  .5 0,02 zastav ná plocha   1262 0,02 ostatní plocha 
  .6 0,01 zastav ná plocha   1263 0,06 ostatní plocha 
  749/6 0,14 ostatní plocha 17** 1066 0,17 orná p da 

7** 1016 0,69 trvalý travní porost 18** 1047 0,37 orná p da 
8** 1002 1,59 orná p da   1048 0,04 ostatní plocha 

  1005 0,61 orná p da   1049 0,38 orná p da 
9 1002 1,59 orná p da 19   527/2 0,22  zahrada  
  1006/1 1,74 trvalý travní porost  1113 1,01 orná p da 
  1006/2 0,07 ostatní plocha     

* nejedná se o zábor ZPF, dot eny jsou pouze pozemky druhu zastav ná plocha nádvo í, ostatní plocha 
** návrh na zm nu vychází z komplexních pozemkových úprav 
Pozn.: Plochy . 3 a 5 byly z návrhu ÚP vypušt ny na základ  usnesení . 18 ZO Sviny ze dne 15. 9. 2009. 

 Zd vodn ní záboru ZPF 



 

 

Návrh územního plánu pro rozvoj obce využívá vhodné plochy v zastav ném území a plochy 
estaveb. 
Mimo hranice zastav ného území se sídlo rozvíjí na plochách (p dách) III. t . ochrany (pl. . 

2 a . 14).  
Vymezení plochy . 2 pro výstavbu RD bylo prosazeno i p es zvýšené investi ní náklady 

vyvolané p eložkou vodovodního adu vedoucího p es plochu a požadavkem na zachování 
funk nosti zbylé ásti odvodn ní oproti investi  výhodn jších ploch na jižním okraji sídla. 

Rozvoj zem lského areálu je sm ován do využití disponibilních ploch v areálu.  P dy IV. 
ídy ochrany (mezi západním okrajem zastav ní a lesním masivem jsou pro dopravní obsluhu 

zna  svažité a stávající meze zvyšují estetickou a p írodní hodnotu zem lsky intenzivn  
využívané krajiny. 

Dot ení ZPF zp sobené zalesn ním, krom  plochy . 15 bylo projednáno p ed vyhlášením 
komplexních pozemkových úprav. Totéž platí i pro vodní plochu (pl. . 10). D vody vedoucí k 
dot ení ZPF na plochách . 15 a 9 jsou uvedeny v p edchozí ásti této kapitoly. 

 Záv r 
Územní plán Sviny je první dokumentací ešící komplexn  a koordina  území obce tak, aby 

bylo dosaženo udržitelného rozvoje. V návrhu ÚP se poda ilo skloubit pot eby územního rozvoje 
(podpo eného analýzou demografického a sídelního potenciálu) se zájmy ochrany p írody a 
zem lského p dního fondu. Rozvoj obce je úm rný s dostate nými možnostmi pro stabilizaci 
sídla ve struktu e osídlení. 

9.2. Dot ení PUPFL 
ešením ÚP nedochází k p ímému (záboru PUPFL) ani nep ímému dot ení (OP PUPFL) 

lesa. V souvislosti s vydanými komplexními úpravami se uvažuje se zalesn ním ploch 
ozna ených ísly 7, 8, 11, 12, 13, 15-18. Pozn.: plocha . 15 byla v KPÚ opomenuta. 

V rámci podrobn jší dokumentace bude t eba ešit souvislosti mezi výstavbou rybníka (pl. . 
9) a zalesn ním (pl. . 8). 

10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 
V rámci ve ejného projednání ze dne 29. 1. 2009 nebyly vzneseny žádné námitky ani 

ipomínky k Návrhu ÚP Sviny.  
V rámci opakovaného ve ejného projednání ze dne 13. 12. 2011 byla vznesena k Návrhu ÚP 

námitka . 1, kterou podal Jan Broža, Sviny 29, 594 51 K ižanov. Námitce bylo vyhov no a na 
základ  pokyn  po izovatele byla projektantem provedena pat ná úprava pro 2. opakované 
ve ejné projednání. 

V rámci II. opakovaného ve ejného projednání ze dne 7. 6. 2012 nebyly vzneseny žádné 
námitky ani p ipomínky k Návrhu ÚP Sviny.   

11. Vyhodnocení p ipomínek 
ipomínky p i ve ejném projednání ze dne 29.1.2099 nebyly uplatn ny, stejn  tak p i 

opakovaném ve ejném projednání ze dne 13.12.2011 a II. opakovaném ve ejném projednání ze 
dne 7.6.2012. 
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íloha . 1 
Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS, požadavky CO 

 
a) Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS 

Na území obce se nenachází majetkové ani pozemkové zájmy A R, nenachází se zde 
vojenské inženýrské sít . V k.ú. obce se p edpokládá pouze s výstavbou nízkopodlažních objekt  
nep ekra ujících stávající hladinu zastav ní, ímž nedojde k narušení ochranného pásma s 
výškovým omezením staveb, tudíž ani zájm  Ú adu pro civilní letectví R. Parametry stávající 
dopravní sít  jsou akceptovány. Návrhem ÚP nejsou dot eny nemovitosti v majetku R MV ve 
správ  Policie R SJmK Brno ani zde zmín ná organizace neeviduje podzemní sd lovací 
optické sít .  Vodojem Ambrožný o objemu 2 x 150 m3 vytvá í dostate nou akumulaci pro 

ípadný hasební zásah. Prov it bude nutno stav vodovodní sít  a osazení požárních hydrant , 
nebo  dimenze potrubí neodpovídá pro možné zabezpe ení obce požární vodou. K tomu jsou v 
sídle p ipraveny vodní nádrže pro první hasební zásah v p ípad  požáru. Územní plán vytvá í 

edpoklady a podmínky pro p ístup požární techniky k jednotlivým objekt m. 
 
b) Požadavky CO 

Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
Území obce není ohroženo pr lomovou vlnou. Není zde vyhlášeno záplavové území. 

Ohrožení extravilánovými vodami je minimální. 
Zóny havarijního plánování 

Správní území obce Sviny neleží v zónách havarijního plánování ani není ohroženo haváriemi 
zdroj  nebezpe ných i zdraví ohrožujících látek. 
Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události 

Zp sob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím stanoví ást pátá vyhlášky . 
380/2002 Sb. Na území obce se nenacházejí žádné stálé úkryty, proto p i mimo ádných 
událostech bude ukrytí obyvatelstva zajiš ováno v improvizovaných úkrytech. Improvizované 
úkryty se budují k ochran  obyvatelstva p ed ú inky sv telného a tepelného zá ení, pronikavé 
radiaci a kontaminaci radioaktivním prachem a proti tlakovým ú ink m zbraní hromadného 
ni ení v p ípad  nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v dob  vále ného stavu v místech, 
kde nelze využít k ochran  obyvatelstva stálých úkryt . 

Improvizované úkryty se budují v mírové dob  k ochran  obyvatelstva individuáln  dle 
konkrétní situace v p edem vyhodnocených (vytypovaných) optimáln  vyhovujících prostorech 
(vhodné ásti - sklepy i patra dom , byt , ob . vybavenosti, provozních i výrobních objekt ). 

edchozí uvedené prostory jsou upravovány p ed ú inky mimo ádných událostí s využitím 
vlastních materiálních a finan ních zdroj  fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu 
a pro ochranu jejich zam stnanc . 

Protiradia ní úkryty budované svépomocí (PRÚ-BS) jsou v podmínkách obce improvizované 
úkryty, které jsou využitelné za t ech krizových stav : 1. nouzového stavu, 2. stavu ohrožení 
státu, 3. vále ného stavu. Stávající PRÚ-BS jsou evidovány vedením obce. Územní plán 
doporu uje, aby nov  budované stavby obsahovaly sklepní prostory, kdy nejvhodn jším ešením 
jsou zcela zapušt né sklepy, nebo  zde lze nejjednodušeji zajistit podmínky kladené na 
improvizované úkryty. 

Za maximální dob hovou vzdálenost se považuje pro úkryty vzdálenost 500 m, což lze 
transformovat do asového úseku 15 minut. 
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

 Organiza ní zajišt ní v etn  evidence vhodných objekt  je nutno ešit na úrovni obecní 
samosprávy, nebo  problematika p ekra uje rámec možností ešení územního plánu obce. 
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Problematika je ešena v §17 vyhlášky . 380/2002 Sb. Sklady materiál  civilní ochrany 
nebudou obcí sou asn  zajiš ovány. Materiál byl z území stažen. Nepoužitelný materiál je 
likvidován a prost edky CO budou p erozd leny. 

Pro skladování materiálu humanitární pomoci m že být využito sálu v obecním dom . 



 

 

Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo  zastav. území a zastavitelné plochy 
Na území obce nejsou takovéto látky skladovány. Rovn ž územní plán obce s umis ováním 

nebezpe ných látek na území obce neuvažuje, neuvažuje ani s jejich úložišti. P ípadné využití 
chto látek ve výrobních technologiích (problematika p ekra uje rámec možností, kterými 

disponuje ešení ÚP) je nezbytné ešit dle aktuálních stanovisek dot ených orgán  státní správy 
i územním a stavebním ízení. Pro p ípadné havarijní úložišt  t chto látek je výb r úložišt  
eba provést dle povahy nebezpe ných látek tak, aby nebyla zasažena obytná zóna obce, objekty 

ob anského vybavení v etn  vodních zdroj . Nutno zohlednit p írodní podmínky zvl. geologické 
a meteorologické. Organiza ní zabezpe ení nutno ešit na úrovni samosprávy obce, problematika 

ekra uje rámec možností ešení ÚP. 
Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink  
kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události 

Tyto práce zajiš uje a organizuje obecní ú ad v sou innosti se sborem dobrovolných hasi . 
ípravu ur ených pracovník  obce p i ešení úkol  ochrany obyvatelstva p i mimo ádných 

událostech organizuje Obecní ú ad Sviny za spolupráce s Hasi ským záchranným sborem kraje 
Vyso ina. P i vzniku mimo ádné události nadmístního významu tj. mimo ádné události, která je 
nad rámec možností a kompetencí obce budou pot ebná opat ení zajiš ována z úrovn  kraje 
Vyso ina. 
Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území 

Na území obce nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v ešení územního 
plánu obce neuvažuje. 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování obce užitkovou vodou bude z ve ejných i soukromých studní, pitnou 
vodou pak dovozem balené vody. Pro obec je t eba dovézt 1,1 m3/d. Sí  el. vedení VN 22 kV má 
vysokou provozní jistotu spl ující i požadavky nouzového zásobování obce el. energií. Dodávku 
el. energie je též možno pro as nouze zajistit diesel agregátory. Organiza ní opat ení nouzového 
zásobování obce vodou a el. energií p esahuje možnosti, kterými disponuje územní plán obce. 
Požadavky na dopravní sí  

Dopravní sí  v zastav ném a zastavitelném území zaru uje nezavalitelnost tras pro pr jezd 
hlavními sm ry. Ší ka silnice pro pr jezdní sm ry spl uje minimální požadavek (v1 + v2)/2 + 6 
m, kdy v1 + v2 = pr rná výška budov po hlavní ímsu v metrech na každé stran  ulice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

íloha . 2 
Vymezení pojm  

 
a) Základní pojmy 

Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu a p íslušnými 
provád cími vyhláškami. 

 
b) 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. . 183/2006 Sb., 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 

 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 ní pozemku - pom r mezi sou tem vým r zastav ných ploch na pozemku a 
celkovou vým rou pozemku 

 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 

 podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlaží, 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. 

 malé prostory obchodu a služeb - stavby pro obchod, služby s celkovou provozní plochou do 
200 m2 

 menší ubytovací a stravovací za ízení - za ízení pro p echodné ubytování s max. 15 l žky a 
s tím spojenými službami, odbytové místo s max. 35 místy u stolu. Za ízení mohou p sobit i 
odd len . 

 hospodá ské zví ectvo - skot, 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 ) 
 drobná výrobní innost - innosti nemající charakter výroby tovární, spíše blížící se výrob  

emeslnické bez negativních ú ink  na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty 
aj.) 

 stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy - sklady do 200 m2 skladovací plo-
chy 

 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 - sklady, výrobní i jiná za ízení event. služby vyžadující 
denní obsluhu vozidly skupiny 2, podskupiny N1 a N2 

 ípustná míra - míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle 
zvláštních p edpis  a vyhlášek (nap . Na . vlády . 148/2006) 

 
 
 



 

 

íloha . 3 
Limity využití území 

 
 Dobrá znalost limit  a možností využívání území má zásadní význam pro kvalitní 
rozhodování v území. Níže uvedené „vstupní“ údaje odpovídají skute nému stavu v dob  
zpracování ÚP. V druhé ásti sestavy limit  jsou uvedeny podmínky plynoucí z ešení ÚP, které 
je t eba mimo jiné akceptovat pro zajišt ní udržitelného rozvoje. 

 
a) Vstupní údaje (podmínky) 
Hranice územních jednotek 
 - hranice obce = hranice katastrálního území 
 - hranice katastrálního území  = území ešené územním plánem obce 
Ochrana technické a dopravní infrastruktury 

 - silnice III. t ídy 15 m od osy na ob  strany mimo ZÚO 
 - rozhledové trojúhelníky dle konkrétního p ípadu 
 - železni ní tra  60 m od osy krajní koleje 
 - letišt  K ižanov vodorovná p ekážková rovina ve výšce 595 m n. m. 
 - nadzemní vedení VN 22 kV 7 m od kraj. vodi e na ob  strany (zák. . 458/2000  
  Sb., zák. . 222/1994 Sb.) 
  10 m od krajního vodi e na ob  strany (vl. na ízení .  
  80/57 Sb.) 
 - stožárové TS 22/0,4 kVA viz nadzemní vedení VN 22 kV 
 - STL plynovod ve volné krajin  4 m (od povrchu plynovodu na ob  strany) 
 - STL plynovod v zástavb  1 m (od povrchu plynovodu na ob  strany) 
 - kanaliza ní stoka do 500 mm v . 1,5 m od povrchu potrubí na ob  strany 
                                            nad  500 mm 2,5 m od povrchu potrubí na ob  strany 
 - vodovodní ad     do  500 mm v . 1,5 m od povrchu potrubí na ob  strany 
                                           nad   500 mm 2,5 m od povrchu potrubí na ob  strany 
 - u vodovodních ad  nebo kanaliza ních stok nad  200 mm, s úrovní dna ve hloubce v tší 

než 2,5 m pod ÚT, se vzdálenosti od vn jšího líce zvyšují o 1 m 
 - ZS ve ejné radiotelefonní sít  r = 200 m od stožáru základnové stanice - rozh. 

Ú Velké Mezi í, odb. výstavby - 
j.Výst.28/2000-Mu ze dne 11. 2. 2000 

Ochrana povrchových vod 
- PHO 3° vod. odb ru Brno-Svratka-Pisárky           viz zákres ve výkrese N5, O1 
- OP vodojemu   5 m od obvodu 

Ochrana podzemních vod 
- OP 1° studní ZD oploceno 
- OP ostatních studní nejsou vyhlášena - soukromé studny 

Ochrana kulturních hodnot 
- kulturní památky zvoni ka 
- archeologické výzkumy a nálezy §22 a §23 zák. . 20/1987 Sb. v platném zn ní 

Ochrana p írodních hodnot a ŽP  
- ochranné pásmo lesa  50 m od okraje PUPFL 
- významný krajinný prvek § 9 odst. b) zák. . 114/92 Sb., po novelizaci 

Hygiena prost edí 
 -  OP  ZD  K ižanov   rozhodnutí M Ú Velké Mezi í odbor výstavby 

.j.Výst.993/97-Mu ze dne 2. 7. 1997 
 
 
 
 
 



 

 

b) Ur ené ešením územního plánu 
Ochrana p írodních hodnot 
- ochrana ZPF  vyhodnocení záboru ZPF je obsahem výkresové a 

textové ásti 
- prvky ÚSES obecn  nezastavitelné plochy (podmín  lze 

ipustit stavbu technické i dopr. infrastruktury 
liniovou nap  biokoridorem, p ípadn  stavby 
ŽP) 

- ochrana krajinného rázu ur ená koncepcí ÚP 
Hygiena prost edí  
- plochy smíšené obytné OP po hranicích vlastního pozemku 
- plochy výrobní  OP po hranicích vlastního pozemku, zem lský 

areál ZD v rozsahu platného PHO 
Ochrana protipovod ová  
- vodní plochy a toky do 10 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) 
- nová výstavba  deš ové vody uvád t maximáln  do vsaku i 

zdržení 
Ochrana kulturních hodnot 
- p dorys a obraz vesnice ur en koncepcí ÚP 
 
 
 

 
 

 


