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1. Postup při pořizování územního plánu 
Dne 28. 11. 2006 bylo usnesením zastupitelstva obce Dolní Heřmanice schváleno souborné 

stanovisko ke konceptu územního plánu obce Dolní Heřmanice dle příslušných ustanovení zák. č. 
50/1976 Sb. ve znění platném k 31. 12. 2006. 

Návrh územního plánu (ÚP) Dolní Heřmanice je zpracován dle zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušných prováděcích vyhlášek zvl. 
vyhl č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací dokumentace, vyhl. č. 501/2006, o obecných požadavcích na 
využívání území a vyhl. č. 502/2006, kterou se mění vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 

Pořizovatelem ÚP je na žádost obce Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a 
regionálního rozvoje. Projednání návrhu ÚP dle §50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., proběhlo dne 
30.8.2007 v budově MěÚ Velké Meziříčí. Návrh ÚP byl vystaven k nahlédnutí ve lhůtě od 
10.8.2007 do 1.10.2007 na MěÚ Velké Meziříčí odboru výstavby a regionálního rozvoje. Zprávu o 
projednání návrhu ÚP předložit dle § 51 zákona č. 183/2006 pořizovatel k posouzení Krajského 
úřadu kraje Vysočina. 12. února 2008 obdržel projektant pokyn od pořizovatele k provedení úprav 
dle výsledků projednání. 

Veřejné projednání návrhu územního plánu Dolní Heřmanice s odborným výkladem se 
uskutečnilo dne 5.5.2008 na Obecním úřadě v Dolních Heřmanicích. 
 
2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně 

souladu s ÚPD vydanou krajem 
2.1. Soulad s PUR a ÚPD vydanou krajem 

Území obce se nachází v rozvojové ose OS6 - Praha-Jihlava-Brno dle PUR ČR. Vzhledem k 
dopravně odlehlé poloze a přírodním (terénním) podmínkám se dosud na území obce neprojevily 
rozvojové impulzy dálnice D1 a nejsou známy záměry, které by tyto impulsy iniciovaly. 

Pro území kraje Vysočina nejsou vydány ani vyhotoveny ZÚR. Dříve zpracovaná, ale 
nedokončená ÚPD na úrovni ÚP VÚC kraje Vysočina na území obce D. Heřmanice neřešila žádné 
nadmístní zájmy. Jedná se o podklad informativní. 

 
2.2. Obec v systému osídlení 
Řešené území je tvořeno k.ú. Dolní Heřmanice a k.ú. Oslava s celkovou výměrou 1414,54 ha. 
Obec je součástí spádového okruhu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, které je 

sídlem nejbližších orgánů státní správy a služeb tzv. vyšší občanské vybavenosti. Základní školu 
5.-9. ročník navštěvují děti v Tasově, nejbližší nemocnice je v Mostišti. V obci má sídlo 
Hospodářské a obchodní družstvo Dolní Heřmanice hospodařící na k.ú. D. Heřmanice, Jabloňov, 
Oslava, Petráveč, Tasov  a Velké Meziříčí. 
 
2.3. Širší vztahy na úseku dopravy a technické infrastruktury 
• doprava 

Na silniční a dálniční síť ČR je území obce napojeno silnicemi: 
sil. II/392   Velké Meziříčí-Kralice nad oslavou-Tulešice 
sil. III/3922  Dolní Heřmanice-Oslava 
 

• technická infrastruktura 
Zásobování pitnou vodou D. Heřmanic je z vodovodního přivaděče Velké Meziříčí-Velká 

Bíteš. Zásobování el. energií je z primárního venkovního vedení VN 22 kV č. 132. Zemní plyn je 
do obce přiváděn STL plynovodní přípojkou z Tasova. 

Radioreléová trasa ve směru V. Meziříčí-Lhotka (RS Oslavice - RS Lhotka) i DOK do Tasova 
jsou vyznačeny ve schématu grafické části návrhu ÚP. 
 
2.4. Širší vztahy přírodních systémů 

Nadregionální prvky ÚSES se na území nenachází, z regionálních prvků ÚSES pak na území 
zasahuje část plochy regionálního biocentra RBC 274 - Nesměř, které se území obce dotýká svým 
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jižním cípem v severozápadní a západní části k.ú. Dolní Heřmanice. Toto RBC je s okolními 
regionálními a nadregionálními biocentry spojeno dvěma regionálními biokoridory - RBK 1402 
(vchází od severu mimo řešené území) a RBK 1460 (vchází z jihu částečně po řešeném území) 
skrz vložená lokální biocentra v jeho trase. Řešené území se nachází v bioregionu 1.50 
Velkomeziříčský bioregion. 
 
3.   Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu 
3.1. Zadání územního plánu 

Zásady pro řešení ÚPO dané zadáním územního plánu byly splněny, provedeny byly 
nepodstatné, odůvodněné úpravy vzniklé z připomínek během řešení konceptu ÚPO. 

 
3.2. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP 

Pokyny uplatněné ve schváleném souborném stanovisku ke konceptu územního plánu obce 
Dolní Heřmanice jsou v návrhu ÚP akceptovány s tím, že návrh je již dokončen v souladu s novou 
legislativou. 
 
4. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 

předpokládaných důsledků tohoto řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území 

4.1. Vybraná varianta 
V zadání územního plánu nebyl uplatněn požadavek na zpracování variant řešení. Koncept 

ÚPO byl řešen v souladu s požadavky zák. č. 50/1976 Sb., platného k 31. 12. 2006. 
 
4.2. Základní předpoklady a podmínky 
• přírodní 

Území leží na SV okraji třebíčsko-meziříčského masivu. Území charakterizují jednotlivé 
balvany či jejich skupiny. Území je odvodňováno ekologicky velmi hodnotným tokem Oslava, do 
kterého ústí několik drobných toků. Dominantní dřevinou lesů je smrk. Hlavní potencionální 
dřevinou (mimo podmáčená území) je buk lesní, vyskytuje se pouze reliktně. Porosty mimo les 
(zvl. balvanité výchozy) nezaujímají velké plochy v rozloze území obce, významně však ovlivňují 
ekologickou a estetickou hodnotu v zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině. 

Území se nachází v mírně teplém vlhkém regionu (MT4) s významně převládajícími SZ větry 
(39,1%). 
• urbanisticko architektonické 

Zastavění D. Heřmanic je tvořeno bývalými selskými staveními po obvodu prostorné návsi, 
kterou ve směru SZ-JV procházela historická cesta, nyní silnice II: třídy. Výstavba byla 
jednopodlažní (dnes někde porušená) s pevnou stavební čárou a okapovou orientací střech do 
veřejného prostoru (hrubé porušení těchto základních zásad je u bývalé prodejny Jednoty). V 
těžišti návsi je umístěna základní škola a kaplička . Následná výstavba při silnici do Tasova již 
postrádá přehlednost v uspořádání a je na menších parcelách. Další navazující zastavění je typické 
pravoúhlou půdorysnou sítí parcel a výstavbou izolovaných rodinných domů převážně na 
čtvercovém půdorysu o 1 či 2 NP. Obdobný trend výstavby je možno vysledovat na opačném - 
severním konci sídla. Výrobní zóna sídla (vlastně i obce) vznikla na jižním okraji D. Heřmanic, 
sestává se ze dvou od sebe vzájemně oddělených forem. Způsob a forma založení a zastavění nese 
všechny znaky doby svého vzniku (nejasný kompoziční záměr, nejasné dopravní schéma, velké 
měřítko objektů, absence zeleně). 

Zastavění sídla Oslava je možno charakterizovat jako volné zastavění příkladně využívající 
možností přírodních podmínek zvl. terénních. 

Svůj půvab mají mlýny situované v údolí Oslavy, což ne vždy platí o vystavěných rekreačních 
objektech. 
• kulturní 

Mimo objekty zapsané v ÚSKP ČR je významným dědictvím půdorysné schéma obou sídel s 
výškovou hladinou zastavění s typologicky čistým původním domem. Üzemí obce dříve hojně, 
nyní sporadicky obohacují artefakty s náboženskou tématikou. Ani jedno ze sídel však nemá 
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předpoklady pro vyhlášení památkovou zónou či rezervací. Kulturní památky nemají vyhlášena 
ochranná pásma ani se s jejich vyhlášením neuvažuje. 
• civilizační 

Území obce (mimo údolí Oslavy) se nachází v tzv. narušené krajině (v měřítku lokálním až 
regionálním), kde antropické vlivy narušují stabilitu přírodních složek. Přes relativní blízkost obce 
s rozšířenou působností (V. Meziříčí) i dálnice D1 není území zajímavé z hlediska 
podnikatelského prostředí. Dopravní obslužnost veřejnou dopravou je omezená, nicméně je 
považována za dostačující. Vybavení sídla D. Heřmanice technickou infrastrukturou (kromě 
kanalizace) je na dobré úrovni, z lokálního pohledu i občanská vybavenost je odpovídající 
velikosti obce. Index růstu počtu obyvatel je na území obce stabilizovaný, věková struktura byla v 
roce 2001 nepříznivá. 
 
4.3.  Urbanistická koncepce 

• využití zastavěného území 
Řešením ÚP nedochází k zásadním změnám ve využití zastavěného území. V sídle D. 

Heřmanice je nutným počinem zhodnocení objektu bývalé prodejny Jednoty na návsi a úprava 
prostoru před polyfunkčním domem. 

Plochy zastavěného území jsou považovány vesměs za území stabilizované. V plochách 
stabilizovaných se bude jednat hlavně o rozvoj kvalitativní nevyvolávající zvláštní konflikty v 
území. Uvažuje se zde především s modernizačními pracemi směřujícími ke zlepšení standardu 
bydlení. Charakter těchto prací bude zejména spočívat v přístavbě, resp. stavebních úpravách. 
Nadstavby se připouští v případě, kdy dochází k doplnění podlažnosti ve vztahu k sousedním 
objektům. ÚP neuvažuje s plošnými asanacemi a náhradami takto zaniklých objektů objekty 
novými. Historicky vymezená stavební čára do veřejného prostoru je nepřekročitelná pro výstavbu 
(garáže, vstupy, schodiště, aj.) Výrobní plochy vyžadují modernizaci, jasné provozně dopravní 
řešení, s dosadbou zeleně. Při těchto pracích se uvažuje s odstraněním různých provizorií a objektů 
špatného stavebně technického stavu. 

Pro zachování základních znaků sídel chrakterizovaných osobitou urbanistickou skladbou, 
menším objemovým měřítkem staveb a větším zastoupením zahrad a jiných přírodních prvků, 
nelze zvyšovat koeficient zastavění pozemků zastavěného území ani výškovou hladinu zastavění. 
Nové záměry zvl. na úseku bydlení je nutno řešit v zastavitelných plochách. 

− plochy přestaveb 
výměra (ha) označení 

ploch plochy ∑ plochy DSp plochy OV 
poznámka 

9 0,09 0,09  respektovat rozhledová pole na sil. III. třídy 
11 0,14  0,14  

 
• vymezení zastavitelných ploch 

− plochy bydlení v rod. domech 
Na těchto plochách je uvažováno pouze s bydlením v rodinných domech. Tyto domy budou 

převážně jednobytové. 
výměra (ha) označení 

ploch plochy ∑ plochy BR 
počet bytů 
(odhad) 

sídlo pozn. 

1 2,86 2,58 15 D. Heřmanice 
0,28 ha tvoří veř. prostranství s místní 
komunikací 

2 1,94 1,94 8 D. Heřmanice respektovat OP el. vedení VN 22 kV 
3 0,12 0,12 1 D. Heřmanice  
4 0,14 0,14 1 D. Heřmanice  
5 0,33 0,33 2 D. Heřmanice respektovat rozhl. pole na sil. II. tř. 
7 0,42 0,42 3 D. Heřmanice  
10 0,35 0,35 2 D. Heřmanice  
12 0,21 0,21 1 D. Heřmanice  
13 0,24 0,24 1 D. Heřmanice  
15 1,71 1,71 9 D. Heřmanice respektovat OP el. vedení VN 22 kV 
20 0,68 0,68 2 Oslava respektovat OP el. vedení VN 22 kV 
22 0,14 0,14 1 Oslava  
∑ 9,04 8,86 46 obec D.  
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Heřmanice 

 
− plochy bydlení v bytových domech 

výměra (ha) označení 
plochy plochy ∑ plochy BD 

počet bytů pozn. 

14 0,45 0,45 5 k.ú. Dolní Heřmanice 

 
− plochy smíšené obytné 
Jsou vymezeny pouze na k.ú. Dolní Heřmanice. 

výměra (ha) označení 
plochy plochy ∑ plochy SO 

počet bytů pozn. 

6 0,70 0,50 1  
16 1,24 1,24 3  
∑ 1,94 1,74 4  

 
− plochy dopravní infrastruktury silniční 
Jsou vymezeny pouze na k.ú. Dolní Heřmanice pro doplnění potřebného parkoviště u 

sportoviště. 
výměra (ha) označení 

plochy plochy ∑ plochy DSp 
pozn. 

8 0,06 0,06 tvar plochy optimalizovat i z hlediska dotčení ZPF 
9 0,09 0,09  
∑ 0,15 0,15  

 
− plochy technické infrastruktury 
Mezi výrobními plochami (zemědělskými) v sídle D. Heřmanice je situována plocha pro 

výstavbu čistírny odpadních vod. 
výměra (ha) označení 

plochy plochy ∑ plochy TIv 
pozn. 

18 0,21 0,21 ČOV leží v ochranném pásmu lesa 

 
− plochy výroby zemědělské 
Jsou vymezeny na k.ú. Dolní Heřmanice. Pozemek na ploše označené č. 6 je určen pro pokrytí 

požadavků SHR. Plocha č. 19 byla zařazena do návrhu ÚP jako dodatečný požadavek pro rozšíření 
areálu HOD Dolní Heřmanice. 

výměra (ha) označení 
plochy plochy ∑ plochy VZ 

pozn. 

6 0,70 0,20 0,50 ha je určeno pro plochu SO 
19 3,28 3,28  

 
− plochy výroby drobné 

výměra (ha) označení 
plochy plochy ∑ plochy VD 

k.ú. pozn. 

17 1,75 1,75 D. Heřmanice přechod plochy do volné krajiny nebude ostrý 
21 0,30 0,30 Oslava  
∑ 2,05 2,05 obec D. Heřmanice  

 
• zabezpečení potřeb na úseku bydlení 

Při optimistické variantě rozvoje obce se zohledněním trendů přibývání domácnosti menších a 
neúplných včetně nižšího zájmu o chtěné soužití koncept územního plánu předpokládal následnou 
demografickou a sídelní prognózu. 

rok 1961 1970 1980 1991 2001 výhled 

obyvatel 528 514 465 441 448 450 

bytů 120 120 131 134 142 180 

obyv./byt 4,4 4,3 3,6 3,3 3,2 2,5 
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Přírůstek bytů je zabezpečen jak na plochách přestavby, tak zvl. na zastavitelných plochách na 
plochách bydlení v rod. domech, na plochách bydlení v bytových domech i na plochách smíšených 
obytných. Přírůstek bytů činí 1 + 46 + 5 + 4 = 56 b.j. Do výhledového roku je třeba uvažovat s 
úbytkem cca 18 b.j. z důvodu převodu do rekreačního fondu a modernizace. Čistý přírůstek bytů 
může činit požadovaných 38 b.j. 

 
• sídelní zeleň 

Problematika je dostatečně objasněna v textové části návrhu ÚP. 
 
4.4.   Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení 

• Dopravní infrastruktura 
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury je zřejmá z grafického schématu návrhu ÚP, napojení 

na silniční síť pak z kap. 2.3. tohoto odůvodnění ÚP. 
Silnice II. třídy v zastavěném území bude funkční skupiny B. Silnice III. třídy pak funkční 

skupiny C. Obě budou směrově nerozdělené. V zastavitelných plochách pro bydlení (pl. č. 1, 15 
event. 2) se preferuje u komunikací funkční skupina D - obytná ulice. Komunikace k zastavitelné 
ploše č. 17 bude upravena na funkční skupinu C (směrově nerozdělená komunikace). 

ÚP respektuje vymezenou parcelu č. 1133 pro případnou realizaci přeložky sil. II. tř. Vzhledem k 
nízkým intenzitám dopravy se však jedná o dlouhodobý úkol. 

Hospodářská doprava mimo silnic (omezeně i MK) využívá především sítě polních a lesních cest. 
Základní kostru zemědělských cest tvoří polní cesty hlavní P6/40 doplněné o polní cesty vedlejší Pv 
3/30. V souvislosti s požadovaným zmenšením výměry zemědělských honů bude síť polních cest 
doplněna (KPÚ). 

Žádná ze čtyř autobusových zastávek nesplňuje normové parametry. Nejproblémovější je 
zastávka D. Heřmanice - obecní dům. Řešit s úpravou dopravního prostoru před polyfunkčním 
domem. Pokud to není možné, lze se domnívat, že jedna autobusová zastávka v jádru obce je pro 
obsluhu území dostačující. 

ÚP respektuje turistické značené trasy - modrou z Budišova přes Oslavu do Tasova a žlutou 
údolím řeky Oslavy. Souběžně se žlutě značenou trasou vede značená cyklotrasa č. 35 Nárameč-
Oslava-Pyšel-Studenec-Nárameč. Úp nepředpokládá s výstavbou speciálních cest pro pěší a 
cyklistickou rekreaci. 

Na území obce se nenachází dopravní zařízení, ÚP s jejich budováním na samostatně 
vymezených plochách neuvažuje. ÚP neuvažuje ani s jinými druhy dopravy na území obce (letecká, 
vodní, železniční). 
 

• Technická infrastruktura 
− Zásobování pitnou vodou 
Principy řešení zásobení obce pitnou vodou jsou zřejmé z grafického schématu návrhu ÚP a 

textové části návrhu ÚP. 
Veřejný vodovod je v majetku Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko a provoz zajišťuje 

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Žďár n. S. 
Pro zajištění užitkové vody pro sportoviště se uvažuje zářez s úpravou vody na pískových 

filtrech pod rybníkem Oslavák. Vydatnost zdroje byla 0,86 l/s a k zabezpečení kvality vody byla 
vyhlášena PHO I. a II. stupně. Zdroj původně sloužil pro hospodářské středisko ZD. 

− Kanalizace, čištění odpadních vod 
Výhledové řešení je zřejmé z textové části návrhu ÚP i jeho grafického schématu. Sídlo D. 

Heřmanice má jednotnou kanalizaci se dvěmi výústěmi do místní do místní vodoteče V1 a V2. 
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových z veřejné kanalizace bylo povoleno OkÚ Žďár nad 
Sázavou, ref. ŽP dne 5. 11. 2001 pod č.j. ŽP/Vod/2614/01/St s platností do 31. 12. 2007. V sídle 
Oslava není vybudována veř. kanalizace a odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových 
akumulačních jímkách. 

Dalšími zdroji znečištění na území obce jsou jatka firmy Jatka Zezula-Jadrný, s.r.o. s množstvím 
odpadních vod 6-9m3/den, které se akumuluje v jímkách a odváží na ČOV V. Meziříčí. Rekreační 
středisko Nesměř má samostatné čištění odpadních vod s vyústěním do řeky Oslavy s vyhovujícím 
čistícím efektem. 
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Limity vypouštění: 
                   Množství  Qp = 0,18 l/s, Qm =24 m3/den 
                   Kvalita      BSK5 = 40 mg/l    max.60 mg/l ,  0,35 t/rok 
                                     NL      =   40                    60            0,35 
                                     CHSK = 100                  150            0,58   

Hájovny Lesy a rybářství Velké Meziříčí - obora - mají jímky na vyvážení. Sportovně rekreační 
zařízení (dříve RS Zetor) - není v současnosti evidováno vypouštění odpadních vod, jímky na 
vyvážení. Autokrosové závodiště řeší pro občasnost pořádaných akcí situaci mobilními zařízeními. 

− Zásobování energiemi 
Koncepce řešení je zřejmá z grafického schématu návrhu ÚP a jeho textové části. Nadále je 

uvažováno s tzv. dvoucestným způsobem zásobování obce energiemi. pro obec se doporučuje 
vyhotovení územní energetické koncepce zpřesňující směry rozvoje zásobení obce energiemi. 

− Telekomunikace, poštovní služby, přenos informací 
Severním okrajem katastru D. Heřmanice prochází radioreléová trasa ve směru Velké Meziříčí 

- Lhotka (RS Oslavice - RS Lhotka). Přes tentýž katastr podél účelové komunikace z k.ú. Jabloňov 
dále podél sil. II. třídy a dále přes jádro D. Heřmanic a znovu při sil. II. třídy vede DOK do 
Tasova. Územní plán obce trasy těchto nadmístních zařízení respektuje. 

Účastnická telefonní síť je plně vyhovující i pro výhledové potřeby. Účastnické stanice jsou 
připojeny na digitální telefonní ústřednu v Tasově. 

Na území obce se nenachází žádné zařízení Českých radiokomunikací a územní plán ani s 
výstavbou televizních převaděčů, zesilovacích stanic či jiných zařízení neuvažuje. Pokrytí území 
rozhlasovými a televizními celoplošnými programy je dobré, příjem televizního signálu je 
zajišťován individuálně instalovanými anténami. 

Pošta pro obec je ve Velkém Meziříčí. Není známo, že by se uvažovalo o změně doručovacího 
obvodu. 

− Společná ustanovení 
Nové inženýrské sítě budou vedeny pod veřejnými plochami (např. zelené pásy při 

komunikacích), u stávajících pozemků zatížených břemenem sítí tech. infrastruktury vytvořit 
předpoklady pro jejich převod do majetku obce. Nové, postupně i stávající el. vedení NN a 
telekomunikační vedení budou vedeny podzemními kabely. Ke vzdušným stavbám (el. vedení 
VN) musí být zachován volný přístup dle požadavků provozovatele. Rozvody a trasy budou, resp. 
celkové řešení, bude upřesněno v podrobnější dokumentaci územně plánovací či oborové. Žádoucí 
je slučování sítí technické infrastruktury do obslužných koridorů. 

− Odpadové hospodářství 
Komunální odpad vzniklý v obci Dolní Heřmanice byl dříve ukládán v několika lokalitách, 

které jsou orgánem odpadového hospodářství evidovány pod číslem: 
45 - Pánkovy kopečky  -  skládka zemědělsky  rekultivována 
46 - Žleb k Řihákovým -  skládka částečně zarovnaná, čelo skládky neupraveno 
47 - Kalový rybník - uloženy sedimenty splavené z obce  
48 -  Nad Kalový rybníkem - skládka zaniklá, zarostlá, nutno rekultivovat 
49 - Pod HS ZD -  zaniklá, drobný biologický odpad. 

V osadě Oslava byl domovní odpad ukládán ve dvou lokalitách a to pod číslem : 
166 - Před obcí - komunální i biologický odpad,nutno rekultivovat 
167 - Pod obcí - živá, občas ukládán biolog. odpad, malý rozsah 

Likvidace komunálního odpadu byla ukončena zákonem o odpadech v roce 1992 a od té doby 
svoz TKO je zajišťován Technickými službami Velké Meziříčí s ukládáním na řízenou skládku 
města "U vysokého  mostu" v k.ú. Petráveč.    

Sběr nebezpečného odpadu je zabezpečován ve svozových dnech Obecním úřadem Dolní 
Heřmanice za pomoci TS Velké Meziříčí. 

Koncepce územního plánu koncepci likvidaci odpadů nemění, živá skládka č. 167 bude 
rekultivována, čelo skládky č. 46 upraveno, na území obce nebude zřizována žádná nová skládka. 
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• Občanské vybavení veřejné a ostatní 
Občanská vybavenost obce je soustředěna v sídle D. Heřmanice v blízkosti křižovatky silnic II. 

a III. třídy. Občanská vybavenost je na dobrém standartu jak co do rozsahu, tak i pestrosti služeb. 
ÚP nevymezuje nové plochy občanského vybavení, vhodně formulovanými regulativy však 
umožňuje umisťování těchto zařízení i do jiných funkčních ploch. V sídle není uvažováno se 
zřízením domu s pečovatelskou službou. 
Polyfunkční dům - zřízen z bývalé administrativní budovy JZD D. Heřmanice. Nachází se zde 
kancelář obecního úřadu (20 m2), pohostinství se salónkem (25+20 míst u stolu) a společenský sál 
s galerií s kapacitou do 150 návštěvníků. V objektu je též 1 byt. 
Základní škola - dvoutřídní pro 1-4 ročník pro maximální počet žáků 50 (dnešní počet žáků se 
pohybuje kolem 35). 
Mateřská škola - naproti polyfunkčnímu objektu situované zařízení staré cca 20 let, plánovaná 
kapacita 26 dětí není dnes naplněna. Součástí objektu je školní jídelna. Na pozemek MŠ byl 
přesunut taneční parket. 
Prodejna - jižně od středu obce v soukromém objektu disponuje prodejní plochou 70 m2. 
Zaměstnány jsou zde dvě osoby. 
Kaple - ve středu návesního prostoru - plně vyhovující zařízení. 
Sportoviště - nové plně dostačující zařízení na okraji sídla Dolní Heřmanice. 
Autokrosové závodiště - občasně využívaná plocha (1-2 do roka) pro tuto motoristickou 
disciplinu. Veškerá doprovodná zařízení budou proto mobilního charakteru. Pro svoji specifičnost 
je území zařazeno do ploch smíšených nezastavěného území sportovního (NS). 
Integrovaná zařízení - v rámci příslušných regulačních opatření a limitů rozvoje území je možno 
vhodná zařízení občanské vybavenosti umisťovat i do jiných k tomu příhodných funkčních zón. 
 

• Veřejná prostranství 
Územní plán samostatně vymezuje plochy veřejných prostranství, které jsou tvořeny stavovými 

plochami. Veřejná prostranství v zastavitelných plochách (pro svoji velikost) jsou zahrnuta do 
pozemků souvisejících. Veřejná prostranství mohou být dle svého významu vybaveny mobiliářem 
obce, informačním systémem, které mimo primární účel zvyšují úroveň prostorů po stránce 
společenské, kulturní i provozní. 
 
4.5.   Koncepce uspořádání krajiny 

• Krajinný prostor 
Osobitost krajinného prostoru je dána syntézou přírodních¨, kulturních, společenských a 

hospodářských podmínek. Jedinečnost prostředí se projevuje v odlišném uspořádání každého ze 
sídel i ve způsobu využívání neurbanizovaného území. ÚP tyto znaky plně akceptuje. Pozitivní 
znaky chrání (půdorysné a prostorové uspořádání každého sídla, organizaci ploch i výšku 
zastavění sídla, respektuje ekologický a estetický fenomén údolí Oslavy, zachovává balvanité 
výchozy volně rozptýlené v zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině) znaky negativní, 
které jsou obecně vnímány jako nepřijatelné jsou eliminovány - potlačeny (ostré přechody 
urbanizované části do volné krajiny, absence zeleně v areálech zemědělské výroby, naprosto cizí 
objekt bývalé Jednoty na návsi, rozsáhlé výměry honů orné půdy, aj.). Nové zásahy územního 
plánu do území je možno hodnotit jako pozitivní, případně neutrální, tzn. nemající žádný dopad. 

 
• Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se 
místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability (§3, písm. a), zák. č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny po novele). 

Při řešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP NR-R-ÚSES ČR (MMR ČR a 
MŽP ČR 1996), generel místního územního systému ekologické stability pro k.ú. Osové, Petráveč, 
Dolní Heřmanice, Oslava (Studio P Žďár nad Sázavou, listopad 2001), z generelu MÚSES pro 
okres Žďár nad Sázavou (Ageris, Brno 2001) a z K ÚP VÚC kraje Vysočina. 
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− Nadregionální a regionální ÚSES 
Viz. kap. 2.4. 
− Místní (lokální) ÚSES 
V řešeném území jsou vymezeny jak linie mezofilní tak hydrofilní. Jako základní mezofilní 

linii můžeme označit regionální biokoridor RBK 1460 (všechny jeho úseky jsou antropicky 
podmíněné, homogenní, jednoduché, lesní, souvislé, modální), který vychází z RBC Nesměř 
(antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní, travinné a křovinné, 
vodní a mokřadní a skalní, konektivní, centrální) na sousedních k.ú. Rohy a Studnice. Na řešené 
území zasahuje svým prvním úsekem 1460a ve výběžku v západní části řešeného území, vstupuje 
do vloženého lokálního biocentra LBC Nad Mlýnem (antropicky mírně podmíněné, 
reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní, travinné a křovinné, vodní a mokřadní, 
konektivní, kontaktní) v trase regionálního biokoridoru. Svými dalšími úseky 1460b-1460e, mezi 
nimiž jsou vložena biocentra LBC U Brabiska (antropicky mírně podmíněné, reprezentativní, 
heterogenní, kombinované, lesní, travinné a křovinné, vodní a mokřadní, konektivní, kontaktní) a 
LBC Klementice (antropicky mírně podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní, 
travinné a křovinné, vodní a mokřadní, konektivní, kontaktní). Z LBC Klementice pak už míří 
úsek RBK 1460e východním směrem do sousedního k.ú. stále ve stráních nad údolím řeky Oslavy. 
Z LBC Nad Mlýnem vychází druhá mezofilní linie - LBK 1 (antropicky mírně podmíněný, 
homogenní, jednoduchý, lesní, modálně kontrastní), který vede do LBC U Vývozu (antropicky 
mírně podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní, travinné a křovinné, 
ekotonové, konektivní, kontaktní), odtud pokračuje mezofilní linie lokálním biokoridorem LBK 2 
(antropicky mírně podmíněný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální) do LBC Záhoří 
(antropicky mírně podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní, travinné, vodní a 
mokřadní, konektivní, kontaktní) a z LBC Záhoří pak vede LBK 3 (antropicky mírně podmíněný, 
homogenní, jednoduchý, lesní, modálně kontrastní) do LBC V Křížích (antropicky mírně 
podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní, křovinné, vodní a mokřadní, 
konektivní, kontaktní). Z LBC Záhoří vychází ještě LBK 4 (antropicky mírně podmíněný, 
heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a mokřadní, modální) do RBC 247 - Nesměř. Z LBC V 
křížích vychází zase LBK 5 (antropicky mírně podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní, 
vodní a mokřadní, modálně kontrastní) také do RBC 247 - Nesměř, ale zastupuje spíše hydrofilní 
společenstva, to však jen částečně, neboť svah k místní vodoteči je velice prudký tudíž zahrnuje i 
téměř vrcholové partie okolních svahů. Z LBC U Brabiska vychází LBK 6 (antropicky mírně 
podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný a křovinný, souvislý, modálně kontrastní) 
do LBC V Kroužcích (antropicky mírně podmíněné, unikátní, heterogenní, kombinované, 
izolované, centrální), který dále pokračuje z tohoto místa jihovýchodním směrem úsekem LBK 7 
(antropicky mírně podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný a křovinný, souvislý, 
modálně kontrastní), kde se po asi 350 m větví na LBK 8 (antropicky mírně podmíněný, 
heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný a křovinný, souvislý, modálně kontrastní) (směřuje dále 
na jihovýchod do LBC Nad Panským mlýnem na sousedním k.ú.) a LBK 9 (antropicky mírně 
podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný a křovinný, souvislý, modálně kontrastní) 
(směřuje z místa vydělení směrem severovýchodním, kde na sousedním k.ú. zachová mezofilní 
řadu s biokoridory, jež směřují v trase sever jih při východní hranici řešeného území). LBK 10 
(antropicky mírně podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný, vodní a mokřadní, 
přerušovaný, modálně kontrastní) vychází z LBC Obora (antropicky mírně podmíněné, 
reprezentativní, heterogenní, kombinované, konektivní, centrální) a mizí západním směrem na 
sousedním k.ú. Petráveč. 

Hydrofilní větve jsou zastoupeny zejména úseky lokálního biokoridoru LBK 18 - LBK21 
(antropicky mírně podmíněné až přírodní, heterogenní, kombinované, travinné a křovinné, vodní a 
mokřadní, souvislé, modální), které kopírují meandrující tok řeky Oslavy se zapojeným břehovým 
porostem, v jehož trase jsou vložena biocentra LBC Nad mlýnem, LBC U Brabiska a LBC Na 
nivkách (antropicky velmi mírně podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, travinné a 
křovinné, vodní a mokřadní, konektivní, kontaktní), odkud LBK 21 míří mimo řešené území. Z LBC 
Na nivě (antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, vodní a mokřadní, 
travinné a křovinné, konektivní, kontaktní) vychází jihovýchodním směrem po toku místní vodoteče 
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LBK 24 (ze začátku antropicky podmíněný posléze přírodní, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní 
a mokřadní, travinný a křovinný, modální), který vstupuje do LBC V Kroužcích (antropicky mírně 
podmíněné, unikátní, heterogenní, kombinované, izolované, centrální) a pokračuje jižně v úseku 
LBK 25 (přírodní, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a mokřadní, travinný a křovinný, 
modální) do LBC Na nivkách. V severovýchodní části k.ú. Dolní Heřmanice probíhá LBK 15 
(antropicky mírně podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a mokřadní, travinný a 
křovinný, souvislý, modální) kopírujíc tok říčky Vodry, na jejímž toku je vymezeno LBC Vodra 
(antropicky mírně podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní, vodní a mokřadní a 
křovinné, konektivní, kontaktní) a pokračuje odsud dále na východ úsek LBK 16 (antropicky mírně 
podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a mokřadní, travinný a křovinný, souvislý, 
modální). Z LBK 15 se na k.ú. Dolní Heřmanice vyděluje LBK 17 (antropicky mírně podmíněný, 
heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a mokřadní, souvislý, modální), který kopíruje tok Obora do 
LBC Obora a pokračuje úsekem LBK 11 (antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní, 
vodní a mokřadní, přerušovaný, modální) jihovýchodním směrem do sousedního k.ú, aby se na 
řešené území vrátil jako LBK 12 (antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a 
mokřadní, přerušovaný, modální) a v intenzivně zemědělsky obhospodařované části území těsně při 
hranici řešeného území po toku místní vodoteče zamířil do LBC Hatečníky (antropicky podmíněné, 
reprezentativní, heterogenní, kombinované, vodní a mokřadní, travinné a křovinné, konektivní, 
kontaktní) a úsekem LBK 13 (antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a 
mokřadní, přerušovaný, modální) směřuje do LBC Pod nivou (antropicky podmíněné, 
reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní, vodní a mokřadní, travinné a křovinné, konektivní, 
kontaktní). Úsek LBK 14 (antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a 
mokřadní, přerušovaný, modální) pokračuje dál po toku jižním směrem. Na sousedním k.ú. souběžně 
s tímto koridorem vede i mezofilní linie, která využívá i některá biocentra vymezená na k.ú. Dolní 
Heřmanice. Do LBC Klementice po směru toku Koudelovského potoka vchází ze sousedního k.ú. 
ještě LBK 22 (antropicky velmi mírně podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní, vodní a 
mokřadní, souvislý, modální), který z LBC Klementice míří k toku Oslavy skrz úsek LBK 23 
(antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, travinný a křovinný, vodní a mokřadní, 
souvislý, modální) předtím než vstoupí do LBC Na nivkách. 

− Navrhovaná opatření 
Územní systém ekologické stability je nutno považovat za dlouhodobý proces a jeho realizaci 

je nutno chápat jako etapovitou strukturální přeměnu krajiny. Systém ÚSES je závazně vymezen, 
upřesnění hranic bude předmětem další dokumentace - projektů, kde již budou řešena případná 
omezení vlastnických práv. 

Zonace krajiny stanovená v tomto ÚPo výhradně zahrnuje skladebné prvky ÚSES do první 
krajinné zóny jako navrhovaný cílový stav. 

Potenciální přirozenou vegetaci území tvoří převážně společenstva acidofilních bučin a jedlin. 
Jsou to především bikové bučiny (Luzulo-Fagetum), které se vyznačují jednoduchou vertikální 
strukturou a většinou jsou tvořeny jen stromovým a bylinným patrem. Stromové patro tvoří 
především buk lesní (Fagus sylvatica), dříve jej tvořila i jedle bělokorá (Abies alba). Bylinné 
patro, které často téměř chybí, tvoří: bika bělavá (Luzula luzuloides), metlička křivolaká (Avenella 
flexuosa),... Na minerálně bohatších horninách, v území velice nepatrně, se ostrůvkovitě vyskytují 
druhově bohatší společenstva květnatých bučin (Eu-Fagion). Z nich jsou nejvíce rozšířené bučiny 
s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). Břehové porosty toků jsou tvořeny 
zejména vrbou křehkou (Salix fragilis) a olší lepkavou (Alnus glutinosa), které jsou místy 
doplněny ještě o jasany ztepilé (Fraxinus excelsior), olše šedé (Alnus incana) a různé druhy vrb. 

 
Název biokoridoru Navrhovaná opatření 

RBK 1460a - 1460e 
Postupně založit mezofilní biokoridor tvořený lučními a lesními společenstvy, kde 
dřeviny užité k založení by měly být autochtonní, odpovídající stanovištním 
podmínkám a měly by vytvářet druhově i věkově různorodé porosty. 

LBK 1 

V lesních porostech postupně převést porosty na druhově i věkově různorodé 
porosty autochtonních, stanovištně odpovídajících společenstev dle STG. V lučních 
porostech tyto zachovat, zamezit ruderalizaci a degradaci společenstev, možno 
doplnit luční porosty o prvky rozptýlené zeleně autochtonních druhů dřevin. 
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Zachovat příslušný vodní režim. 

LBK 2 viz. LBK 1 

LBK 3 viz. LBK 1 

LBK 4 

V místech, kde nedosahuje břehový porost kvalit porostu odpovídajícímu 
stanovištním podmínkám, tento doplnit o vhodné autochtonní dřeviny. Snažit se 
vyhnout ruderalizaci porostů, případně ruderalizaci eliminovat vhodnými 
opatřeními. 

LBK 5 viz. LBK 4 

LBK 6 viz. LBK 1 
LBK 7 viz. LBK 1 
LBK 8 viz. LBK 1 

LBK 9 
V místech, kde chybí, biokoridor založit, tam kde je část. funkční doplnit o břehové 
porosty včetně břehových porostů biocenter. Pokusit se vrátit k původnímu vodnímu 
režimu v blízkém okolí. 

LBK 10 viz. LBK 1 

LBK 11 viz. LBK 1 

LBK 12 
V místech, kde chybí, biokoridor založit, tam kde je část. funkční doplnit o břehové 
porosty včetně břehových porostů biocenter, která LBK spojuje. Pokusit se vrátit k 
původnímu vodnímu režimu v blízkém okolí. 

LBK 13 viz. LBK 12 

LBK 14 viz. LBK 12 

LBK 15 

V lesních porostech postupnými pěstebními zásahy převést současná společenstva 
na společenstva druhově i věkově různorodá, tvořená autochtonními dřevinami 
odpovídajícími stanovištním podmínkám dle STG. Luční společenstva chránit před 
degradací případně zabránit ruderalizovaným plochám v rozvoji, nevápnit a 
nehnojit. Vodní tok se pokusit vrátit do přirozených vodních poměrů případně v 
místech, kde jsou přirozené poměry, tyto zachovat. 

LBK 16 viz. LBK 15 

LBK 17 viz. LBK 1, s tím, že je potřeba brát v potaz hydrofilnost těchto společenstev. 

LBK 18 
Zachovat břehové porosty, tam kde chybí, dosázet vhodnými autochtonními 
dřevinami. Louky v okolí nehnojit a nevápnit, snažit se o zachování vodních režimů 
v okolní krajině. 

LBK 19 viz. LBK 18 

LBK 20 viz. LBK 18 

LBK 21 viz. LBK 18 

LBK 22 viz. LBK 18 

LBK 23 
viz. LBK 18, s tím že je nutno zachovat minimální parametry biokoridoru při 
průchodu urbanizovaným územím. 

LBK 24 
viz. LBK 18, s tím, že je nutné zachovat v úseku přírodě blízké poměry a přirozený 
vodní režim. 

LBK 25 viz. LBK 24 

Název biocentra Navrhovaná opatření: 

RBC 247 - Nesměř 

Zachovat některé smíšené porosty, případně doplnit o vhodné autochtonní dřeviny. 
Postupnými pěstebními zásahy měnit druhovou skladbu na druhově a věkově 
různorodější, tvořenou porosty autochtonních druhů dřevin odpovídajících 
stanovištním podmínkám dle STG. Eliminovat monokultury. 

LBC Nad mlýnem 
Založit smíšené luční a lesní společenstvo odpovídající stanovištním podmínkám za 
použití autochtonních druhů dřevin a keřů. 

LBC U Brabiska 
Postupnými pěstebními zásahy měnit druhovou skladbu na druhově a věkově 
různorodější, tvořenou porosty autochtonních druhů dřevin odpovídajících 
stanovištním podmínkám dle STG. 

LBC Klementice 
Zachovat přírodě blízká luční společenstva, nehnojit, nevápnit. Stanovit vhodný 
režim obhospodařování těchto luk. 

LBC U vývozu 

Luční porosty obhospodařovat extenzivním způsobem, nehnojit a nevápnit. Zachovat 
kvalitu skalních výchozů se solitery borovic. V lesním porostu postupnými 
pěstebními zásahy měnit druhovou skladbu na druhově a věkově různorodější, 
tvořenou porosty autochtonních druhů dřevin odpovídajících stan. podm. dle STG. 

LBC Záhoří  viz. LBC U vývozu 

LBC VKřížích  
Zachovat vodní režim, porosty v lese tam, kde odpovídají stanovišti zachovat, 
případně dosázet vhodnými autochtonními druhy za vzniku věkově i druhově 
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různorodějšího společenstva odpovídajícího stanovištním podmínkám. 

LBC Obora 
Zachovat vodní režim, porosty v lese tam, kde odpovídají stanovišti zachovat, 
případně dosázet vhodnými autochtonními druhy za vzniku věkově i druhově 
různorodějšího společenstva odpovídajícího stanovištním podmínkám. 

LBC Na nivkách 
Zachovat přirozený vodní režim, kvalitu a souvislost břehového porostu. Luční 
porosty obhospodařovat extenzivním způsobem, nehnojit a nevápnit. 

LBC Na nivě 
Dosázet břehový porost rybníka, tam kde je nedostatečný nebo chybí za použití 
autochtonních druhů dřevin. Vytvořit biocentrum alespoň o minimální  výměře 3 ha. 

LBC V Kroužcích 
Zachovat kvalitu břehových porostů a přirozený vodní režim. Zachovat okolní lesní 
porosty tvořené společenstvy smíšeného lesa, případně dosázet vhodnými 
autochtonními dřevinami za vzniku věkově i druhově bohatšího společenstva. 

LBC Vodra 

Zachovat vodní režim, tam, kde chybí dosázet břehové porosty vhodnými 
autochtonními dřevinami, louky obhospodařovat extenzivně, nehnojit, nevápnit. V 
okolních lesních porostech postupnými pěstebními zásahy měnit druhovou skladbu 
na věkově i druhově různorodější, odpovídající stanovištním podmínkám. 

LBC Hatečníky 
Doplnit břehový porost kolem vodní plochy. Okolí zatravnit a snažit se vyhnout 
eutrofizaci a ruderalizaci. 

LBC Pod nivou viz. LBC Hatečníky 

• Prostupnost krajiny 
Úzce souvisí s uspořádáním krajinného prostoru. Systém stávající komunikační sítě je 

stabilizovaný. Alespoň přiblížení se harmonickému měřítku krajiny si vyžádá v rámci 
komplexních pozemkových úprav změnu velikosti honů zemědělské půdy. Nedojde však k 
rozdrobenosti polní držby do historické podoby, tudíž ani cestní síť nebude dosahovat hustoty 
historické komunikační sítě. 

 
• Vodní plochy a toky, ochrana před povodněmi a protierozní opatření 
Řešeným územím protéká vodohospodářsky významný tok Oslava. Na řece Oslavě v říčním km 

50,400 č. hydrologického pořadí 4-16-02-055 leží sídlo Oslava. Sídlo Dolní Heřmanice leží na 
levostranném přítoku řeky Oslavy v oblasti hydrologického pořadí 4-16-02-057. Pro řeku Oslavu 
bylo stanoveno záplavové území rozh. krajského úřadu kraje Vysočina pod č.j. KUJI6399/2004 
OLVHZ ze dne 18. 6. 2004. Záplavové území je vyznačeno v grafické části pro Q 100 a ´územní 
plán zde neumísťuje žádné nové stavby. V návrhu územního plánu je zohledněn elaborát "Koncepce 
revitalizace povodí Jihlavy - 2. část, dílčí povodí Oslava". Správcem toku Oslava je povodí Moravy, 
s.p. Brno, Dřevařská 11 prostřednictvím provozního střediska v Náměšti n. Osl. Na území je však 
řada dalších vodotečí, které v lesních tratích jsou ve správě Lesů ČR - oblastní správa toků, Brno a v 
zemědělské krajině Zemědělská vodohospodářská správa Žďár nad Sázavou. 

Správce toku je povinen spravovat určený vodní tok, aby byl řádně a komplexně využit pro 
hospodářské účely. V ÚP je respektován manipulační pruh v šíři 8 m (Oslava) a 6 m u ostatních 
drobných toků. 

Na řešeném území se nachází následné vodní nádrže sloužící především k akumulaci vod, či jako 
závlahové nádrže, případně k chovu ryb. Nový rybník pak omezeně k rekreačním účelům. Nesporný 
je význam vodních ploch estetický a ekologický. 
k.ú. Dolní Heřmanice 

název VN parcela č. výměra (m2) majitel(uživatel) poznámka 

Rybník Oslavák 379/2 12078 Parcela není na LV  

Návesní rybník 4 1249 Obec Dolní Heřmanice  

Starý rybník 1013 18333 Parcela není na LV dříve Pod Nivou 

Nový rybník 984/2 32595 Parcela není na LV  

Rybník Obora 957/1 17043 Soukromý  

Bezejmenný rybník 951 2554 Soukromý Obora 

4 malé vodní plochy menší než 500 m2 nejsou zmiňovány. V současné době byl dokončen další 
rybník severně od sídla Dolní Heřmanice. 
 Při významných srážkových událostech se na svažitých plochách orné půdy na severu od sídla 
D. Heřmanice projevují znaky vodní eroze. V souladu s opodstatněným požadavkem na zvýšení 
podílu trvale travních porostů na území katastru D. Heřmanice by bylo vhodné plochy se sklonem 
větším jak 17% zatravnit. V oblastech mírného či středního lze uplatnit opatření organizační a 
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agrotechnická. Protože protierozní opatření se dotýkají vlastnických vztahů je nutno tuto 
problematiku řešit jako součást komplexních pozemkových úprav. 
 

• Podmínky pro rekreaci 
− Rekreace místního významu 
K denní rekreaci slouží především sportovní areál, víceúčelové hřiště v jádru obce, ke koupání 

resp. slunění pak Nový rybník. Ke cvičení pak může sloužit víceúčelový sál v polyfunkčním 
objektu. Za specifickou formu rekreace je třeba považovat zahrádkaření na soukromých i 
hospodářských zahradách u domů. ÚP nepředpokládá změny pouze u Nového rybníku vyznačuje 
dnes užívanou plochu pro slunění. 

− Rekreace nadmístního významu 
Dle provedených průzkumů a rozborů a výsledků SLDB 1991 se na území obce nachází 27 

objektů  individuální rekreace. Dle SLDB 2001 z neobydlených bytů 13 slouží k rekreaci. Celkový 
počet objektů využívaných k individuální rekreaci je 27 + 13 = 40. Z objektů hromadné rekreace 
se nachází v údolí Oslavy  rekr. středisko Nesměř s kapacitou až 200 lůžek. Jedná se o dobře 
vybavený areál, který je možno  v omezeném rozsahu využívat celoročně. V současné době 
nevyužívaný, ale k modernizaci připravený areál bývalého rekr. střediska disponuje kapacitou až 
60 lůžek. 
Odhad ubytovací kapacity v rekr. objektech (zařízeních) 

Druh zařízení funkční omezení počet bytů 
(zařízení) 

počet lůžek pozn. 

RS Nesměř RH 1 160  

RS (modernizované) RH 1 60 dříve Zetor Brno 

rekreační chaty RR 27 108 úvaha 4 lůžka/objekt 
domy sloužící 

k rekreaci 
SO, BR 13 52 úvaha 4 lůžka/objekt 

celkem   380  

V ÚP jsou rekreační objekty respektovány, případný rozvoj je možný v rámci přijatých 
regulačních podmínek v zast. území. S výstavbou na nových plochách se v ÚP neuvažuje. Řešit 
nesrovnalosti se skutečností a údaji katastru nemovitostí u dvou chat na PUPFL na parc. č. 465/1. 

− Rekreace pohybová 
Viz. kap. 4.4. Dopravní infrastrukutra. 

 
• Dobývání nerostů 

Na území obce není s těmito aktivitami uvažováno. Těžby místního významu jsou již 
zastaveny a rekultivovány. 

 
4.6.   Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Území obce je členěno dle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití na plochy 
s rozdílným způsobem využití. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je znázorněno 
v grafické části ÚP barevnou plochou, šrafou a písemnými znaky. V textové části ÚP jsou pak 
stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s určením převažujícího (hlavního) účelu 
využití, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě i podmíněně přípustného využití. 

Jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou od sebe odděleny hranicí. Tuto hranici je 
nutno považovat za hranici přiměřenou podrobnosti zpracování ÚPD, měřítku mapového podkladu 
a technickému provedení mapového podkladu. Hranici je možno přiměřeně zpřesňovat v rámci 
zpracování regulačního plánu eventuelně v rámci procesu územního rozhodování. Tímto však 
nesmí být narušena urbanistická koncepce rozvoje území obce. 

Dosavadní způsob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy s rozdílným 
způsobem využití dle ÚP lze trpět, pokud není narušen veřejný zájem (§132, odst. 3, zák. č. 
183/2006 Sb.) a zde prováděné činnosti nepoškozují ŽP nad přípustnou míru. 

Podle významu je území členěno na plochy zastavěného území, plochy přestavbové, plochy 
zastavitelné a nezastavěné území. ÚP neukládá na vybraných plochách (koridorech) prověření 
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změn jejich využití územní studií nebo pořízení regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování 
v území. 

Územní plán zmiňuje rezervní plochu pro eventuální výstavbu přeložky sil. II. třídy. Nejedná se 
o aktuální stav a potřebu výstavby. 

 
4.7.  Podmínky prostorového uspořádání vč. podmínek ochrany krajinného rázu 

Územní plán vytváří základní koncepční rámec pro usměrňování rozvoje území obce. Pro 
zachování hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového uspořádání, které jsou 
v podrobnosti přiměřené územnímu plánu a které budou včleněny do procesu rozhodování 
v území. Podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu jsou 
vyjádřeny především v textové části ÚP. Ve výkresové části ÚP omezeně s ohledem na rozlišovací 
schopnosti grafiky. Nejsou zde vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, 
kde může architektonickou část projektové dokumentace vykonávat jen autorizovaný architekt. 
Nejsou zde vymezeny ani stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení dle §117, odst. 1 
stavebního zákona. 

 
4.8. Vymezení VPS, VPO a ploch pro asanaci 

Jsou zde uvedeny hlavní důvody vymezení ploch: 
• Veřejně prospěšné stavby 

V-D1  
− zajištění normových parametrů silnic 
− zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu 
− zlepšení plynulosti dopravy a lepší zpřístupnění sídel 
V-D2 
− zajištění parkování vozidel sportovců a diváků při konání sportovních akcí 
− ochrana veřejných prostranství, zeleně v okolí sportoviště před nežádoucím parkováním 

vozidel 
V-T1  
− zajištění nezávadné likvidace odpadních vod dle PRVKÚK Vysočina 
− vytvoření základního předpokladu pro rozvoj obce 
 

• Veřejně prospěšná opatření 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
 

• Plochy pro asanaci 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

 
5. Důsledky řešení na udržitelný rozvoj 

V plné míře je respektováno zadání územního plánu, které bylo veřejně projednáno a následně 
prověřeno v konceptu územního plánu (projednaného ještě dle zák. č. 50/1976 Sb.). Návrh 
územního plánu je kolektivním názorem zpracovatele územního plánu, obyvatel obce a 
příslušných dotčených orgánů. Udržitelný rozvoj je vyjádřen stabilitou rozvojových záměrů (zvl. 
bydlení, ekonomických aktivit a technické infrastruktury) s šetrným využíváním územních zdrojů 
a respektem k přírodním a kulturním hodnotám území obce. 
5.1. Pilíř ekonomický 

− ÚP vytváří předpoklady pro rozvoj ekonomického potenciálu v obci 
− umisťování ekonomického potenciálu ÚP umožňuje v rámci vhodných podmínek i do jiných 

ploch 
− úpravami silnic je zlepšena obslužnost území 
− řešení ÚP zajišťuje podmínky pro spolehlivé dodávky energií 
 

5.2. Pilíř environmentální 
− ÚP předpokládá snížení znečišťování ovzduší vyšším využíváním zemního plynu k vytápění 

a využíváním ekologicky šetrnějších paliv 
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− je uvažováno s výstavbou kanalizačních sběračů a ČOV v sídle D. Heřmanice, v sídle Oslava 
je likvidace odpadních vod řešena jinými vhodnými technologiemi 

− systém nakládání s odpady je na úrovni současného věděckotechnického pokroku 
− jsou uplatněna opatření podporující ekologické i estetické funkce krajiny a ekosystémů 
− k dotčení ZPF kromě výstavby technické infrastruktury dochází jen v přímé vazbě na 

zastavěné území sídel 
 

5.3. Pilíř sociální 
− sídelní struktura je zachována, umožněno je posílení vztahu mezi jednotlivými sídly 
− ÚP zlepšuje dopravní síť, což se projeví ve snadnější dostupnosti zaměstnání, vzdělání, 

kultury i sociálních potřeb 
− navržený rozvoj výrobních ploch vytváří možnosti nových pracovních příležitostí, zvl. pro 

mladé lidi, což se příznivě projeví ve věkovém indexu obyvatelstva a následně i ve stabilizaci 
event. mírném nárůstu požadovaných nároků na bytovou výstavbu 

− služby základní občanské vybavenosti jsou na dobré úrovni 
 
6. Vyhodnocení využití zastavěného území a potřeby nových ploch 
6.1. Využití zastavěného území 
• Dolní Heřmanice 

− Zastavěné území je využíváno především pro bydlení a to jak v bývalých selských 
usedlostech, tak i později realizovaných rodinných domech. Významné plochy zaujímají 
výrobní plochy zvláště výroby zemědělské. Zařízení občanské vybavenosti reprezentuje 
především hřiště, MŠ a ZŠ. Náves včetně přidružených dopravních prostorů komunikační sítě 
je tvořena veřejnými prostranstvími. 

− Přestože z hlediska zachování venkovského charakteru sídla není žádoucí přílišné zvyšování 
koeficientu zastavění, vymezuje ÚP v ZÚ několik ploch pro jeho dostavbu rodinnými domy. 

− Vymezena jsou též dvě přestavbová území. 
 

• Oslava 
− Zastavěné území je využíváno zejména pro bydlení v bývalých selských usedlostech, tak i 

RD. Významnou plochou zastavěného území jsou plochy veřejných prostranství. 
− Terénní podmínky s typickou volnou zástavbou nedovolují z hlediska zachování rázu sídla 

další významné zvyšování koeficientu zastavění ploch zastavěného území 
 
• Údolí řeky Oslavy 

− Je využíváno především pro rekreační aktivity. Z hlediska zachování hodnot údolí se 
neuvažuje se zvyšováním kapacit rekreačních zařízení ani výrazným zvyšováním indexu 
zastavění. 

− Žádoucí je uvést do souladu skutečnost s údaji Katastru nemovitostí (chaty rodinné rekreace). 
• Poznámka : O využití zastavěného území a potřebě zastavitelných ploch více pojednává 

kapitola č. 4.3 tohoto odůvodnění ÚP.. 
 
6.2. Potřeba nových ploch 
• Je spojena především se zabezpečením požadavků na: 

− rozvoj bytové výstavby 
− rozvoj hospodářského potenciálu v obci 

• Požadavky na rozvoj hospodářského potenciálu v obci a bytovou výstavbu formulované v 
zadání územního plánu a doplněné souborným stanoviskem nelze při zachování alespoň 
základních hodnot sídel umístit v ZÚ. 

• Výstavba ČOV je nevyhnutelná z hlediska ochrany životního prostředí i podmínek 
hygienických. 

• S rozšiřování zastavěného území pro rekreaci není uvažováno. 
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7. Soulad s cíly a úkoly územního plánování 
• Cíle a úkoly územního plánování, které definuje stavební zákon, územní plán Dolní Heřmanice 

naplňuje. ÚP řeší celé správní území obce v požadované podrobnosti. 
• ÚP není v rozporu s PUR ČR ani s konceptem ÚP VÚC kraje Vysočina, který je považován za 

územně plánovací podklad. 
• Navržené změny v území nemají negativní vliv na soulad přírodních, civilizačních, kulturních 

a urbanisticko architektonických hodnot území v udržitelném prostředí. 
• Řešením ÚP je dosaženo vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 
• Územní plán vytváří základní koncepční rámec pro usměrňování a koordinaci územního 

rozvoje obce. 
 

8. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
Nebylo v předchozích fázích pořizování ÚPD požadováno. 

 
9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL 
9.1. Dotčení ZPF 

Vyhodnocení předpokládaného odnětí ZPF v návrhu územního plánu obce Dolní Heřmanice je 
zpracováno dle zákona č. 344/1992 Sb., "O ochraně zemědělského půdního fondu" ve znění poz-
dějších změn a prováděcí vyhlášky č.13/1994 Sb. 

Grafické znázornění dotčení ZPF je přehlednou formou provedeno ve výkresové části 
odůvodnění ÚP. Ve výkrese jsou uvedeny základní údaje o pozemcích, zúrodňující opatření, 
hranice zastavěného území a hranice zastavitelného území obce. 
 ÚP respektuje výsledky schváleného souborného stanoviska, navíc na základě požadavku obce 
byla do návrhu ÚP zařazena plocha pro rozšíření zemědělského areálu - plocha č. 19. 
Údaje o druzích pozemků (ha): 

druh pozemku k.ú. D. Heřmanice k.ú. Oslava území obce 

orná půda 507,89 81,64 589,53 

chmelnice - - - 

vinice - - - 

zahrady 15,79 2,03 17,82 

ovocné sady 4,78 0,40 5,18 

trvalé travní porosty 95,88 47,29 143,17 

zemědělská půda celkem 624,34 131,36 755,70 

lesní pozemky 459,59 100,18 559,77 

vodní plochy 18,26 4,40 22,66 

zastavěné plochy 12,44 1,99 14,43 

ostatní plochy 47,60 14,38 61,98 

nezemědělská půda celkem 537,89 120,96 650,84 

rozloha katastru celkem 1162,23 252,31  

rozloha území obce   1414,54 

 
Souhrnná bilance zabíraných ploch (ha): 

Lokalita v ZÚO mimo ZÚO celkem katastrální území 

1  2,86 2,86 Dolní Heřmanice 

2 0,40 1,54 1,94 Dolní Heřmanice 

3 0,12  0,12 Dolní Heřmanice 

4 0,14  0,14 Dolní Heřmanice 

5  0,33 0,33 Dolní Heřmanice 

6  0,70 0,70 Dolní Heřmanice 

7 0,42  0,42 Dolní Heřmanice 
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Lokalita v ZÚO mimo ZÚO celkem katastrální území 

8  0,06 0,06 Dolní Heřmanice 

9 0,09  0,09 Dolní Heřmanice 

10 0,35  0,35 Dolní Heřmanice 

11 0,14  0,14 Dolní Heřmanice 

12  0,21 0,21 Dolní Heřmanice 

13  0,24 0,24 Dolní Heřmanice 

14  0,45 0,45 Dolní Heřmanice 

15  1,71 1,71 Dolní Heřmanice 

16  1,24 1,24 Dolní Heřmanice 

17  1,75 1,75 Dolní Heřmanice 

18  0,21 0,21 Dolní Heřmanice 

19  3,28 3,28 Dolní Heřmanice 

celkem k.ú. 1,66 14,58 16,24  
20  0,68 0,68 Oslava 

21  0,30 0,30 Oslava 

22  0,14 0,14 Oslava 

celkem k.ú.  1,26 
 

1,26  

celkem obec 1,66 15,84 17,50 
 

 

 
Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ (ha): 

Lokalita 72901 73201 73204 73214 73244 75001 75011 nebonitov
ané plochy celkem 

1 1,75 1,11 - - - - - - 2,86 

2 - 1,37 - - - 0,57 - - 1,94 

3 - - - - - 0,12 - - 0,12 

4 - - - - - 0,14 - - 0,14 

5 - - - - - 0,33 - - 0,33 

6 - 0,70 - - - - - - 0,70 

7 - 0,30 - - - - - 0,12 0,42 

8 - 0,06 - - - - - - 0,06 

9 - - - - - - - 0,09 0,09 

10 - - - - - 0,35 - - 0,35 

11 - - - - - 0,14 - - 0,14 

12 - - 0,21 - - - - - 0,21 

13 - - 0,24 - - -  - 0,24 

14 - - - - - - - 0,45 0,45 

15 - - 0,62 - - 0,60 - 0,49 1,71 

16 - - 1,17 - - 0,07 - - 1,24 

17 - - 1,33 - - 0,42 - - 1,75 

18 - - - - - 0,21 - - 0,21 

19 - 1,44 - - - - 1,84 - 3,28 

Celkem k.ú. D. 
Heřmanice 

1,75 4,98 3,57 - - 2,95 1,84 1,15 16,24 

20 - - - 0,22 0,44 - - 0,02 0,68 



18 

Lokalita 72901 73201 73204 73214 73244 75001 75011 nebonitov
ané plochy celkem 

21 - - - 0,24 0,06 - - - 0,30 

22 - - - 0,14 - - - - 0,14 

Celkem k.ú. 
Oslava 

- - - 0,60 0,50 - - 0,02 1,12 

Celkem řešené 
území 

1,75 4,98 3,57 0,60 0,50 2,95 1,84 1,17 17,36 

 
Klimatický region 
Řešené území se nachází v klimatickém regionu č. 7, který je charakterizován jako mírně teplý, 

vlhký, se sumou teplot nad + 10° C v rozmezí 2200-2400, s průměrnou roční teplotou 6-7°C a 
průměrným ročním úhrnem srážek 650-750 mm. 
 
Hlavní půdní jednotky (HPJ) 
Řešením ÚPO jsou dotčeny HPJ 29, 32, 50, 56. 
HPJ 29 - Hnědé půdy,hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážné na rulách, žulách,  

svazích a na výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehké, mírně štěrkovité, 
většinou s dobrými vláhovými poměry. 

HPJ 32 - Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobných horninách 
a výlevných kyselých horninách; většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem 
hrubšího písku, značně vodopropustné, vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních 
srážkách. 

HPJ 50 - Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách) s 
výjimkou hornin v  HPJ 48, 49, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až 
kamenité, dočasně zamokřené. 

HPJ 56 - Nivní půdy na nivních uloženinách; velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné. 
 
Rozbor ploch dle metodického pokynu MŽP ČR č.j. 00LP1067/96 ze dne 1. 10. 1996: 

BPEJ Třída 
ochrany 

k.ú. D. Heřmanice 
pl. pro rozvoj (ha) 

k.ú. Oslava pl. pro 
rozvoj (ha) 

obec D. Heřmanice 
pl. pro rozvoj (ha) 

72901 I. 1,75  1,75 

73201 II. 4,98  4,98 

73204 III. 3,57  3,57 

73214 IV.  0,60 0,60 

73244 V.  0,50 0,50 

75001 III. 2,95  2,95 

75011 III. 1,84  1,84 

celkem ZPF 15,09 1,10 16,19 

ostatní nebonit. plochy 1,15 0,02 1,17 

celkem 16,24 1,26 17,36 

 
Charakteristika tříd ochrany 
Do I. třídy - zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze 
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 
Do II. třídy - ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatic-
kých regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního 



19 

fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování 
také jen podmíněně zastavitelné. 
Do III. třídy - ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít 
pro event. výstavbu. 
Do IV. třídy - ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.   
Do V. třídy - ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované BPEJ, které představují zejména půdy s 
velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěr-
kovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro ze-
mědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. 
Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a 
chráněných území a dalších zájmů ochrany ŽP. 
 
Plochy pro výstavbu 
Plocha č. 1 
 Je určena pro individuální bytovou (rodinné domy) výstavbu. Plochy bezprostředně navazují na 
ZÚ, ze severozápadu je ohraničena el. vedením VN ze strany východní pak pozemkem p.č. 1133, 
který obec získala pro zřízení přeložky sil. II. třídy. Pozemky nejsou součástí uceleného honu, jsou 
využívány pro extenzivní zemědělskou výrobu (záhumenky). 
Plocha č. 2 
 Je určena pro individuální bytovou výstavbu v lokalitě pronikající do ZÚ.  Ze strany 
severozápadní a jižní je omezena  komunikacemi. Při těchto komunikacích zároveň vede el. vedení 
VN. Pozemky obtížně přístupné pro zemědělskou techniku s omezeným využitím pro zemědělskou 
výrobu. 
Plocha č. 3, 4, 10, 11 
      Určeny pro dostavbu ZÚ objekty RD. 
Plocha č. 5 
 Plocha ze dvou stran obklopená zástavbou RD, ze strany severní místní komunikací a z východní 
čtvrté strany silnicí. Určena je pro dostavbu RD. 
Plocha č. 6 
 Část plochy při záhumenní cestě využívá soukromý zemědělec pro skladování zemědělské 
techniky v otevřeném prostoru, pro které nemá místo v původním stavení (cca 0,2 ha). Zbývající část 
plochy - směrem ke hřišti je určena pro požadovaný rozvoj ploch smíšených obytných. 
Plocha č. 7 
 Při místní komunikaci ke hřišti se nabízí možnost na ploše zahrady případná (v současné době 
nepožadovaná) výstavba RD. 
Plocha č. 8, 9 
 Při nedávné výstavbě sportoviště bylo opomenuto zřízení parkoviště pro návštěvníky a hráče.  ½ 
z parkovacích míst se podařilo umístit v ZÚ, pro zbývající ÚP vyhrazuje plochu v těžko 
obhospodařovatelném místě (ostrý úhel). 
Plocha č. 12 
 Plocha sevřená ZÜ a silnicí určená pro dostavbu RD. 
Plocha č. 13 
 Plocha určená souborným stanoviskem pro výstavbu RD. 
Plocha č. 14 

Nachází se mezi pl. č. 15 a ZÚ a je určena pro bydlení v bytovém domě. Na tento dům se 
zpracovává projektová dokumentace a obec při jeho financování počítá s podporou MMR ČR. 
Pozemky pl. č. 14 a 15 jsou delší dobu zemědělsky omezeně využívány. 
Plocha č. 15 
 Plocha sloužící pro individuální bytovou výstavbu, na kterou se v současné době zpracovává 
podrobná projektová dokumentace. Přes plochu úhlopříčně prochází el. vedení VN. Plocha je 
omezena ZÚ, silnicí II. třídy a účelovou komunikací k areálu zemědělské výroby. 
Plocha č. 16 
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 Plocha vymezená pro funkci smíšenou obytnou. S ostatními zastavitelnými plochami tvoří 
ucelenou budoucí část sídla. 
Plocha č. 17 
 Navazuje na areál zemědělské výroby a účelovou cestu a má sloužit pro rozvoj hospodářské 
základny obce. 
Plocha č. 18 
 Plocha vymezená pro celoobecní ČOV v místech nad nefunkčním odvodněním (provedeno v 
roce 1963). ČOV bude přístupná po stávající účelové cestě. 
Plocha č. 19 
 Plocha pro rozšíření výrobního areálu Hospodářského a obchodního družstva D. Heřmanice. 
Provozně a technologicky navazuje na stávající výrobní plochy organizace. Současné výrobní plochy 
mají vysoký koeficient zastavění, bez možnosti umisťování dalších staveb 
Plocha č. 20, 22 
 Pro možnost výstavby vymezuje ÚP v sídle Oslava dvě plochy pro možnou výstavbu RD. Plocha 
č. 20 je zatížena břemenem ochr. pásma el. vedení VN 22 kV. 
Plocha č. 21 
 Plocha určená souborným stanoviskem pro drobnou výrobu. 
 
Investice do půdy 

Ze souhrnných pozemkových úprav (zvl. na k.ú D. Heřmanice) bylo provedeno pouze scelení 
zemědělské půdy s následným zvýšením podílu orné půdy na celkové výměře ZPF a odvodnění. 
Související opatření na úseku zvýšení ekologické stability již provedena nebyla. Systém odvodnění 
je budován již od roku 1929 a 1948. Největší rozsah těchto prací byl proveden v roce 1963 a 1971-
1978. 

Systém odvodnění je v ÚP v zásadě respektován. K zásahu dochází při výstavbě ČOV, kdy pro 
plochu ČOV je vybráno místo při obslužné komunikaci potvrzené dříve zpracovanou studií 
odkanalizování obce.  
Areály a stavby zemědělské výroby 

Na území obce hospodaří Hospodářské a obchodní družstvo Dolní Heřmanice a několik 
soukromě hospodařících rolníků. Areály zemědělské prvovýroby jsou vyznačeny v grafické části. 
Plochy areálů HOD D. Heřmanice nejsou dostatečné, požaduje se územní rozšíření o plochu č. 19. 
Pro SHR se vyčleňuje plocha pro skladovací techniky (část pl. č. 6). 
Uspořádání ZPF 

Na území obce nejsou ve smyslu zák. č. 139/2002 Sb., v platném znění vyhlášeny žádné 
pozemkové úpravy. V souvislosti s uplatněním zmíněného zákona půjde zejména o řešení 
vlastnických práv k půdě a obnovu ekologické rovnováhy zemědělské krajiny. Nezastupitelný 
význam v tomto procesu bude mít ÚSES. 
Etapizace výstavby 

Na základě stanoviska orgánu ZPF (KrÚ kraje Vysočina OŽP) byly do ÚPO zapracována 
etapizace výstavby. Etapizace výstavby je graficky vyznačena na výkrese Předpokládaný zábor 
půdního fondu. 

 Rozvojové plochy jsou zařazeny do tří časových etap bez bližšího časového určení. 
Dopravní poměry 

Navržený územní plán neomezuje dostupnost a přístup k zemědělským pozemkům ani 
pozemkům PUPFL. Upravují se vstupy do areálů zemědělské velkovýroby. ÜP nevylučuje 
možnost zřizování polních cest v rámci zpracování KPÜ. 
Struktura záboru ZPF: 
k.ú. Dolní Heřmanice    

lokal
ita 

číslo 
parcely 

výměra 
(ha) kultura 

katastrální 
území 

lokali
ta 

číslo 
parcely 

výměra 
(ha) kultura 

katastrální 
území 

988/1 43,68 orná půda 

 
10 311 0,35 zahrada D.Heřmanice 

988/5 0,16 orná půda 11 339/3 0,14 ttp D.Heřmanice 

1 

139/1 0,58 orná půda 

D.Heřmanice 

12 320/2 0,06 ttp D.Heřmanice 



21 

lokal
ita 

číslo 
parcely 

výměra 
(ha) kultura 

katastrální 
území 

lokali
ta 

číslo 
parcely 

výměra 
(ha) kultura 

katastrální 
území 

1090 1,24 ostatní 
plocha 

322/11 0,15 orná půda 

70/7 0,28 ttp 13 1026/2 0,24 orná půda D.Heřmanice 

108 0,08 zahrada 14 322/8 0,45 ostatní 
plocha 

D.Heřmanice 

107 0,09 zahrada 322/16 0,11 ostatní 
plocha 

79 0,1 zahrada 322/17 0,1 ostatní 
plocha 

78 0,06 zahrada 322/18 0,1 ostatní 
plocha 

72 0,07 zahrada 322/19 0,09 ostatní 
plocha 

2 

70/1 1,26 ttp 

D.Heřmanice 

15 

322/20 0,09 ostatní 
plocha 

D.Heřmanice 

3 112/1 0,12 ttp D.Heřmanice  322/1 1,22 orná půda  
4 112/3 0,14 ttp D.Heřmanice 16 331/1 22,73 orná půda D.Heřmanice 

5 125/7 0,33 ttp D.Heřmanice 17 331/1 22,73 orná půda D.Heřmanice 

41/2 3,61 orná půda 18 350 4,21 ttp D.Heřmanice 
6 

41/6 0,53 orná půda 
D.Heřmanice 

19 361 3,91 ttp D.Heřmanice 

8/1 0,14 zahrada  365/1 0,07 ttp  
8/2 0,24 ostatní 

plocha 
556/1 11,31 orná půda 

15/1 0,29 zahrada 1019 0,02 ostatní 
plocha 

7 

15/2 0,18 zahrada 

D.Heřmanice 
20 

549/1 0,71 ttp 

Oslava 

8 390/1 46,81 orná půda D.Heřmanice 21 533/1 8,71 orná půda Oslava 

9 374 1,34 ostatní 
plocha 

D.Heřmanice 22 533/1 8,71 orná půda Oslava 

 
Závěr 
 Územní plán řeší rozvojové plochy pro tzv. optimistickou variantu rozvoje obce. V prvé řadě 
jsou využívány plochy bezprostředně navazující na ZÚ popřípadě přímo v ZÚ a na půdách horších 
kvalit. Žádná z ploch zastavitelného území nezasahuje do honů zemědělské půdy tak, aby vznikala 
neobhospodařovatelná území či území problematicky přístupná zemědělskou technikou. 
 
9.2. Dotčení PUPFL 
Řešení územního plánu nevyvolá zásah do PUPFL. Územní plán pouze zařazuje do 

zastavitelného území obce dvě chaty, které jsou dosud součástí PUPFL. Jedná se o chaty na parc. 
č. 465/1 o celkové požadované ploše 0,01 ha. 

V ochranném pásmu lesa se nachází plocha vymezená pro ČOV (č. p. 18). Její vymezení bylo 
prověřeno dříve zpracovanou studií odkanalizování obce.V OP lesa se nachází též část zastavitelné 
plochy pro rozšíření areálu HOD D. Heřmanice. Zde se určuje, že kromě oplocení nebudou ve 
vzdálenosti do 25m od okraje PUPFL umisťovány žádné nadzemní stavby. 

 
10. Údaje o počtu listů odůvodnění ÚP a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
 Textová část odůvodnění ÚP vč. titulního listu a obsahu text. části sestává z 23 listů formátu 
A4 a z 8 listů příloh formátu A4. 
Výkresová část sestává: 

výkres 
číslo název 

počet listů poznámka 

O1 Koordinační výkres 1 1 : 5 000 
O2 Výkres širších vztahů 1 1 : 50 000 
O3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 1 : 5 000 

 
 


