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A. Textová ást
Výroková ást Územního plánu Martinice se m ní takto :
1)

V kapitole 1. se stávající text ruší a nahrazuje textem :
"Obsah kapitoly zrušen."

2)

Kapitola 2. Vymezení zastav ného území se dopl uje o novou odrážku :
"Zastav né území je aktualizováno k datu 14.01.2014."

3)

V nadpise kapitoly 3. se na za átek v ty dopl uje slovo "Základní"

4)

Z podkapitoly 3.2. Hlavní cíle rozvoje se ruší ást textu páté odrážky "k nadmístní investici.
obchvat sil. II/360" a nahrazuje se textem "ke koridoru pro homogenizaci silnice II/360 a
koridoru územní rezervy pro prov ení budoucího umíst ní alternativního vedení silnice MÚK
Velké Mezi í -Východ - Kozlov - K ižanov". Za upravenou pátou odrážku se vkládá nová
odrážka :
"Vymezit koridor územní rezervy pro prov ení budoucího umíst ní stavby vysokorychlostní trati."

5)

V bod 3.3. se ruší první v ta tvrté odrážky "na území obce nejsou objekty zapsané v ÚSKP
R."

6)

V bod 3.3. se ruší text šesté odrážky "Požadováno je dodržování zákonných opat ení
týkajících se p ípadných archeologických nález p i zemních pracích na území obce"

7)

V bod 3.3. se pod stávající text dopl uje nová odrážka
"V nov vymezených rozvojových i p estavbových plochách v ochranném pásmu dráhy,
bude v dalším stupni projektové p ípravy prokázáno nep ekro ení maximální p ípustné
hladiny hluku v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech."

8)

V nadpise podkapitoly 4.2 se ruší ást textu "ostatní" a nahrazuje se ást textu "se zm nou v
území" textem "zm n v krajin ".

9)

V podkapitole 4.2. se v tabulce nahrazuje text názvu t etího sloupce "ostatní" textem "se
zm nou v krajin ". Dále se v prvním ádku tabulky v posledním sloupci m ní íselná hodnota
"2,96" na hodnotu "1,51".
Do tabulky se dopl ují následující ádky :
I/Z1
I/Z2
I/P1
I/P2
I/P3
I/P4
I/P5
I/K1

x
x
x
x
x
x
x

smíšená obytná
plocha vy azena po spole ném jednání
smíšená obytná
smíšená obytná
smíšená obytná
smíšená obytná
bydlení v rod. domech
smíšená nezastav ného území - sportovní

SO

0,10

SO
SO
SO
SO
BR
NS

0,05
0,02
0,04
0,08
0,14

0,41

10)

V podkapitole 4.2. se v první odrážce pod tabulkou s názvem Podmínky využití ploch
zastavitelných a p estavby dopl ují odstavce:
Plocha . I/Z1
- využít vhodn sklonitost terénu
- charakter zástavby otev ený, výškové uspo ádání bude blízké sousední zástavb
- plocha bude využita ve spojení s plochou I/P4
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- dopravní obsluhu ešit z místní komunikace
- nadzemní objekty umis ovat ve vzdálenosti min. 25 m od PUPFL (mimo oplocení)
Plocha . I/Z2
- plocha vy azena po spole ném jednání
Plocha . I/P1
- zohlednit umíst ní stavby ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa
- charakter zástavby v etn výšky zástavby bude korespondovat s blízkými objekty
- dopravní obsluha ze stabilizované navazující plochy SO p ípadn z p ilehlého ve ejného
prostranství
ešit v souvislosti s p ilehlou stabilizovanou plochou SO
Plocha . I/P2
- charakter zástavby otev ený, výška zástavby 1 nadzemní podlaží
- dopravní obsluhu ešit z místní komunikace
- respektovat terénní podmínky území
Plocha . I/P3
- charakter zástavby otev ený, výška zástavby 1 nadzemní podlaží
- dopravní obsluhu ešit z místní komunikace
- respektovat terénní podmínky území
Plocha . I/P4
- respektovat vhodn sklonitost terénu
- charakter zástavby otev ený, výškové uspo ádání bude blízké sousední zástavb
- plocha bude využita ve spojení s plochou I/Z1
- dopravní obsluhu ešit z místní komunikace
Plocha . I/P5
- vhodné navázat na územn stabilizovanou plochu téhož zp sobu využití
- charakter zástavby otev ený, výška objekt nep esáhne výšku sousedních objekt druhu BR
- dopravní obsluha z místní komunikace, p ipouští se i ze silnice III. t ídy
Plocha . I/K1
- upravit plochu pro pot eby sjezdového lyžování
- minimalizovat zásah do lesních pozemk
- minimalizovat terénní úpravy
- dopravní obsluha plochy z lyža ského svahu který leží na území m sta Velké Mezi í
Dále se u Plochy . 1 ruší text druhé, t etí a tvrté odrážky.
U Plochy . 2 se ruší text první odrážky a nahrazuje textem ešit výstavbu rodinných dom s
využitelným podkrovím, charakter zástavby bude otev ený", ruší se text t etí odrážky a
nahrazuje se textem "zohlednit skute nost, že SV okraj plochy zasahuje bezpe nostní pásmo
VVTL plynovodu", ruší se text páté odrážky a nahrazuje se textem "etapa výstavby - druhá" a
dopl uje se odrážka :
dopravní obsluha bude z p ilehlé místní komunikace
U Plochy . 3 se dopl uje odrážka :
etapa výstavby - druhá
U Plochy . 4 se dopl ují odrážky :
dopravní obsluha bude z p ilehlých místních komunikací
etapa výstavby - druhá
U Plochy . 5 a 6 se první odrážka na konci dopl uje textem "tvo it bezpe né ú elné a
hodnotné prost edí podporující sociální soudržnost" a ruší text poslední odrážky.
U Plochy .8 se dopl ují odrážky :
charakter zástavby areálový, akceptovat pás zelen na okraji plochy s funkcí optické
clony
etapa výstavby - druhá
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U Plochy . 9 se dopl uje odrážka :
etapa výstavby - druhá
11)

V podkapitole 4.2. se bez náhrady ruší pátá a šestá odrážka.

12)

V bod 5.1. Dopravní infrastruktura se ve t etí odrážce ruší ást textu "cílovým stavem je
však odklon ní sil. II/360 mimo zastav né území obce. ÚP pro tento stav vymezuje územní
rezervu koridoru p eložky této silnice", následn se pod t etí odrážku dopl ují odrážky:
Akceptovat koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/360 ve zp esn ných
ší kových parametrech.
Akceptovat vymezenou plochu územní rezervy v rozsahu zp esn ného koridoru pro proení budoucího umíst ní stavby alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í - východ
- Kozlov - K ižanov.
Dále se u osmé odrážky p vodního textu ruší text: "sk. 2 a 3 ( SN 300026)" a nahrazuje se
textem: "vyšší hmotnosti než 3,5 t".
Za devátou odrážku p vodního textu se vkládá nová odrážka:
P i hranici s k.ú. Velké Mezi í akceptovat územní rezervu koridoru pro prov ení budoucího umíst ní vysokorychlostní trat (VRT) dle ZÚR Kraje Vyso ina.

13)

V podkapitole 5.2. Technická infrastruktura se ruší druhá v ta sedmé odrážky "Neuvažovat s
výstavbou nových takovýchto za ízení." a za sedmou odrážku se vkládá nová odrážka :
Akceptovat vedení koridoru zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka - Velká Bíteš . Hranice JmK v ší ce 300 m vymezeném ZÚR Kraje Vyso ina.

14)

Kapitola 6. se dopl uje o podkapitolu :
6.8.
Podmínky pro využití ploch koridor
Koridory dopravní infrastruktury se vymezují jako území umož ující homogenizaci
stávajícího silni ního tahu sil. II/360. Takto vymezené území je t eba do doby realizace
zám ru chránit z d vodu zlepšení technických parametr silnice v etn p ímo souvisejících,
nezbytných za ízení a v etn p íslušných ochranných pásem vyplývajících z právních p edpis .
Koridor technické infrastruktury je vymezen pro zajišt ní realizace zdvojení vedení ZVN 400
kV Mírovka - Velká Bíteš - hranice Jihomoravskéko kraje.
Do doby realizace p íslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázáno
provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci
pot ebných úprav znemožnily anebo významn ztížily (i ekonomicky).
sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn i zm nou územního plánu,
která navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým.

15)

Podkapitola 6.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich
využití se dopl uje o novou odrážku :
Plochy smíšené nezastav ného území sportovní jsou plochy vymezené p i hranici s k.ú.
Velké Mezi í jako plochy pro rozvoj areálu pro sjezdové lyžování na Fajtov kopci.

16)

V bod 6.3. Prostupnost krajiny se ve druhé odrážce ruší ást textu "realizována p el. sil.
II/360" a nahrazuje se textem "výhledov realizován zám r stavby alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í-východ - Kozlov - K ižanov".

17)

V nadpise bodu 6.6. se na konci vypouští slovo "nerost " a nahrazuje se slovním spojením
"ložisek nerostných surovin"
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18)

Do kapitoly 7. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu se dopl uje nová podkapitola:
7.3. Umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení v nezastav ném území
Požadavky na umis ování t chto staveb v nezastav ném území nebyly uplatn ny.
ípadné umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní
hospodá ství, t žbu nerost , pro ochranu p írody a krajiny, pro ve ejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a
pro odstra ování jejich d sledk a dále taková technická opat ení, které zlepší podmínky
využití nezastav ného území pro ú ely rekreace a cestovního ruchu je možné, pokud
nedojde k narušení urbanistické koncepce obce, kompozi ních vztah v území nebude
zaznamenán nežádoucí dopad na krajinný ráz nebo nedojde k p ekro ení únosné kapacity
území, kterou m že být nap . dopravní zát ž, hygienická únosnost území i bezpe nost
v území.

19)

V podkapitole 7.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití ve t etí odrážce
ruší text: "sk. 2 a 3 ( SN 300026)" a nahrazuje se textem: "o hmotnosti vyšší než 3,5 t". Dále
na konec podkapitoly vkládá nová odrážka :
Plochy smíšené nezastav ného území sportovní (NS) - jsou ur eny sportovn rekrea ní
využívání p ízniv orientovaných svah ke sjezdovému lyžování. Zp soby využití:
ípustné:
innosti spojené se sjezdovým lyžováním na dostate né sn hové pokrývce.
Ve vegeta ním období p íhodná innost na p dním fondu.
podm. p ípustné z izování mobilních i trvalých lyža ských vlek a dalších za ízení, které
ímo a bezprost edn souvisí s provozem, pozemky dopravní a technické
infrastruktury
nep ípustné:
významn jší terénní úpravy, jiné innosti snižující ekologickou hodnotu
území a innosti nesouvisející s ur ujícím zp sobem využívání plochy.

20)

U podkapitoly 7.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
se ruší pátá a patnáctá odrážka, u osmé odrážky se ruší poslední v ta: "Tvar st ech bude
vycházet z užitého konstruk ního systému." a slovo "zastav ní" se nahrazuje textem
"zastav né plochy". V deváté odrážce se slovo "zastav ní" se nahrazuje textem "zastav né
plochy", ruší se ást textu "do 0,25" a nahrazuje se textem "0,20 -0,30" a na konec v ty se
dopl uje: "pokud není uvedeno jinak - kap. 4.2". V desáté odrážce se na konci druhé v ty ruší
text "v etn tvaru st ech".

21)

V podkapitole 8.1. VPS dopravní a technické infrastruktury se v první odrážce ruší text "VD1 Úprava sil.II/360 a p idružených prostor silnice v sídle" a dopl uje se nová odrážka :
Technická infrastruktura
I/VT1 Koridor zdvojení ZVN 400 kV Mírovka - Velká Bíteš - hranice JmK (kód E02 dle ZÚR
Kraje Vyso ina)

22) V nadpise 9. kapitoly se konec v ty dopl uje textem "s uvedením, v í prosp ch je p edkupní
právo z izováno".
23) V kapitole 9. se dopl ují následující odrážky k ve ejn prosp šné stavb ob anského vybavení
P-OV1: - parc. . 1535/5, 1535/6, 1535/7, 1545, 1550, k.ú. Martinice u
Velkého Mezi ící
- p edkupní právo z izováno ve prosp ch obce Martinice
24)

V podkapitole 10.1 se ruší stávající text v odrážkách a nahrazuje novými odrážkami :
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Územní rezerva R1 vymezená p i hranici s k.ú. Velké Mezi í akceptuje koridor územní
rezervy pro prov ení budoucího umíst ní stavby vysokorychlostní trat (VRT) vymezené
v ZÚR Kraje Vyso ina.
V ploše územní rezervy je vymezena plocha se zm nou v krajin I/K1 pro rozší ení areálu
lyža ského svahu Fajt v kopec nacházejícího se na k.ú. Velké Mezi í. Využitím této
plochy nedojde k významnému navýšení hodnoty území.
25)

Text podkapitoly 10.2 v etn nadpisu se ruší a nahrazuje se novým zn ním :
10.2. Umíst ní stavby alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í-východ - Kozlov ižanov
Územní rezerva I/R1 je vymezena v rozsahu zp esn ného koridoru pro prov ení
budoucího umíst ní stavby alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í - východ Kozlov - K ižanov ešeného v ZÚR Kraje Vyso ina.

26) Nadpis kapitoly 11. se na konci dopl uje textem "zm n v území (etapizace)".
27) V kapitole 11. se ruší ást textu první odrážky "vyžadující stanovení postupu zm n ve
využívání území", dále se ruší text druhé a t etí odrážky a nahrazuje se novými odrážkami :
Z hlediska asové posloupnosti využívání díl ích ploch se zm nou v území jsou ur eny
dv etapy.
Postup výstavby je z ejmý z grafické ásti územního plánu.
Vstup do II. etapy je možný po využití 65% kapacity ploch se zm nou území za azených v
I. etap .
28) Za kapitolu 11. se dopl ují následující nové kapitoly s textem:
12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat o této územní studii do evidence územn plánovací innosti
Plochy ur eny k prov ení zm n územní studií nebyly vymezeny.
13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu podmínkou pro
rozhodování
o
zm nách
jejich
využití
a
zadání
regula ního
plánu
v rozsahu dle p ílohy . 9 s uvedením, zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na
žádost
Nejsou vymezeny.
14. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Nejsou vymezeny.
15. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o
parcelaci
Nejsou vymezeny.
16. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení.
29)

Ozna ení u kapitoly "Údaje o po tu list ÚP a po tu výkres k n mu p ipojené grafické
ásti" se m ní z "12." na "17.". Dále se v první v textu kapitoly m ní íslice „15“ na „.....“
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C. Textová ást - OD VODN NÍ
1.

2.

Postup p i po izování Zm ny . I ÚP Martinice
Obsaženo v ásti zpracované po izovatelem.
Výroková textová ást platného ÚP Martinice s vyzna ením zm n

1. Výchozí situacere
Ukon ená innost podle zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve
zn ní platném k 31. 12. 2006 - Souborné stanovisko schváleno ZO Martinice 15. 12. 2006.
Následuje postup dle §50 a následujících zák. . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) s vypracováním návrhu územního plánu dle tohoto stavebního
zákona a vyhlášky . 500/2006 Sb. V cné ešení vychází p itom ze souborného stanoviska.
Obsah kapitoly zrušen.
2. Vymezení zastav ného území
V konceptu územního plánu obce zpracovaného v srpnu 2006 (dle zák. 50/1976 Sb.) bylo vymezeno sou asn zastav né území obce. V rámci vyhotovení návrhu územního plánu (ÚP) dle
zák. . 183/2006 bylo zastav né území obce aktualizováno (12. ervence 2007).
Hranice zastav ného území je vyzna ena v grafické ásti územního plánu ve výkrese . 1 výkres základního len ní a ve výkrese . 2 - hlavní výkres. Hranice zastav ného území je dále vyzna ena v grafické ásti od vodn ní územního plánu a to v koordina ním výkrese a výkrese p edpokládaných zábor p dního fondu.
Zastav né území je aktualizováno k datu 14.01.2014.
3. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území
3.1. Základní zásady koncepce
Dosáhnout vyváženého vztahu územních podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel.
Chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území v etn urbanistického, architektonického i archeologického d dictví.
Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajistit ochranu nezastav ného území.
ešit obnovu kulturních sociálních a hospodá ských pom
území ve struktu e osídlení.
3.2. Hlavní cíle rozvoje
Ur it zásady funk ního a prostorového uspo ádání daného území a limit využití území.
Reagovat na zvýšený zájem ob an , blízkého i vzdálen jšího okolí o výstavbu rodinného domu v Martinicích.
Vyhodnotit stávající plochy využívané pro bydlení, výrobu, ob anské vybavení a navrhnout
nejvýhodn jší zp sob jejich následného využívání, p ípadn pro jejich rozvoj.
Prov it možnosti technického vybavení území s návrhem p íslušných opat ení.
Stanovit zásady usm rn ní ešení dopravy v obci, zejména ve vztahu k nadmístní investici obchvat sil II/360 ke koridoru pro homogenizaci silnice II/360 a koridoru územní rezervy pro
prov ení budoucího umíst ní alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í -Východ Kozlov - K ižanov.
Vymezit koridor územní rezervy pro prov ení budoucího umíst ní stavby vysokorychlostní
trati.
Vymezit plochy ve ejného zájmu, respektive ve ejn prosp šných staveb i opat ení.
Koncep
ešit prvky ÚSES a zajistit rehabilitaci a rozvíjení p írodních hodnot krajiny.
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3.3. Ochrana a rozvoj hodnot
ÚP stanovuje zásadní pravidla regulující aktivity a d je v území a to jak urbanizovaném, tak i
neurbanizovaném, v etn ploch dopravní a technické infrastruktury.
Jsou vytvo eny p edpoklady pro ochranu prostorového uspo ádání s nezam nitelnou p dorysnou osnovou sídla.
Zamezuje se urbaniza ním tlak m na nekontrolovanou výstavbu zejména RD v sídle i jeho
blízkosti.
Na území obce nejsou objekty zapsané v ÚSKP R. Z hodnotných objekt ÚP respektuje selské usedlosti v jádru sídla, i když byly vesm s narušeny pozd jšími p estavbami. Nepom rn
zachovalejší z stávají stavby bývalého panského dvora v místní ásti Nové Dvory.
Je chrán n specifický rys obytného území a to ve velké mí e užitá skládaná krytina na sklonitých st echách.
Požadováno je dodržování zákonných opat ení týkajících se p ípadných archeologických nález p i zemních pracích na území obce.
Významným prvkem majícím p íznivý vliv na hodnotu vesnického prost edí bude mít výsadba zelen s funkcí optické i hygienické clony zvl. p i výrobních plochách.
Územní plán vytvá í p edpoklady pro navrácení lidského m ítka do dnes zem lsky intenzivn obhospoda ované krajiny.
íznivý vliv na ekologickou i estetickou funkci území bude mít dopln ní a založení prvk
územního systému ekologické stability v etn výsadby interak ních prvk podél p irozených i
lidskou inností vzniklých liniových prvk .
V nov vymezených rozvojových i p estavbových plochách v ochranném pásmu dráhy, bude
v dalším stupni projektové p ípravy prokázáno nep ekro ení maximální p ípustné hladiny
hluku v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
4. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systému sídelní
zelen
4.1. Urbanistická koncepce
Navazuje na stávající plošné a prostorové i provozní uspo ádání sídla, na specifika venkovského prost edí a spole enství s pot ebou uchování jejich integrity a základních ekologických
proces .
Obec Martinice se bude nadále rozvíjet jako jeden urbanizovaný celek s drobným osídlením
bývalého panského dvora na jednom katastrálním území.
evládající funkcí sídla z stává bydlení s menším zastoupením výrobních ploch zem lských.
Extenzivní r st obce sm uje rovn ž do ploch bydlení, áste
do ploch výrobních a ob anské vybavenosti. K op tovnému využití znehodnoceného území dochází v jádru obce pro poeby chyb jící ob anské vybavenosti.
Nezastav né území krom p ípad uvedených v tomto územním plánu bude nadále sloužit
edevším zem lství, lesnictví, p ípadn i rybá ství a pohybovým rekrea ním aktivitám.
Koncepce ÚP podporuje maximální vzájemné propojování r zných druh zelen a pronikání
krajinné zelen do prostoru sídel.
Preferuje se používání místn p vodních druh d evin.
4.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území zm n v krajin
Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu.
plochy
ozna ení
ploch
1
2
3
4

zastavitelné
x
x
x
x

estavby

ostatní
se zm nou v
krajin

el plochy (p evažující)

bydlení v rod. domech
bydlení v rod. domech
bydlení v rod. domech
bydlení v rod. domech

kód plochy

vým ra plochy (ha)

BR
BR
BR
BR

2,96 1,51
0,81
0,63
0,13
10

5
6
7
8
9
10
I/Z1
I/Z2
I/P1
I/P2
I/P3
I/P4
I/P5
I/K1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ob anské vybavenosti
ob anské vybavenosti
ob anské vybavenosti sportovní
výroby drobné
smíšená obytná
bydlení v rod. domech
smíšená obytná
plocha vy azena po spole ném jednání
smíšená obytná
smíšená obytná
smíšená obytná
smíšená obytná
bydlení v rod. domech
smíšená nezastav ného území - sportovní

OV
OV
OVt
VD
SO
BR
SO
SO
SO
SO
SO
BR
NS

0,12
0,04
0,60
0,48
0,10

0,12
0,10
0,05
0,02
0,04
0,08
0,14

0,41

Podmínky využití ploch zastavitelných a p estavby
Plocha . 1
výstavba bude vycházet ze zpracované zastavovací studie
ešit úpravu ásti blíže k sil. II/360 s roz len ním plochy na smíšen obytnou
ve venkovním chrán ném prostoru nutno dodržet hyg. limity stanovené pro hluk z pozemní
dopravy
i vn jší obslužné komunikaci ešit oboustrannou alej strom
Plocha . 2
výstavba rod. dom bude ur ená pevnou stavební arou rovnob žnou s osou místní komunikace
ešit výstavbu rodinných dom s využitelným podkrovím, charakter zástavby bude otev ený
bude respektováno OP el. vedení VN 22 kV, bez možnosti výstavby nadzemních objekt ešit zde parkovišt pro osobní automobily
využití SV okraje plochy konzultovat s provozovatelem VVTL plynovodu, nebo tato ást
plochy zasahuje do bezpe nostního pásma VVTL plynovodu
zohlednit skute nost, že SV okraj plochy zasahuje bezpe nostní pásmo VVTL plynovodu
architektonický výraz (ztvárn ní) dom nebude významn odlišné od nových dom v ploše
. 1.
využití plochy bude možné až po vy erpání ostatních zastavitelných ploch s funkcí BR
etapa výstavby - druhá
dopravní obsluha bude z p ilehlé místní komunikace
Plocha . 3
dopravní obsluha plochy bude z místní komunikace, nep ipouští se z izování dalšího sjezdu
ze sil. II/360
v ásti plochy vymezené pro funkci smíšenou obytnou nutno ve venkovním chrán ném
prostoru dodržet hyg. limity stanovené pro hluk z pozemní dopravy
využití plochy, do které zasahuje ochranné pásmo živo išné výroby, nebude pro ú ely bydlení ani oddychu
ešit p eložku vodovodu do zem lského areálu
i koncepci výstavby nutno zohlednit, že se jedná o plochu p i vstupu do sídla, emuž bude odpovídat architektonická úrove
etapa výstavby - druhá
Plocha . 4
dostavba zastav ného území, kdy RD bude akceptovat stávající zastav ní
zachovat rozhledová pole k ižovatky místních komunikací
dopravní obsluha bude z p ilehlých místních komunikací
etapa výstavby - druhá
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Plocha . 5 a 6
na využití ploch v jádru sídla se kladou zvýšené nároky na urbanisticko architektonické ešení, tzn. tvo it bezpe né ú elné a hodnotné prost edí podporující sociální soudržnost
dopravní obsluha z místních komunikací
vhodn ešit úpravu ve ejného prostranství
jiná omezení se nekladou
Plocha . 7
vhodn využít omezeného prostoru pro sportovišt
k plochám bydlení ešit optickou clonu tvo enou vhodn komponovanou zelení
dopravní obsluha ze stávající místní komunikace
Plocha . 8
dopravní obsluhu plochy ešit z areálu zem lské výroby, po podrobn jším prov ení dopr. situace je podmín
vhodné i sjezdem na sil. II/360
i komponování zástavby respektovat skute nost, že se jedná o vstup do sídla
zohlednit trasu ve . vodovodu
charakter zástavby areálový, akceptovat pás zelen na okraji plochy s funkcí optické clony
etapa výstavby - druhá
Plocha . 9
respektovat sklonitost terénu
nadzemní objekty umis ovat ve vzdálenosti min. 25 m od PUPFL (mimo oplocení)
zohlednit trasu ve ejného vodovodu
etapa výstavby - druhá
Plocha . 10
- dopravní obsluha plochy bude ze stávající parcely RD, p ípadn místní komunikace
- respektovat terénní podmínky území
Plocha . I/Z1
- využít vhodn sklonitost terénu
- charakter zástavby otev ený, výškové uspo ádání bude blízké sousední zástavb
- plocha bude využita ve spojení s plochou I/P4
- dopravní obsluhu ešit z místní komunikace
- nadzemní objekty umis ovat ve vzdálenosti min. 25 m od PUPFL (mimo oplocení)
Plocha . I/Z2
- plocha vy azena po spole ném jednání
Plocha . I/P1
- zohlednit umíst ní stavby ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa
- charakter zástavby v etn výšky zástavby bude korespondovat s blízkými objekty
- dopravní obsluha ze stabilizované navazující plochy SO p ípadn z p ilehlého ve ejného
prostranství
ešit v souvislosti s p ilehlou stabilizovanou plochou SO
Plocha . I/P2
- charakter zástavby otev ený, výška zástavby 1 nadzemní podlaží
- dopravní obsluhu ešit z místní komunikace
- respektovat terénní podmínky území
Plocha . I/P3
- charakter zástavby otev ený, výška zástavby 1 nadzemní podlaží
- dopravní obsluhu ešit z místní komunikace
- respektovat terénní podmínky území
Plocha . I/P4
- respektovat vhodn sklonitost terénu
- charakter zástavby otev ený, výškové uspo ádání bude blízké sousední zástavb
- plocha bude využita ve spojení s plochou I/Z1
- dopravní obsluhu ešit z místní komunikace
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Plocha . I/P5
- vhodné navázat na územn stabilizovanou plochu téhož zp sobu využití
- charakter zástavby otev ený, výška objekt nep esáhne výšku sousedních objekt druhu BR
- dopravní obsluha z místní komunikace, p ipouští se i ze silnice III. t ídy
Plocha . I/K1
- upravit plochu pro pot eby sjezdového lyžování
- minimalizovat zásah do lesních pozemk
- minimalizovat terénní úpravy
- dopravní obsluha plochy z lyža ského svahu který leží na území m sta Velké Mezi í
Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 7.2.
ÚP nepožaduje prov ení vymezených zastavitelných ploch a ploch p estaveb územní studií.
Podmínkou pro rozhodování v území rovn ž není požadavek existence regula ního plánu.
ÚP nevymezuje architektonicky anebo urbanisticky významné stavby, pro které m že architektonickou ást PD vyhotovovat pouze autorizovaný architekt.
ÚP nevymezuje stavby nezp sobilé pro zkrácené stavební ízení podle §117, odstavce 1. Stavebního zákona.
Konkrétní využití ploch se zm nou v území bude dle charakteru po izovaných staveb samostatn posuzováno orgánem ochrany ve ejného zdraví dle platných p edpis v rámci stavebního a územního ízení.
i realizaci zám
staveb, které jsou zdrojem emisí hluku, je povinností investora na základ
hlukového posouzení zám ru, prokázat dodržení limitních hladin hluku na nejblíže situovaném území obytné zástavby nebo chrán ném venkovním prostoru.
4.3. Návrh systému sídelní zelen
zele ve ejná
Respektovat stávající plochy této zelen s tím, že ve spodní ásti ve . prostranství budou
umíst ny dv pro obec významné stavby ob . vybavení (kaple a hasi ská zbrojnice).
Ve ejná zele se bude podílet na provozní koncepci ve . prostranství a naopak provozní
požadavky prostranství se uplatní v návrhu zelen .
Ve ejná zele bude nedílnou sou ástí stávajících ve ejných prostranství. V zastavitelných
plochách bude uplatn na zvlášt na ploše . 1.
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
šími stezkami.
zele vyhrazená
Vznik nových ploch zelen je ÚP navrhován u stávajících výrobních ploch.
Jiným významným druhem této zelen je zele izola ní, kterou ÚP pro její nesporný estetický i hygienický význam využívá p edevším u ploch výrobních a sportovních.
Ochranná zele je koncipována jako pln zapojená výsadba stromového patra s ke ovou
podsadbou. Vhodné jsou místní d eviny, nikoliv však ovocné.
Samostatnou kategorií vyhrazené zelen velmi ú inn a pozitivn se uplat ující v organizmu obce tvo í zahrady a sady. ÚP proto stanovuje požadavek na respektování stanoveného
koeficientu zastav ní ploch s rozdílným zp sobem využívání zajiš ující existenci t chto zahrad jak na plochách ur ených k bydlení i smíšených obytných (stabilizovaných i návrhových).
Omezit výsadbu nízkých forem ovocných strom , vrátit sem alespo ást vysokokmenných
strom .
V p edzahrádkách preferovat úpravy vesnici blízké s vylou ením anebo alespo s omezením cizokrajných d evin.
U ploch bydlení a ploch smíšených obytných sm ujících zahradami do volné krajiny nutno
umožnit výsadbu alespo 1 ady vzr stných strom .
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5. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek pro její
umis ování, nakládání s odpady
5.1. Dopravní infrastruktura
Systém napojení obce na silni ní sí z stává beze zm ny.
Stávající silnice II/360 a III/36048 krom spojení obce s ostatními obcemi zajiš ují i p ímou
obsluhu p ilehlých nemovitostí, silnice III/36047a zp ístup uje pouze ŽS Martinice.
Silnice vedou v územn stabilizovaných trasách s pot ebou díl ích úprav spo ívajících v odstra ování bodových závad., cílovým stavem je však odklon ní sil. II/360 mimo zasta né
území obce. ÚP pro tento stav vymezuje územní rezervu koridoru p eložky této silnice.
Akceptovat koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/360 ve zp esn ných ší kových parametrech.
Akceptovat vymezenou plochu územní rezervy v rozsahu zp esn ného koridoru pro prov ení
budoucího umíst ní stavby alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í - východ Kozlov - K ižanov.
Segregace p ší a motorové dopravy je vyžadována p i silnicích zejména v urbanizované ásti
obce.
i ešení ulic v zónách s p evažující bytovou výstavbou respektovat urbanistický požadavek
na tvorbu obytných ulic.
Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo jedno garážové i odstavné stání pro osobní
automobil.
Mimo vymezené výrobní plochy nelze uvažovat s výstavbou hromadných, skupinových i
adových garáží.
Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla sk. 2 a 3 ( SN 300026)
vyšší hmotnosti jak 3,5 t v centrálních ástech obce a v obytných zónách.
Železni ní tra v etn p íslušející dopravní infrastruktury je územn stabilizována.
i hranici s k.ú. Velké Mezi í akceptovat územní rezervu koridoru pro prov ení budoucího
umíst ní stavby vysokorychlostní trat (VRT) dle ZÚR Kraje Vyso ina.
Uvažovat s úpravami stávajících ú elových komunikací, dopln ní polních cest se p ipouští.
Hromadná doprava bude nadále zabezpe ována autobusovou a osobní vlakovou p epravou.
ipravit podmínky pro úpravu a ozna ení cyklotrasy ve sm ru SZ-JV p es území obce.
5.2. Technická infrastruktura
Na zp sobu zásobování obce Martinice pitnou vodou není t eba nic koncep
m nit.
ešit výstavbu oddílné kanalizace s erpáním splaškových vod na m stskou OV Velké Mezi í.
V rozptýlené zástavb se nadále p edpokládá akumulace odpadních vod v jímkách na vyvážení s p ípadným alternativním išt ním odpadních vod, které budou v souladu s p íslušnou legislativou.
enos pot ebného výhledového výkonu bude nadále zajiš ován ze stávajícího el. vedení VN
22 kV p es stávající TS.
Dobudovat STL rozvody plynu v rozvojových plochách.
Zásobení teplem je p edur eno provedenou plošnou plynofikací, neuvažuje se s centrálním
zdrojem tepla.
Respektovat koridory tranzitních energetických sítí. Neuvažovat s výstavbou nových takovýchto za ízení.
Akceptovat vedení koridoru zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka - Velká Bíteš . Hranice
JmK v ší ce 300 m vymezeném ZÚR Kraje Vyso ina.
V obci jsou vytvo eny p edpoklady pro 100 % telefonizaci, cílovým stavem je kabelizace
vzdušných vedení.
Na úseku poštovních služeb neuvažovat s významnými zm nami.
Respektovat dálkové kabely procházející územím obce.
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Elektrická sí NN a sd lovací rozvody budou ešeny jak v nové, tak postupn i v p vodní zástavb zemními kabely.
Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných staveb než staveb souvisejících.
5.3. Ob anské vybavení ve ejné
Stávající za ízení jsou stabilizována, vytvo eny jsou územní p edpoklady pro výstavbu kaple a
hasi ské zbrojnice.
5.4. Ob anské vybavení ostatní
ÚP nep edpokládá se zm nami této skupiny ob anského vybavení
ÚP nevymezuje nové plochy tohoto ob anského vybavení.
Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných
ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, p ípadn
podmín
p ípustným využíváním dané plochy (ustanovení možno p im en uplatnit i pro
ve ejnou ob . vybavenost).
5.5. Ve ejná prostranství
Jsou respektována stávající ve ejná prostranství tvo ená p edevším prostory v jádru sídla a
uli ními prostory.
Výstavbou ve ejného ob anského vybavení bude dotvo en architektonicky a urbanisticky nezvládnutý prostor jádra sídla.
Ve ejná prostranství v nových obytných skupinách se budou vyzna ovat bohatstvím a rozmanitostí v jejich uspo ádání a budou vytvá et esteticky hodnotné obytné prost edí.
Na utvá ení ve ejných prostranství se bude zásadním zp sobem podílet ve ejná zele , což se
pozitivn projeví i p i ešení dopravní plochy p ed polyfunk ním domem.
5.6. 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.
6. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobývání nerost
6.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití
Uspo ádání území nedoznává návrhem ÚP významných zm n. Rozši uje se urbanizované
území zvl. o plochy pro bydlení, které organicky navazují na zastav né území. Ve volné krajise pozitivn projeví zvl. interak ní prvky.
Ve volné krajin nebudou zakládána nová sídla i samoty. Nebudou zde realizovány žádné rekrea ní stavby ani zahrádká ské kolonie. Dopravní obsluhu zajiš ují plochy a koridory dopravní.
Krajina nezastav ného území nadále slouží p edevším zem lství, lesnictví, p ípadn rybá ství. Koncepce ešení sm uje do jejího zvelebování a celkového zvýšení její ekologické stability.
Aktivními zem lskými plochami jsou plochy pro navrhovanou výstavbu zajiš ující rozvoj
obce. Zvláštním druhem aktivních ploch jsou plochy pro dopln ní územního systému ekologické stability v . ploch pro dopln ní výsadby podél p írodních i um lých liniových prvk v
krajin . Ostatní zem lské plochy jsou stabilizované s pot ebou vyššího zastoupení ttp a rozptýlené zelen .
Lesní plochy jsou plochami stabilizovanými, krom aktivních ploch lesních, ur ených pro zajišt ní funk nosti územního systému ekologické stability.
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Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitována p írodními podmínkami. Optimální zem lské hospoda ení bude kombinací rozumné a ohleduplné výroby s individuální
údržbou krajiny. Definitivní ešení koordinace zem lských ploch bude p edm tem komplexních pozemkových úprav.
V lesních plochách podporovat zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením zpev ujících d evin, uplat ovat zde meliora ní d eviny s minimalizací nep vodních druh d evin. ÚP
neuvažuje se snižováním celkové plošné vým ry lesa.
Do ploch smíšených nezastav ného území p írodních ÚP za azuje plochy významné z pohledu ekologického a estetického, které dotvá í ráz území.
Plochy smíšené nezastav ného území rekrea ní jsou plochy, které slouží v letních m sících
pro slun ní u vodní plochy.
Plochy smíšené nezastav ného území sportovní jsou plochy vymezené p i hranici s k.ú. Velké
Mezi í jako plochy pro rozvoj areálu pro sjezdové lyžování na Fajtov kopci.
6.2. 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.
Na území obce se nenachází prvky ÚSES regionální a nadregionální.
t lokálních biocenter propojuje sí lokálních biokoridor , které jsou vymezeny vesm s jako
áste
funk ní. Na plochách orné p dy se jedná o systém nefunk ní.
Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability
za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability.
Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le je možno za
esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou, p ípadn stavbu související
s ochranou ŽP).
Up esn ní druhové skladby spole enstva ÚSES a hranic prvk ÚSES bude p edm tem
podrobn jší dokumentace - projektu ÚSES.
Plochy ÚSES budou respektovány p i ízení o komplexních pozemkových úpravách a p i
zpracování lesních hospodá ských plán .
Interak ní prvky mají dopl ovat sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen
v krajin .
6.3. Prostupnost krajiny
Silni ní sí nedozná v ešení návrhu ÚP zm n.
Novou organizaci území je možno o ekávat v JV ásti k.ú. pokud bude v územní rezerv realizována p el. sil. II/360 výhledov realizován zám r stavby alternativního vedení silnice
MÚK Velké Mezi í-východ - Kozlov - K ižanov.
elové komunikace zabezpe ují obsluhu ZPF i PUPFL bez vážn jších kolizí. Rozší ení sít
chto cest reagujících na vývoj vlastnických vztah , ekologickou i protierozní funkci cest je
možné. Sí cest však nebude dosahovat hustoty sít historické.
6.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
Na území obce není vodohospodá ským orgánem vyhlášeno záplavové území.
Minimalizace erozních jev vyskytujících se v místní trati zvané "Za tunelem" je ešena technickými opat eními.
V ostatních k vodní erozi náchylných územích lze vysta it s opat eními organiza ními a agrotechnickými.
Stavební pozemky budou vymezovány tak, aby zde bylo ešeno vsakování i zdržení deš ových vod.
Územní plán neuvažuje s výstavbou nových suchých poldr ani vodních nádrží.
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6.5. Podmínky pro rekreaci
Pro denní rekreaci obyvatel obce bude sloužit sportovišt , v p ípad pot eb ke cvi ení sál kulturního domu.
Slun ní s p ípadným vstupem do vody je umožn no na b ehu závlahové nádrže.
Pro pobytovou rekreaci jsou na k.ú. Martinice velmi omezené možnosti. Event. možnosti na
tuto formu rekreace je možno hledat ve stávajících objektech nespl ujících podmínky trvalého
bydlení. S výstavbou rekrea ních objekt na nových plochách se neuvažuje.
Po sil. III/36048 a dále po polní cest ke Lhotkám vyty it cyklotrasu vhodn propojující vyzna ené cyklotrasy na sousedních k.ú.
6.6. Dobývání nerost ložisek nerostných surovin
Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost nebo jejich prognózní zdroj a
nejsou zde stanovena chrán ná ložisková území.
V registru poddolovaných území nejsou vymezeny na území obce žádné plochy z minulých
žeb.
Nejsou zde vymezena území náchylná k sesuv m ani území se svahovými deformacemi.
Na území obce nejsou evidována žádná surovinová ložiska pro místní ú ely (pískovny, ložiska jíl , kamene).
6.7. Podmínky pro využití ploch koridor
Koridory dopravní infrastruktury se vymezují jako území umož ující homogenizaci
stávajícího silni ního tahu sil. II/360. Takto vymezené území je t eba do doby realizace
zám ru chránit z d vodu zlepšení technických parametr silnice v etn p ímo souvisejících,
nezbytných za ízení a v etn p íslušných ochranných pásem vyplývajících z právních
edpis .
Koridor technické infrastruktury je vymezen pro zajišt ní realizace zdvojení vedení ZVN 400
kV Mírovka - Velká Bíteš - hranice Jihomoravskéko kraje.
Do doby realizace p íslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázáno
provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by
realizaci pot ebných úprav znemožnily anebo významn ztížily (i ekonomicky).
sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn i zm nou územního plánu, která
navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým.
7. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu
7.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb 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, zaízení 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 p 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
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Plochy ob anského vybavení (OV) - slouží pro umis ování ob anského vybavení zejména
místního významu. Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za ízení ob . 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 zaízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej ubytování a stravování
(d), kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport (t), pozemky pro vzd lávání a výchovu, plochy zdravotnictví a sociálních služeb a nevýrobní služby (n). Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu ob . vybavení
podm. p ípustné: bydlení, pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru ur ující nápln
plochy vhodné, služby p ípadn emesla nesnižující kvalitu prost edí vymezené plochy
nep ípustné:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo
anebo druhotn
Plochy ve ejných prostranství (VP) - jsou ur eny obecnímu užívání bez ohledu na vlastnictví
tohoto prostoru. Zahrnují pozemky jednotlivých druh ve . prostranství a pozemky dopravní a
tech. infrastruktury. Významn spoluvytvá í obraz sídla. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesních prostor , nám stí a uli ních prostor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a
shromaž ovací ú ely
podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš , ploch pro
ambulantní, prodejní aktivity, parkovací stání
nep ípustné:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování
parkoviš pro vozidla sk. 2 a 3 ( SN 300026) o hmotnosti nad 3,5 t, garáží
a jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní
funkce t chto prostor
Plochy smíšené obytné (SO) - jsou ur eny pro víceú elové využití, v p ípad obce zahrnují
edevším p vodní historické zastav ní i nov vymezené plochy, pozemky související 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. 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 . 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 (k), stavby a za ízení pro dopravu
v klidu (p) a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících pozemk , doprovodná a izola ní zele ; Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní
druhu dopravy (dopravního za ízení).
podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu, místní komunikace III. t ídy
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s ur ující náplní a funkcí plochy
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Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD) - jsou ur eny pro umis ování staveb a za ízení
souvisejících s kolejovou železni ní dopravou. Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení zabezpe ující provoz železni ní dopravní soustavy v etn
íslušejících pozemk
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, nesouvisející s ur ujícím zp sobem využití
Plochy technické infrastruktury (TI) - jsou ur eny k umis ování staveb, za ízení a sítí technického vybavení na úseku vodního hospodá ství, zásobování el. energií (e), telekomunikací,
zemním plynem a teplem. Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu technického vybavení.
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn 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) a innosti a d je, které nejsou ur ující funkcí plochy rušeny nad p ípustnou míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního léka e, byty
majitele p ípadn osob zajiš ujících dohled). Podmín
p ípustné je umísní 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 p epravu zboží. 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.
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:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, údržbou i rybá stvím
podm. p ípustné: rekrea ní innosti, chov vodní dr beže (akceptovat neslu itelnost t chto
funkcí)
nep ípustné:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní
režim v území
Plochy zem lské - orná p da (ZO) - jsou ur eny pro zem lskou produkci vesm s na 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. P ípustná
je zm na kultury v trvale travní porost, výsadba rozptýlené zelen .

19

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 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 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,
stování ovocných strom a ke
podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn za ízení
související s ur ujícím využitím plochy
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost
s ur ujícím využitím plochy
Plochy lesní (L) - jde o pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa.
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p írody a krajiny, p ípadn pozemky dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost
s ur ujícím využitím plochy
Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - jsou ur eny pro vyjád ení specifického charakteru nezastav ného území. Zp sob využití:
ípustné:
pozemky ZPF, PUPFL, pozemky vodních ploch, pozemky ostatních ploch
(kód 14, p íl. vyhl. . 190/1996 Sb.) a pozemky p irozených a p írod blízkých ekosystém . innosti, kterými lze p isp t ke zvýšení ekologické stability plochy.
podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
innosti, které svými p ímými i druhotnými d sledky narušovaly krajinný
ráz a ekologickou hodnotu plochy
Plochy smíšené nezastav ného území rekrea ní (SR) - jsou ur eny pro rekreaci u vody a sluní v období letních teplých dn . Jedná se o sezónní využívání plochy. Zp soby využití:
ípustné:
innosti spojené s rekreací u vody. Ve vegeta ním období mimo sezónu
žné hospoda ení na trvalých travních porostech.
podm. p ípustné mobilní za ízení související s ur ující funkcí plochy, pozemky dopravní a
technické infrastruktury
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nep ípustné:

terénní úpravy, zm na ttp na jiné kultury. Jiné innosti snižující ekologickou hodnotu území a innosti nesouvisející s ur ujícím zp sobem využívání plochy.
Plochy smíšené nezastav ného území sportovní (NS) - jsou ur eny sportovn rekrea ní využívání p ízniv orientovaných svah ke sjezdovému lyžování. Zp soby využití:
ípustné:
innosti spojené se sjezdovým lyžováním na dostate né sn hové pokrývce.
Ve vegeta ním období p íhodná innost na p dním fondu.
podm. p ípustné z izování mobilních i trvalých lyža ských vlek a dalších za ízení, které
ímo a bezprost edn souvisí s provozem, pozemky dopravní a technické
infrastruktury
nep ípustné:
významn jší terénní úpravy, jiné innosti snižující ekologickou hodnotu
území a innosti nesouvisející s ur ujícím zp sobem využívání plochy.
7.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Koncepce územního plánu zachovává venkovský ráz sídla, vytvá í jisté p edpoklady obnovy
organické vazby na krajinu.
U stavových ploch se nep edpokládá výrazná zm na koeficientu zastav ní ploch.
Prostorové možnosti jádra sídla jsou omezené, díl í p edpoklady pro rozvoj je možno spat ovat v hospodá ských ástech p vodních zem lských usedlostí. Ohleduplnost k p vodním
formám zástavby je podmínkou využití.
Plánovanou výstavbu objekt ob anského vybavení se sadovými úpravami bude zhodnoceno
ve . prostranstvím v jádru sídla. Do kompozice ve ejných prostranství zapojit zele kolem
památníku padlých.
Nezbytná je úprava vn jšího výrazu objektu prodejny.
Respektována je stávající hladina zastav ní. P evod jednopodlažní zástavby na dvoupodlažní
se p ipouští z d vodu zachování plynulé návaznosti stavebních prvk na blízké zastav ní.
Stávající plochy zem lské výroby modernizovat. P i event. dostavb nové stavby nep ekroí objemové ani výškové parametry stávajících staveb. Vyžaduje se výsadba ochranné zelen .
Koeficient zastav né plochy zasta ní nových výrobních ploch bude init max. 0,5, zpevn né
plochy mohou tvo it dalších 30% plochy. Zbývajících min. 20% je ur eno pro zele . Tvar
st ech bude vycházet z užitého konstruk ního systému.
Nové plochy pro bydlení budou mít koeficient zastav né plochy zastav ní do 0,25 0,20 - 0,30
Výška objekt bude 1 NP s možností využití podkroví k bydlení, pokud není uvedeno jinak kap.4.2
Zastav ní novými rodinnými domy zvl. v okrajových ástech zastavitelných ploch koncipovat
tak, aby se p i dálkových pohledech uplat oval obraz st ech. Obecn se p edpokládá, že p i
nové výstavb bude vycházeno z tradice vesnického domu etn tvaru st ech.
Podíl zpevn ných ploch sportoviš (h iš ) m že init až 0,65% s tím, že dalších 25% plochy
bude ur eno pro zele a zbytek pro plochy manipula ní. Pro objekt soc. za ízení se pravidla
neur ují, musí však spl ovat kriteria hodnotné stavby vážící se na p ilehlou obytnou zónu.
Vysoká zele ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat kvetoucí zele p edzahrádek
bude nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. U zastavitelných ploch ponechat
do volné krajiny prostor pro výsadbu alespo jedné ady vzr stných vysokokmen .
Podporovat pronikání krajinné zelen do urbanizovaného území obce, podporovat užívání
místn p íslušných d evin.
Posilovat p sobení jednotlivých krajinných prvk a ploch p írodních biotop .
Stavby pro reklamu se v urbanizovaném území nedovolují, ve volné krajin je lze uskute nit v
ípad kladného posouzení podle §12 zák. . 114/92 Sb. po novelizaci.
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.
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7.3. Umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení v nezastav ném území
Požadavky na umis ování t chto staveb v nezastav ném území nebyly uplatn ny.
ípadné umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost , pro ochranu p írody a krajiny, pro ve ejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování
jejich d sledk a dále taková technická opat ení, které zlepší podmínky využití nezastav ného
území pro ú ely rekreace a cestovního ruchu je možné, pokud nedojde k narušení urbanistické
koncepce obce, kompozi ních vztah v území nebude zaznamenán nežádoucí dopad na krajinný ráz nebo nedojde k p ekro ení únosné kapacity území, kterou m že být nap . dopravní
zát ž, hygienická únosnost území i bezpe nost v území.
8. Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO), staveb
a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
8.1. VPS dopravní a technické infrastruktury
etn ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el.
Dopravní infrastruktura
V-D1 Úprava sil. II/360 a p idružených prostor silnice v sídle
V-D2 Úprava sil. III/36048 v sídle
I/VD1 Koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/360 (kód DK21 dle ZÚR Kraje
Vyso ina)
Technická infrastruktura
I/VT1 Koridor zdvojení ZVN 400 kV Mírovka - Velká Bíteš - hranice JmK (kód E02 dle
ZÚR Kraje Vyso ina)
8.2. Ve ejn prosp šná opat ení
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
8.3. Ve ejn prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
8.3. Plochy pro asanaci
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
9. Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení, pro které
lze uplatnit p edkupní právo s uvedením, v í prosp ch je p edkupní právo z izováno
P-OV1 - dostavba sídla objekty základní ve ejné ob anské vybavenosti
- parc. . 1535/5, 1535/6, 1535/7, 1545, 1550, k.ú. Martinice u Velkého Mezi í
- p edkupní právo z izováno ve prosp ch obce Martinice
pozn.: Na tyto plochy nelze uplatnit možnost vyvlastn ní i jiného omezení vlastnických práv dle
§170 zák. . 183/2006 Sb.
10. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
10.1. Vysokorychlostní železni ní tra
Koridor VRT zasahuje jižní okraj katastru obce v ší i až 500 m.
Podmínky možného budoucího využití vzhledem k nadmístnímu charakteru stavby budou
prov eny v územn plánovací dokumentaci kraje.
Územní rezerva R1 vymezená p i hranici s k.ú. Velké Mezi í akceptuje koridor územní rezervy pro prov ení budoucího umíst ní stavby vysokorychlostní trat (VRT) vymezené v
ZÚR Kraje Vyso ina.
V ploše územní rezervy je vymezena plocha se zm nou v krajin I/K1 pro rozší ení areálu lyža ského svahu Fajt v kopec nacházejícího se na k.ú. Velké Mezi í. Využitím této plochy
nedojde k významnému navýšení hodnoty území.
10.2. Severojižní propojení kraje Vyso ina Umíst ní stavby alternativního vedení silnice MÚK
Velké Mezi í-východ - Kozlov - K ižanov
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Sil. II/360 Martinice-obchvat-napojení na D1.
V íjnu roku 2006 provedená vyhledávací studie sil. II/360 v úseku Martinice a dálni ní k ižovatka Velké Mezi í-východ.
Obchvat ešen ve t ech variantách, pro nalezení nejvýhodn jšího ešení.
Rozhodujícím kritériem na výb r varianty budou stavební náklady na realizaci a posouzení z
hlediska vliv na životní prost edí.
estože stavba neprotíná zvl. hodnotné nebo jedine né krajinné prvky a ásti p írody, zpracovává se posouzení vliv zám ru na ŽP.
Územní rezerva I/R1 je vymezena v rozsahu zp esn ného koridoru pro prov ení budoucího
umíst ní stavby alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í - východ - Kozlov - K ižanov ešeného v ZÚR Kraje Vyso ina.
11. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Z hlediska územního plánování se nejedná o území se zvlášt komplikovanou problematikou
vyžadující stanovení postupu zm n ve využívání území.
V textové ásti od vodn ní ÚP, je vypsáno po adí zm n v území v souladu se stanoviskem
orgánu ochrany ZPF.
Po adí zm n v území je stanoveno do t í etap bez konkrétních asových horizont .
Z hlediska asové posloupnosti využívání díl ích ploch se zm nou v území jsou ur eny dv
etapy.
Postup výstavby je z ejmý z grafické ásti územního plánu.
Vstup do II. etapy je možný po využití 65% kapacity ploch se zm nou území za azených v I.
etap .
12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro
vložení dat o této územní studii do evidence územn plánovací innosti
Plochy ur eny k prov ení zm n územní studií nebyly vymezeny.
13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu podmínkou
pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu
v rozsahu dle p ílohy . 9 s uvedením, zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo
na žádost
Nejsou vymezeny.
14. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Nejsou vymezeny.
15. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o
parcelaci
Nejsou vymezeny.
16. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení.
12. 17. Údaje o po tu list ÚP a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
Textová ást v etn titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti sestává z 15 .....
list formátu A4.
Výkresová ást sestává:
výkres
po et list
poznámka
íslo
název
N1
Výkres základního len ní území
1
1 : 5 000
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N2
N3
N4
N5
N6

3.

Hlavní výkres
Ve ejn prosp šné stavby, opat ení a asanace
Schéma - Dopravní ešení
Schéma - Zásobování vodou, kanalizace
Schéma - Energetika, telekomunikace

1
1
1
1
1

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

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

3.1. Soulad s Politikou územního rozvoje R
Území obce Martinice se nachází v rozvojové ose republikového významu OS5 Praha – (Kolín)
– Jihlava – Brno, do které jsou za azena území s výraznou vazbou na významnou dopravní cestu - dálnici D1.
Koridor vysokorychlostní dopravy VR1 je vymezen p i katastrální hranici Martinice u Velkého
Mezi í a katastrální hranici Velké Mezi í. D vodem je ochrana území pro navržené koridory vysokorychlostní dopravy v návaznosti na obdobné koridory v SRN a p ípadn Rakousko.
Územní plán Martinice v . zm ny . I ÚP napl uje republikové priority územního plánování
(vybrány jsou priority mající vztah k problematice obce a požadavk m zadání ÚP. Ozna ení priorit
odpovídá zna ení v PÚR R) následujícím zp sobem:
priorita 14 - územní plán stanovuje koncepci rozvoje území obce, chrání hodnoty právn
definované i hodnoty zjišt né v ÚAP a v dopl ujících pr zkumech a rozborech. ešena je
problematika zachování p íznivého životního prost edí v území, které je siln protkáno
sít mi technické a dopravní infrastruktury, a již stávající anebo plánované. V únosných
parametrech je rozvíjena sídelní struktura v jedine ném krajinném prostoru
priorita 15 - ÚP vytvá í p íznivé urbánní prost edí s kvalitním životním a sociálním
prost edím snižující sociální vylu ování n kterých skupin obyvatel
priorita 16 - požadavek na komplexnost pojetí územního plánu je obsažen v § 18 odst. 2
stavebního zákona. Výsledné ešení je kompromisem mezi r znorodostí zájm v pot ebách
využití území obce (nap . pot eby obyvatel obce, pot eby ešící nadmístní dopravní a
technickou infrastrukturu)
priorita 17 – území obce se nenachází ve strukturáln postiženém i hospodá sky slabém
regionu. Jako plocha územn stabilizovaná je vymezen areál zem lské výroby (plochy
VZ). Vynikající dostupnost blízkého Velkého Mezi í nevyžaduje v obci vymezovat další
výrobní plochy
priorita 19 - na území obce nebyly nalezeny plochy tzv. brownfields pr myslového,
zem lského ani vojenského p vodu
priorita 22 - respektován je systém stávajících pozemních komunikací, po kterých je vedena
cyklotrasa 5242. V obci jsou spíše podmínky pro denní rekreaci obyvatel
priorita 23 – ešením územního plánu nedochází k fragmentaci krajiny. Avšak požadavky,
které plynou z požadavk PÚR R a ZÚR Kraje Vyso ina (v ÚP ešeny v poloze rezervních
ploch), další fragmentaci území zp sobí
priorita 24 – ÚP vymezuje koridory dopravní infrastruktury týkající se homogenizace sil.
II/360. Dále je v ÚP vymezen koridor pro prov ení budoucího umíst ní stavby
alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í - východ – Kozlov – K ižanov.
Respektována je jednokolejná železni ní tra zajiš ující dostupnost obce z V. Mezi í a
ižanova
priorita 25 – na území obce není stanoveno záplavové území. Minimalizace erozních jev je
ešena provedenými technickými opat eními, dále pak organiza ními a agrotechnickými
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priorita 28 - územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci rozvoje ve ejné
infrastruktury (v . rozvoje ve ejných prostranství) a koncepci uspo ádání krajiny. Koncepce
jsou vzájemn koordinovány
priorita 30 - problematika vodního hospodá ství je ešena v souladu s požadavky na vysokou
kvalitu života sou asné i budoucí generace
priorita 31 - územní podmínky nedovolují výstavbu výrobny el. energie pro komer ní ú ely.
Pro vlastní pot ebu (nap . domácnosti) lze tato za ízení v etn za ízení pro využití
obnovitelných zdroj za stanovených podmínek umis ovat na objektech v urbanizovaném
území obce.
Územní plán Martinice je vypracován v souladu s PÚR R.
3.2. Soulad s územn plánovací dokumentací vydanou krajem
Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vyso ina nebyl
dosud po ízen.
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina (ZÚR KrV) byly vydány 16.09.2008 a ú innost
nabyly 22.11.2008. Aktualizace ZÚR KrV byla vydána dne 08.10.2012 a ú innost nabyla dne
23.10.2012.
Území obce se nachází v rozvojové ose republikového významu zp esn né ZÚR KrV.
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina na území obce vymezují:
koridor silnice II/360 v ší ce 80 m pro homogenizaci stávajícího tahu
koridor v ší ce 300 pro umíst ní stavby nadzemního vedení ZVN 400 kV Mírovka –
Velká Bíteš – hranice JmK
koridor v ší i 400 m pro prov ení budoucího umíst ní stavby alternativního vedení
silnice MÚK Velké Mezi í - východ – Kozlov – K ižanov v technických parametrech
silnice I. t ídy
regionální biokoridor ÚSES U291 v úseku Mostišt – Nesm
typ krajiny – krajina s p edpokládanou vyšší mírou urbanizace
oblast krajinného rázu CZ0610-OB009 K ižanovsko – Bítešsko a oblast krajinného rázu
CZ0610-OB010 T ebí sko – Velkomezi sko (malá ást území obce p i hranici s k.ú.
Velké Mezi í).
jako územní rezervu koridor pro prov ení budoucího umíst ní stavby vysokorychlostní
trati v ší ce 600 m pop . užším dle vymezení v územních plánech
Spln ní požadavk a podmínek ZÚR KrV:
ÚP zp es uje koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/360 na ší ku
ochranného pásma silnice II. t ídy mimo urbanizované území z d vodu, že zlepšení
technických parametr bude probíhat po stávající stop . V zastav ném území dochází ke
zp esn ní ší ky koridoru na ší i uli ního prostoru z d vodu zachování urbanistiky sídla
ÚP akceptuje koridor zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka – Velká Bíteš – hranice
JmK dle požadavku ZÚR KrV
ÚP zp es uje koridor pro prov ení budoucího umíst ní stavby alternativního vedení
silnice MÚK Velké Mezi í - východ – Kozlov – K ižanov v kontaktu s urbanizovaným
územím z d vodu:
akceptování parametr pro p íslušnou kategorii silnic (nap . polom r oblouku,
využití zá ezu žel. trati pro mimoúrov ové k ížení se silnicí) p ivede niveletu
budoucí silnice až na samý okraj koridoru vymezeného pro tuto stavbu silnice
maximální odsunutí nivelety silnice od obytné zóny zajistí p ízniv jší životní
prost edí pro obyvatele obce
odsunutím nivelety silnice nedojde ke znehodnocení vložených investic do
zasí ování v ÚP vymezené zastavitelné plochy . 1
ÚP akceptuje územní rezervu koridoru pro prov ení budoucího umíst ní stavby
vysokorychlostní trati vymezenou územní rezervou R1
cílové charakteristiky krajiny – krajina s p edpokládanou vyšší mírou urbanizace – jsou
územním plánem napln ny. Akceptovány jsou aktivity republikového a krajského
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významu na území obce na úseku dopravní a technické infrastruktury. Zachovány
stávajíc ucelené plochy zelen reprezentované p edevším lesy. ešeno je dopln ní
krajiny o r zné formy rozptýlené zelen . Plochy brownfields se na území obce nenachází,
ve Zm
. I ÚP Martinice se ve zna ném rozsahu využívá ploch zastav ného území.
ípadná realizace zám ru na úseku silni ní dopravy (krajský zám r) a vysokorychlostní
trati bude d vodem pro novou organizaci p dního fondu v etn zabezpe ení prostupnosti
krajiny
ÚP Martinice akceptuje zásadu ZÚR KrV – chránit a rozvíjet charakteristické znaky
krajiny vytvá ející jedine nosti krajiny
Oblast krajinného rázu CZ0610-OB009 K ižanovsko – Bítešsko. Respektován je pom rn lenitý reliéf se zalesn nou p írodní dominantou vrchu Lískovec. P írod blízká spole enstva jsou
vázána na vodní toky a jejich stav je stabilizován vymezením lokálního systému ÚSES. Tradi ní plužina byla v dob kolektivního hospoda ení nahrazena plužinou velkých lán . ešení
ÚP podporuje návrat drobn jšího m ítka do krajiny návrhem rozptýlené zelen i možností dopln ní zem lské krajiny ú elovými cestami s doprovodnou zelení. Na erozn ohrožených
svazích je preferováno zatravn ní. V tší podíl trvalých travních porost se p ízniv projeví
nejen v ekologické stabilit území, ale i v p ízniv jším vizuálním vnímání krajiny. Územní plán
uchovává lenitost lesních okraj , což je d ležité jak z vizuálního, tak i p írodního hlediska.
Akceptována je urbanistika sídla Martinice, kde z p dorysného uspo ádání se lze domnívat, že
jde o srostlici dvou menších vsí. Nadále v izolované poloze z stává zastav ní samoty zvané
Nové Dvory, které vzniklo kolem d íve panského dvora. Stavbami na zastavitelných plochách
ani využitím disponibilních ploch zastav ného území nedochází k narušení obrazu obce. Stávající venkovní vedení ZVN 400 kV se nežádoucím zp sobem projevuje v krajin . Realizaci
stavby zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovnka – V. Bíteš – hranice JmK (zám r ZÚR KrV)
dojde k zesílení tohoto negativního dopadu inženýrských staveb na krajinných ráz. Žádný zár uplatn ný v koncepci územního plánu se nebude vizuáln uplat ovat v území p írodních
park Svratecká hornatina, T ebí sko, Údolí Balinky i v dalších vyvýšených prostorách, odkud by se mohly uplat ovat jako dominanty. Zám ry nebudou v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních v ží i kulturn cenných prostor . Zám ry ÚP se nemohou projevit v širším
krajinném rámci prostoru v okolí He manova, Moravce, K ižanova a Osové.
Oblast krajinného rázu CZ0610-OB010 T ebí sko – Velkomezi sko. Je vymezena na malé
ásti k.ú. Martinice u Velkého Mezi í, kam zasahuje z území m sta V. Mezi í. Jedná se o
svažité území s drobnými lesy lenitých okraj , které jsou obklopeny trvalými travními porosty. Územní plán akceptuje tuto p írodn i krajiná sky hodnotnou ást území obce. vymezení
nemístního požadavku – prodloužení lyža ského svahu Fajt v kopec (k.ú. Velké Mezi í) p inese slabý (nevýznamný) zásah do krajinného rázu. Výrazný dopad na krajinný ráz lze o ekávat u aktivit republikového a krajského významu na úseku dopravní infrastruktury, které jsou
však v ÚP ešeny v poloze územních rezerv.
ínos územního plánu k napln ní požadavk územního plánování Kraje Vyso ina vztahující
se k území obce Martinice pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (ozn. priorit odpovídá ozn.
v ZÚR):
priorita 01 – územní plán eší nejvýhodn jší formy využívání a uspo ádání území z hlediska
geografické polohy obce, napl ování lidských pot eb v daném urbanizovaném prost edí a
v prost edí volné krajiny. ešeno je efektivní využívání zastav ného území, rozši ování
zastav ného území reaguje na požadavky zadání ÚP i zadání Zm ny . I ÚP Martinice.
Zachována je dobrá dostupnost základního ob anského vybavení
priorita 05 – územní plán eší problematiku pozemní dopravy za ú elem zlepšení dopravní
dostupnosti a obslužnosti kraje vymezením ploch dopravy silni ní v pojetí velkorysém
(propojení m styse K ižanov s MÚK V. Mezi í - východ komunikací v parametrech sil. I.
ídy) i v pojetí s významným využitím stávající silnice II/360 (homogenizace stávajícího
silni ního tahu)
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priorita 06 – využívání území obce je v souladu s cílovými charakteristikami území.
Preferována je diverzita v krajin posilující ekologickou stabilitu území a vytvá ející
podmínky pro zabezpe ení harmonického m ítka a harmonických vztah v krajin . Rozsah
dot ení zem lského p dního fondu je úm rný velikosti obce a její poloze v rozvojové ose
republikového významu i blízkosti m sta Velké Mezi í. Územní rozvoj je ešen
v rozumných dimenzích a nebude mít významný negativní dopad na krajinný ráz. P íznivý
dopad na krajinný ráz bude mít dopln ní zem lské krajiny rozptýlenou zelení a zatravn ní
erozn ohrožených svah i dopln ní luk v údolních nivách. Zachování a dopln ní trvalých
travních porost u vodních tok a ploch v etn ádné likvidace splaškových vod bude mít
zásadní p íznivý vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod. Zvyšování p irozené
retence deš ových vod na území obce je další z požadavk na zlepšování vodohospodá ské
bilance povodí
priorita 07 – zachován je vyvážený pom r mezi zastav nými a nezastav nými plochami
zastav ného území. Nové plochy pro bydlení jsou vymezovány v lokalitách dávající záruku
kvality bydlení v dostupnosti ve ejné infrastruktury. Rozvoj ekonomických aktivit sm uje
do efektivn jšího využívání stávající plochy výroby. Nové plochy výrobní a skladovací
nejsou vymezovány z d vodu vynikající dostupnosti m sta V. Mezi í, tj. m sta se silným
ekonomickým rozvojovým potencionálem. Zmín ná dostupnost pracovištního centra
napl uje jednu z podmínek udržitelnosti rozvoje obce. Koncepce územního plánu nebrání
požadavk m, které se týkají rozvoje aktivit cestovního ruchu a rekreace na úseku
pohybových aktivit. Pokud se týká rekreace pobytové, omezené jsou možnosti ve využití
zastav ného území. Pro pobytovou rekreaci není možné vymezovat zastavitelné plochy.
Komplexní pozemková úprava není na území obce provedena. Územní plán vytvá í
edpoklady pro ochranu ekologicky hodnotných území zvl. vymezením ploch smíšených
nezastav ného území, ploch a koridor prvk ÚSES. Rozptýlená zele v krajin (sou asná i
edpokládaná) mimo ekologický význam má i nezastupitelnou úlohu z hlediska prostorové
diferenciace zem lské krajiny. Dostatek ve ejných prostranství na plochách
stabilizovaného území a možnosti jejich umis ování na plochách zastavitelných zcela jist
isp je k rozvoji spole enství obyvatel obce a posílení vn jšího i vnit ního obrazu obce.
Zásobování obce pitnou vodou a zp sob ešení likvidace splaškových je v ÚP provedeno dle
PRVKÚK Kraje Vyso ina. Na území obce se neuvažuje výstavba vysokých stožár
trných elektráren ani fotovoltaických elektráren ve volné krajin . Podmín
p ípustné je
umis ování alternativních zdroj energie pro vlastní spot ebu na stavbách urbanizovaného
území.
3.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování
Cíle a úkoly územního plánování, které definuje stavební zákon, Zm na . I Martinice
napl uje.
Územní plán Martinice vytvá í p edpoklady pro zajišt ní souladu p írodních, civiliza ních a
kulturních hodnot v území se z etelem na zachování kvalitního životního prost edí. Koncepce
územního plánu navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu využívání území, které v daných
podmínkách umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Opat ení územního
plánu dávají pravidla pro využívání území v souladu s principem udržitelného rozvoje území.
Územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce. Pro území jsou
stanoveny požadavky na ú elné využívání území a podmínky prostorového uspo ádání území.
Ve ejné i soukromé zám ry v území jsou územním plánem maximáln koordinovány.
Koncepce ÚP koordinuje výstavbu stanovením po adí výstavby a vytvá í tak p edpoklady pro
kontinuální vývoj obce jako celku.
Ve ve ejném zájmu ÚP chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území,
respektuje hodnoty urbanistické a kulturní, upozor uje na požadavky týkající se
archeologických nález p i zemních pracích. Extenzivní r st urbanizovaného území obce nemá
významný dopad na identifikovatelné znaky krajinného rázu ani na kvalitu životního prost edí.
Do koncepce územního plánu jsou zakomponovány zám ry republikového a krajského
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významu, které se týkají dopravní (silni ní a železni ní) infrastruktury a technické
infrastruktury (energetika).
Vymezení zastavitelných ploch je p im ené velikosti obce a postavení obce ve struktu e
osídlení.
Územní plán stanovuje koncepci rozvoje území obce. Posouzení stavu území, jeho p írodních,
kulturních a civiliza ních hodnot bylo zásadním podkladem pro stanovení urbanistické
koncepce a koncepce uspo ádání krajiny.
Území obce je pokryto plochami s rozdílným zp sobem využití (jde o území stabilizovaná i
plochy zm n). Pro tyto plochy jsou stanoveny podmínky využití tam, kde je to ú elné ÚP
stanovuje i podmínky urbanistické, architektonické i estetické.
Urbanistické, architektonické požadavky i požadavky na prostorové uspo ádání jsou v rozsahu
íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP.
Na území obce se nenachází a územní plán zde nenavrhuje žádné stavby ani za ízení, které by
mohly zp sobit ekologickou i p írodní katastrofu.
Stanovení prahových hranic r stu se projevilo i v návrhu jednotlivých infrastruktur obce, kdy je
maximáln využíváno stávající ob anské vybavenosti, ploch ve ejných prostranství, ploch
technické vybavenosti apod.
V sou asné dob sídlo p edevším plní funkci ubytovací. Územní plán rozvíjí možnosti
polyfunk ního využívání území obce, tj. i urbanizovaného území s požadavkem na vysokou
kvalitu bydlení. Sou asné podmínky využívání území nevyžadují, aby územní plán ešil v tší
asanace v sídle. Rekonstruk ní zásahy jsou možné v rámci díl ích úprav staveb v rozsahu, které
umož uje koncepce územního plánu.
Zm na . I ÚP zapracovává podmínky pro zajišt ní civilní ochrany pro území m styse. Mnohé
z podmínek stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit.
3.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis
P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vyhlášek.
Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v souladu
zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, a její p ílohou . 7 v platném zn ní i
v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném
zn ní.
ešení Zm ny . I ÚP zohlednilo formu zpracování územního plánu, který byl zpracován v dob ,
kdy nebyly ješt k dispozici metodiky zpracování dle tehdy nového stavebního zákona . 183/2006
Sb.
Platný územní plán p i vymezování ploch pom rn d sledn aplikuje zp soby ve využívání
ploch s rozdílným zp sobem využití tak, jak je p edkládá v tu dobu platná vyhláška . 501/2006 Sb.
a nepoužívá plochy s jiným zp sobem využití. Podrobn jší len ní ploch ob anského vybavení
(OV), ploch dopravní infrastruktury silni ní (DS) i ploch technické infrastruktury (TI) blíže ur ují
pro jaký druh dané plochy bude území využito avšak bez bližší specifikace d
a inností. Zm nou
. I ÚP nebyl tento zp sob využití ploch m n, protože po dobu platnosti ÚP nedošlo ke zpochybní tohoto zp sobu zpracování ÚP.
ásti územního plánu, které od nabytí ú innosti zákona . 350/2012 Sb., kterým se m nil zák. .
183/2006 Sb., nemohou být sou ástí dokumentace územního plánu, byly proto z platného ÚP Martinice vypušt ny. Sou asn byly provedeny v souladu s § 101 novelizovaného zák. . 183/2006 Sb.
úpravy týkající se p edkupního práva.
3.5. Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán podle
zvláštních právních p edpis , p ípadn s výsledkem ešení rozpor
Je obsaženo v ásti zpracované po izovatelem.
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4.

Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí, jako p íslušný orgán ochrany p írody
nepožadoval vyhodnocení vliv Zm ny . I ÚP Martinice na životní prost edí. Rovn ž vydal
stanovisko, že návrh zadání Zm ny . I ÚP Martinice nem že mít významný vliv na evropsky
významnou lokalitu ani pta í oblast.
5.

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

Z d vod uvedených v p edchozí kapitole 4 nebylo vyhodnocení vliv
udržitelný rozvoj t eba zpracovávat.
6.

zm ny . I ÚP na

Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty

6.1. Vybraná varianta
Variantní ešení nebylo v pokynech pro zpracování Zm ny . I ÚP Martinice vyžadováno.
6.2. Základní p edpoklady a podmínky
Jsou nadále dány p írodními, kulturními, urbanisticko-architektonickými a civiliza ními hodnotami území. Zm nou . I ÚP jsou p edevším prov eny možnosti využití ploch v zastav ném
území a provedeno uvedení dokumentace územního plánu Martinice do souladu s aktualizovanými
ZÚR KrV. Silný rozvojový potenciál m sta Velké Mezi í se projevuje p edevším v rozvoji ubytovací funkce obce Martinice, pro kterou je charakteristická stále vysoká obložnost bytu (r.
2011…3,46 obyv./byt).
6.3. Urbanistická koncepce, sídelní zele
ešením zm ny . I ÚP nedochází k zásadním zm nám ve využití zastav ného území. Zm na
. I ÚP aktualizuje hranici zastav ného území, vymezuje p t ploch p estavby ozn. I/P1 - I/P5 a jednu novou zastavitelnou plochu I/Z1 (plocha I/Z2 vy azena po spole ném jednání). Plochy I/P1 I/P4 jsou zp sobu využití - plochy smíšené obytné (SO). Plocha I/P5 je plochou bydlení
v rodinných domech (BR). Využitím disponibilních ploch zastav ného území dochází k jeho efektivn jšímu využití s úsporným využitím již vybudované p edevším dopravní infrastruktury, aniž by
došlo k zásadnímu negativnímu zásahu do prostorových znak sídla. Zastavitelná plocha I/Z1 je
zp sobu využití – plochy smíšené obytné (SO). Zastavitelná plocha navazuje na zastav né území.
ešením zm ny je ást plochy 1 (vymezená pro pl. smíšené obytné SO) vy azena z ešení ÚP a
navrácena zp t p vodnímu využití (plochy zem lské - orná p da ZO).
Od vodn ní pot eby vymezení nových ploch p estavby a ploch zastavitelných
- Plocha I/P1 – slouží k rozší ení inností dosud vykonávaných na územn stabilizované
ploše stejného druhu plochy, které z d vodu stísn nosti primární plochy zde již nelze
uskute ovat. Zásadní výhodou tohoto vymezení p estavbové plochy je p ímý kontakt
obou ploch, které jsou p edpokladem pro optimální provozní vazby.
- Plocha I/P2 – bude využita pro rozvoj aktivit, které nelze z d vodu již vy erpaných
územních možností situovat na blízkých plochách zastav ného území. Výhodou tohoto
umíst ní plochy smíšené obytné je p ímá dopravní obsluha ze stávající místní
komunikace, nevýhody pak spojené s problémovým napojením plochy na technickou
infrastrukturu.
- Plocha I/P3 – bude využita pro rozvoj aktivit, které z d vodu již vy erpaných územních
možností nelze umístit na plochách stejného zp sobu využití v zastav ném území.
Nevýhodou lokalizace této ploch je osamocená poloha v prost edí zahrad a chyb jící
základní inženýrský sít . Tyto nevýhody jsou áste
kompenzovány dobrou dopravní
dostupností.
- Plocha I/P4 – ešení pot eb majitele pozemku vyžaduje krom vymezení plochy
estavby I/P4 i sou asné vymezení zastavitelné plochy I/Z1. Ob plochy se zm nou
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-

-

v území se nachází v lokalit se zna eným p evýšením, které však vyhovují zám ru, pro
který jsou plochy vymezeny. V ÚP Martinice vymezené ve ejné prostranství nikdy
nebylo pro navržený ú el využíváno ani se pro jeho odlehlost od jádrové ásti sídla
s úpravou svahu pro ve ejné užití neuvažuje. Na obou plochách I/P4 a I/Z1 bude ešeno
bydlení rodiny podnikajícího subjektu s požadovaným hospodá ským a obslužným
zázemím. Jistý problém je absence sítí základní technické infrastruktury.
Plochy I/P5 – na ploše zahrady s garáží na samot Nové Domky, která je sou ástí
zastav ného území, je vymezena plocha bydlení v rodinných domech. Uvažováno je
situování jednoho rodinného domu. D vodem je ešení bytové otázky majitele zahrady.
i prov ování vhodnosti zám ru nebyl nalezen žádný zásadní d vod, který realizaci
zám ru bránil (nap . ochrana ZPF, narušení krajinného rázu, krajinné scény).
Plocha I/Z1 – viz plocha I/P4.
Plocha I/Z2 – plocha vy azena po spole ném jednání
Lze konstatovat, že zadání Zm ny . I ÚP Martinice preferuje pot ebu vymezení nových
ploch se zm nou v území typu smíšené obytné, které umož ují víceú elové využití.
Platný ÚP vymezuje pouze dv plochy tohoto typu, které však primárn slouží pro
umíst ní staveb tvo ících bariéru p ed nežádoucími ú inky hluku ze sil. II/360. R zné
druhy bydlení, mnohotvárnost využívání ploch a r znorodost inností v urbanizovaném
území p sobí pozitivn na udržitelný rozvoj obce.

Sídelní zele
Plochy sídlení zelen jsou ešením Zm ny . I ÚP Martinice respektovány. Zachovány jsou
plochy zelen vyhrazené na plochách výrobních a plochách pro t lovýchovu a sport. Trvá pot eba
dopln ní výrobních ploch zelení s izola ní funkcí. ešení zm ny . I ÚP zachovává plochy zahrad,
které jsou typické pro identitu sídla, pop ípad se pozitivn vizuáln uplat ují v obraze obce.
Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení
Na plochách se zm nou území, které eší Zm na . I ÚP Martinice, bude ešena realizace t í
bytových jednotek.
Ozna ení plochy

druh plochy

po et b.j.

I/P4, I/Z1
I/P5
I/Z2

smíšená obytná (SO)
bydlení v rodinných domech (BR)

1
1

pozn.
na obou plochách ešen 1 zám r
plocha vy azena po spole ném jednání

ír stek 2 bytových jednotek nem že ovlivnit sídlení ani demografickou skladbu obce.
Retrospektivní p ehled a výhledová demografická a sídlení prognóza
Rok

1961

1970

1980

1991

2001

2011

výhled *

po et obyvatel
po et byt
obyv./byt

322
66
4,88

340
75
,53

381
93
4,10

375
101
3,71

414
117
3,54

432
125
3,46

475
160
2,97

* údaje uvedené pro výhledové období jsou p evzaty z platného ÚP a není je t eba korigovat

6.4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení
Dopravní infrastruktura
- železni ní doprava – na úseku železni ní dopravy nedochází ke zm nám. Respektována
je jednokolejná regionální železni ní tra . 252 K ižanov – Velké Mezi í – Studenec.
Vymezena je rezerva koridoru pro prov ení budoucího umíst ní stavby vysokorychlostní
trati.
- silni ní doprava – v souladu s požadavky ZÚR KrV vymezuje Zm na . I ÚP Martinice
koridor pro homogenizaci silnice II/360. Tento koridor je oproti ZÚR KrV zp esn n na
extravilánovou ší i 2 x 15 m (ochranné pásmo silnice), protože zlepšení normových
parametr silnice II/360 lze dosáhnout v ochranném pásmu silnice. V urbanizovaném
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území se koridor pro homogenizaci sil. II/360 zp es uje na ší i uli ního prostoru tak, aby
ípadnou úpravou silni ního pr tahu nedošlo k vážnému narušení urbanistiky sídla
Martinice
Zásady územního rozvoje KrV vymezují na území obce Martinice koridor územní
rezervy pro prov ení budoucího umíst ní stavby alternativního vedení silnice MÚK V.
Mezi í - východ – Kozlov – K ižanov. Zm nou . I ÚP je tento koridor
v bezprost edním kontaktu se zastav ným územím se zohledn ním místních podmínek
(zastav né území, využití p íhodného místa pro mimoúrov ové k ížení s železni ní tratí)
zp esn n. Takto upravený koridor se v ásti území mezi železni ní tratí a hranicí s k.ú.
Velké Mezi í blíží územní rezerv , kterou eší platný územní plán na podklad v tu
dobu zpracované vyhledávací studie „Silnice II/360 Martinice - obchvat – napojení na
D1“
- cyklistická doprava – na území obce zasahuje cyklotrasa 5242 železni ní stanice O echov
– B ezejc – Mostišt – Netín. Cyklotrasa je vyzna ena v grafické ásti ÚP. Doporu ené
propojení cyklotras ešení v platném ÚP se nem ní
- letecká doprava – ešené území se nachází ve vzdušném prostoru pro létání v malých a
ízemních výškách Armády R. Krom v ÚP uvedeného ochranného pásma letišt
s výškovým omezením staveb (letišt K ižanov) na území obce zasahuje ochranné pásmo
letišt M ín (MO R), které je ve výkresové ásti nov vyzna eno stejnou grafikou jako
ochranné pásmo letišt K ižanov. Ani jedno z ochranných pásem neovliv uje rozvojové
zám ry obce Martinice.
Jiné zám ry na úseku dopravní infrastruktury nebyly zaznamenány.
Technická infrastruktura
- zásobování pitnou vodou – zm na . I ÚP nemá vliv na koncepci stanovenou v platném
ÚP
- kanalizace, išt ní odpadních vod – krom rozší ení kanalizace na zastavitelné ploše . 1
nedošlo na území obce ke zm nám. Koncepce ÚP je Zm nou . I ÚP Martinice
zachována
- zásobování energiemi – zm na . I ÚP nemá vliv na koncepci v zásobování obce el.
energií, zemním plynem. Akceptovány jsou stávající nadmístní (tranzitní sít ) dle
koncepce platného ÚP. V souladu s požadavky ZÚR KrV je nov vymezen koridor v ší i
300 m pro umíst ní stavby zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovnka – V. Bíteš – hranice
Jihomoravského kraje. Je t eba respektovat ochranné pásmo produktovodu a dodržet
podmínky k ížení s dálkovodem. Koncepce zásobování obce teplem je podporována
výstavou objekt , které spl ují pasivní energetický standard, tzn. je umožn na instalace
nízkoenergetických zdroj na biomasu i tepelných erpadel i solárn termických
kolektor v urbanizovaném území s primárním využitím pro vlastní spot ebu. .
- odpadové hospodá ství – zm na . I ÚP nemá vliv na koncepci stanovenou v platném ÚP
Ob anské vybavení
Koncepce ob anského vybavení ur ená platným územním plánem nedoznává zm nou . I ÚP
zm n.
Ve ejná prostranství
Koncepce ve ejných prostranství ur ená platným územním plánem nedozná zm nou . I ÚP
zm n. Ve ejné prostranství nacházející se na jihovýchodním okraji obce (za železni ní tratí) nebylo
obyvateli obce p ijato jako místo setkávání obyvatel, místo utvá ející kontakty mezi obyvateli, místo, kam se lidé vrací, projevují své emoce atd. Patrn hlavním d vodem je špatná dostupnost tohoto
území i jeho okrajová poloha. Zm na zp sobu ve využití tohoto ve ejného prostranství p inese p irozené využití plochy než p ináší platný ÚP. Dále viz kap. C.6.3. od vodn ní. V jádrové ásti sídla
Martinice se nachází dostatek ploch, které dob e plní funkci ve ejných prostranství.
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6.5. Koncepce uspo ádání krajiny
Krajinný prostor, územní systém ekologické stability
Zm na . I ÚP akceptuje požadavky platného ÚP, tj. ve ve ejném zájmu chránit krajinný prostor
a zajistit prostupnost a obytnost krajiny. ešením zm ny . I ÚP nedochází k urbanizaci volné krajiny, plochy zastavitelné navazují na zastav né území nebo zastavitelné plochy.
Prov en byl požadavek na umíst ní plochy se zm nou v krajin , které by umožnila prodloužení
lyža ského svahu na Fajtov kopci (m sto Velké Mezi í). Zm na . I ÚP pot ebnou plochu
v požadovaném prostoru vymezuje jako plochu se zm nou v krajin I/K1 – plocha smíšená nezastav ného území sportovní (NSs). Plocha zasahuje do územní rezervy vyhrazené pro vysokorychlostní železni ní tra . Na ploše I/K1 se p edpokládají úpravy spojené s odstran ním ásti lesního
porostu a drobné terénní úpravy, p ípadn i umíst ní ásti lyža ského vleku. Jedná se ve vztahu
k finan ním náklad m na realizaci železni ní trat vysokorychlostní dopravy o zanedbatelnou investicí, která neznemožní ani neprodraží realizaci této dopravní investice.
ešení Zm ny . I ÚP chrání typické znaky krajiny, které vytvá í hodnotu a nezam nitelnost krajinného rázu. Dokumentace územního plánu neumož uje výstavbu dalších vertikál do vymezených
horizont , které by byly v kontrastu se stávajícími p írodními i kulturními dominantami. Krom
prov ení technických parametr v územní studii silnice K ižanov – Kozlov – MÚK Velké Mezi í
je nutno ešit soulad mezi prvky sm rového a výškového uspo ádání p i respektování požadavku na
silni ní estetiku tak, aby se t leso silnice nestalo dominujícím prvkem území (krajiny).
Prostupnost krajiny
ešení Zm ny . I ÚP Martinice nep ináší snížení prostupnosti krajiny, ešením zm ny . I ÚP
nedochází k zásahu do koncepce platného ÚP.
Pozn.: Zp sob zachování prostupnosti krajiny bude nutno zkoumat p i vymezování ploch se
zm nou v území na plochách, které územn plánovací dokumentace obce vymezuje zatím jako plochy rezerv.
Podmínky pro rekreaci
Zm na . I ÚP akceptuje zásady ešení ÚP Martinice. V grafické ásti je vyzna ena cyklotrasa .
5242, na kterou se napojuje v ÚP navržená cyklotrasa, která z velké ásti využívá silnice III/36048.
Krom jiných funkcí je t eba denní rekreaci obyvatel obce spat ovat jako d ležitý úkol pro ve ejná
prostranství.
Dobývání ložisek nerostných surovin
Ani ve Zm
. I ÚP Martinice není uvažováno s t mito aktivitami.
6.6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového uspo ádání
Zm na . I ÚP Martinice nem ní podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití,
rovn ž nem ní podmínky prostorového uspo ádání. Protože do území vstupuje nový druh plochy –
plocha smíšená nezastav ného území sportovní (NSs), je zp sob využití této plochy definován
v p íslušné kapitole výrokové ásti územního plánu. Ozna ení a specifikace podmínek využití
území plochy odpovídá metodice zpracování územních plán MINIS pro Kraj Vyso ina.
6.7. Vodní plochy, vodní toky, stav povodí
Vodní plochy a toky
Zm na . I ÚP nem ní koncepci stanovenou v ÚP Martinice. Upozor uje, že i ur eným
správcem všech drobných tok už není Zem lská vodohospodá ská správa, pracovišt Ž ár n./S.,
ale Povodí Moravy, s.p. Brno, D eva ská 11.
Záplavové území
V k.ú. Martinice u V. Mezi í není vodohospodá ským orgánem stanoveno záplavové území.
Místní záplavy se ojedin le vyskytují p i p ívalových deštích i rychlém jarním tání sn hu v lokalit
Za tunelem. Údolní niva je zatravn na a ukon ena p ed sídlem suchým poldrem.
Protierozní opat ení
Nadále z stávají v platnosti podmínky ÚP uvedené v jeho výrokové ásti.
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Odvodn ní pozemk
Zm na . I ÚP ani ÚP neuvažuje s novými investicemi tohoto charakteru.
Zranitelné oblasti
Katastrální území Martinice u Velkého Mezi í dle Na ízení vlády R . 262/2012 Sb.,
o stanovení zranitelných oblastí a ak nímu programu v platném zn ní pat í do zranitelných oblastí.
6.8. Požadavky na ochranu a bezpe nost státu, civilní ochrany a požární ochrany
Vzhledem k novému pojetí této problematiky je zpracováno nové ešení na úseku požadavk
na ochranu a bezpe nost státu, civilní ochrany a požární ochrany. P íloha . 1 textové ásti
od vodn ní platného ÚP se ruší.
Ochrana a bezpe nost státu
Území obce se nachází v zájmovém území MO R.
- vzdušný prostor pro létání v malých a p ízemních výškách – zasahuje nad západní ást
území obce, kde je vymezena plocha p estavby I/P5 ur ená k výstavb rodinného domu
- ochranné pásmo letišt M ín – pod ozna ením ochranné pásmo letišt s výškovým
omezením staveb je vymezeno p i hranici s k.ú. Velké Mezi í. Územní plán zde krom
plochy zm ny v krajin I/K1 nevymezuje žádnou plochu zm ny v území, avšak vydání
závazného stanoviska podléhá veškerá výstavba
- ochranné pásmo letištního radioloka ního prost edku – Sedlec – Vicenice nad Oslavou
zahrnují celé území obce
- záv r – ÚP na území se zájmy MO R neumis uje žádné stavby, které p ekra ují
stávající hladinu zastav ní, tzn. nem že dojít k narušení zájm MO R
- vymezená území – celé správní území obce Martinice je ve smyslu § 175 zák. .
183/2006 Sb. v platném zn ní vymezeným území MO, v n mž lze vydat územní
rozhodnutí a povolit stavbu na základ stanoviska Ministerstva obrany pro tyto druhy
výstavby:
stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak
výstavba nebytových objekt (továrny haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí apod.)
stavby vyza ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperatér , mobilních telefo, v trných elektráren apod.)
stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN
zm ny využití území
nové trasy pozemních komunikací, jejich p eložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení objekt na nich v etn silni ních most , erpacích stanice PHM
nové dobývací prostory v etn rozší ení p vodních
výstavba nových letiš , rekonstrukce ploch a letištních objekt , zm na jejich kapacity
izování vodních d l (p ehrady, rybníky)
vodní toky – výstavba a rekonstrukce objekt na nich, regulace vodního toku a
ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke zm nám pom
vodní hladiny
ní p ístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipula ních ploch nebo
jejich rušení
železni ní trat , jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objekt na
nich
železni ní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zm na za azení
apod.
veškerá výstavba dotýkající se pozemk s nimiž p ísluší hospoda it MO
Územní plán respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací v etn pásem stávajícího i
navrhovaného dopravního systému. V územní rezerv je ešeno odvedení tranzitní dopravy mimo
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zastav né území v koridoru pro prov ení budoucího umíst ní stavby alternativního vedení silnice
MÚK Velké Mezi í - východ – K ižanov.
Územním plánem nejsou dot eny nemovitosti v majetku R MV, na území obce nejsou
v evidenci Policie R podzemní sd lovací a optické sít .
ešení požadavk civilní ochrany a požární ochrany
Požadavky civilní ochrany
Kapitola je zpracována v rozsahu požadavk Hasi ského záchranného sboru Kraje Vyso ina.
Zpracování vychází z platné legislativy tj. zákona . 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o zm
n kterých zákon (se zm nami a dopl ky zák. . 320/2002 Sb. v platném
zn ní) a vyhlášky . 380/2002 Sb., MV R ze dne 09.08.2002 k p íprav a provád ní úkol
ochrany obyvatelstva.
Rozsah a obsah je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu, který
zajiš uje systém a organizaci civilní ochrany, tj. Hasi ským záchranným sborem Kraje Vyso ina.
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory kulturního domu. Pro nouzové ubytování osob pak bytové objekty nezasažené havárií p ípadn i jiné využitelné objekty
(evidence v kompetenci Obecního ú adu Martinice).
zajišt ní záchranných, likvida ních a obnovovacích prací pro odstran ní škodlivých
ink kontaminace vzniklých p i mimo ádné události
Tyto práce zajiš uje obecní ú ad v sou innosti se složkami IZS Kraje Vyso ina. P i vzniku
mimo ádné události nadmístního významu budou pot ebná opat ení zajiš ována z úrovn Kraje
Vyso ina. K provád ní t chto prací lze využít havárií nezasažené objekty zem lského areálu.
nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Za krizové situace bude voda pro ve ejnou spot ebu dovážena cisternami ze zdroje Pavlov
v množství 4,13 m3/den. El. sí VN 22 kV má vysokou provozní jistotu plnící p edpoklady pro
nouzové zásobování el. energií.
Územní plán nep edpokládá na území obce umíst ní žádných nebezpe ných látek vyžadujících stanovení systému prevence závažných havárií ani zpracování bezpe nostních a havarijních
dokumentací.
Požadavky požární ochrany
Územní plán vytvá í p edpoklady a podmínky pro p ístup požární techniky k jednotlivým
nemovitostem. Dostatek požární vody je zajišt n ve vodojemu Mostišt 2 x 1 000 m3 s max. hladinou 549,3 m n. m a min. hladinou na kót 543,8 m n. m. Vodovodní sí nadále dimenzovat na
požární pot ebu vody s osazením požárních hydrant .
Pro novou hasi skou zbrojnici je vymezena p estavbová plocha v jádrové ásti sídla.
6.9. Limity využití území
Limity využití území uvedené v p íloze . 3 textové ásti od vodn ní územního plánu se v ásti
a):
upravují – ochranné pásmo lesa se m ní na ochrana lesa
dopl ují – vstupní údaje (podmínky) o bod:
Zájmy MO R, ochrana obyvatelstva
- vzdušný prostor pro létání v malých
viz grafická ást od vodn ní ÚP
a p ízemních výškách
- ochranné pásmo letišt M ín
viz grafická ást od vodn ní ÚP
- ochranné pásmo letištního
celé území obce Martinice
radioloka ního prost edku
- vymezená území
celé území obce Martinice
ást b) limit využití území z stává nem na.
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6.10. Vymezení pojm
Základní pojmy
Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní a
souvisejícími platnými provád jícími vyhláškami.
Ostatní pojmy
Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy:
území urbanizované – zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy)
jinak i krajina sídla
území neurbanizované – území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní, § 2,
odst. 1, písm. f) jinak i krajina volná
území stabilizované – území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i
plochy bez výrazných zm n
území aktivní – území i plochy navržené k rozvoji – rozvojové (zastavitelné plochy)
i plochy vymezené ke zm
stávající zástavby, k obnov nebo op tovnému využití
znehodnoceného území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití
plocha rozvojová – plocha zm n v území (zastavitelná, p estavby i zm ny v krajin )
proluka – volné, nezastav né místo vzniklé asanací stavby (staveb) v souvislém zastav ní nebo
ív jším ponecháním volného místa v souvisle zastav ném území
význam nadmístní – innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou
zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn požadavky výrazn p evyšující
potenciál území obce
koeficient zastav né plochy – podíl z celkové plochy stavebního pozemku, který nebude
ípustné zastav t nadzemními ástmi staveb
charakter zástavby - ráz i povaha, celek podstatných a stálých rys zastav ní daného území
otev ená zástavba – volné zastav ní v odstupech asto na pravideln p dorysové osnov ,
stejnorodé výšky orientované k obslužné komunikaci s respektováním konfigurace terénu
souvislá zástavba – jednotlivé stavby vytvá í souvislou stavební strukturu orientovanou
k obslužné komunikace
areálová zástavba – zpravidla soust ed né zastav ní sloužící p edevším pro výrobní za ízení i
ob anské vybavení dané objekty, pozemky manipula ních ploch a pozemky zelen . asto
bývají oplocené
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
výška objekt pro bydlení – ur ena po tem podlaží, podkroví viz. následující výklad pojmu
podkroví
podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím, ú elov
využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti.
výška objekt výroby s skladování – je výškou mezi upraveným terénem a výškou ímsy, když
je zast ešení dáno sklonem st echy do 12°
malé prostory obchodu a služeb – stavby na pozemcích do plošné vým ry 200 m2
hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy
drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod.
drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt samozásobitelského charakteru
zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak na
živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv )
zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk ,
živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich za ú elem výroby potravin
pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských zví at k tahu,
produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu)
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drobná výrobní innost – výrobní innost netovární povahy sm ující k zakázkové kusové
výrob , innosti mající charakter odborných prací emeslnického charakteru bez negativních
vliv na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.)
stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy – sklady do 200 m2 skladovací plochy
stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP – skladované látky neohrožují ŽP
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda
innosti náro né na p epravu zboží – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2,
podskupiny N1 a N2
innosti nenáro né na p epravu zboží – aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území
ípustná míra – míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle
zvláštních p edpis a vyhlášek (nap . na . Vlády R . 272/2011).
7.

Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby nových
zastavitelných ploch

7.1. Využití zastav ného území
ešením Zm ny . I ÚP Martinice nedochází ke zm
koncepce ve využívání zastav ného
území, které popisuje platný územní plán. Zastav ní sídla je venkovského charakteru a jeho využití
bylo prov eno vydaným územním plánem, který dostupné vhodné plochy využil. V rámci nových
požadavk uplatn ných v pokynech pro zpracování návrhu Zm ny . I ÚP Martinice bylo pozitivn
prov eno dalších p t ploch zastav ného území vesm s pro rozší ení ploch smíšených obytných.
Jedná se o plochy p estavbové ozn. I/P1 – I/P4. P estavbová plocha I/P5 je vymezena pro výstavbu
jednoho rodinného domu.
Zastav né území bylo aktualizováno k datu 14.01.2014.
7.2. Pot eba nových zastavitelných ploch
Je vyvolána požadavkem na umíst ní ploch zp sobu využití – plochy smíšené obytné, pro které
je charakteristické víceú elové využití p inášející do sídla v tší r znorodost a mnohotvárnost. P ínosem t chto ploch je i posílení hospodá ského potenciálu v obci. Pot ebnost vymezení t chto
ploch je provedena v kap. 6.3. od vodn ní ÚP.
8. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území
8.1. Soulad s PÚR R a ÚPD vydanou krajem
Problematika viz kap. C.3.1. a kap. C.3.2.
8.2. Obec v systému osídlení
Zm nou . I ÚP Martinice nedochází ke zm nám.
8.3. Širší vztahy na úseku dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura
- ve vý tu a pojmenování silnic nedochází ke zm nám
- železni ní jednokolejná neelektrifikovaná tra . 252 Studenec – Velké Mezi í –
ižanov vede v územn stabilizované trase ve sm ru východ - západ
- krom ochranného pásma s výškovým omezením staveb letišt K ižanov zasahuje na
území obce ochranné pásmo letišt MO R – M ín
ást území se nachází v koridoru pro létání v nízkých a p ízemních výškách MO R
- jako územní rezervy jsou na území obce vymezeny: koridor pro prov ení budoucího
umíst ní stavby alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í - východ – Kozlov –
ižanov a koridor pro prov ení budoucího umíst ní vysokorychlostní trati.
Technická infrastruktura
V ÚP uvedené informace se dopl ují:
i jihovýchodním okraji obce je vymezen koridor pro umíst ní zdvojení el. vedení ZVN
400 kV
- území obce se nachází v ochranném pásmu letištního radioloka ního za ízení MO R.
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8.4. Širší vztahy p írodních systém
V blízkosti jihozápadní hranice k.ú. Martinice u Velkého Mezi
nachází regionální biokoridor ÚSES RBK 1402 Mostišt – Nesm .
K jiným zm nám oproti platnému ÚP nedochází.

í (v k.ú. Velké Mezi

í) se

9. Vyhodnocení spln ní požadavk zadání ÚP
Dne 12.12.2013 Zastupitelstvo obce Martinice schválilo dopln nou Zprávu o uplat ování
Územního plánu Martinice v uplynulém období. Nedílnou sou ástí této zprávy byly Pokyny pro
zpracování zm ny územního plánu.
a. požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn plánovací dokumentace vydané krajem, pop ípad z dalších širších územních vztah
Politika územního rozvoje R
Vyhodnocení spln ní požadavk – viz kap. C.3.1. od vodn ní ÚP.
Územn plánovací dokumentace vydaná krajem
Vyhodnocení spln ní požadavk – viz kap. C.3.1. od vodn ní ÚP.
Širší územní vztahy
V pokynech pro zpracování zm ny ÚP nebyly uplatn ny žádné požadavky ani b hem
zpracování Zm ny . I ÚP se žádné problémy vyplývajících z širších územích neprojevily. Dále
viz následující bod b.
b. požadavky na území vyplývající z územn analytických podklad
Ze zprávy o uplat ování ÚP Martinice v uplynulém období obsahující Pokyny pro zpracování návrhu Zm ny . I ÚP Martinice (viz kap. D výše uvedené zprávy) nevyplývají z ÚAP
Velké Mezi í žádné problémy, které by nebyly již v platném ÚP Martinice ešeny adekvátním
zp sobem.
c. požadavky na rozvoj území obce - zám ry
V zastav ném území bylo prov eno p t ploch, které byly následn za len ny do ešení
Zm ny . I ÚP Martinice. Vzhledem k územním podmínkám (hranice zastav ného území) byla
i ploše p estavby I/P4 pro napln ní požadovaného zám ru vy len na ješt zastavitelná plocha
I/Z1. Druhá zastavitelná plocha je vymezena ú elov proti železni ní zastávce I/Z2. Plocha
I/Z2 byla následn vy azena po spole ném jednání. Pro pot eby lyža ského svahu Fajt v kopec
(k.ú. Velké Mezi í) byla vzhledem k charakteru využití zvolena plocha zm n v krajin I/K1.
d. požadavky na plošné a prostorové uspo ádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspo ádání krajiny)
Pokyny pro zpracování návrhu zm ny ÚP v této oblasti jsou akceptovány. Urbanistická
koncepce nebyla m na, koncepce uspo ádání krajiny byla rozší ena o požadavky
vymezených oblastí krajinného rázu.
e. požadavky na ešení ve ejné infrastruktury
Pokyny pro zpracování návrhu zm ny územního plánu jsou spln ny. Díl í zm ny na úseku
ve ejného ob anského vybavení ani na úseku ve ejných prostranství nemají významný vliv na
koncepci t chto složek ve ejné infrastruktury. V souladu se ZÚR KrV je vymezen zp esn ný
koridor pro homogenizaci silni ního tahu sil. II/360, územní rezerva koridoru pro prov ení
budoucího umíst ní stavby alternativního vedení silnice MÚK Velké Mezi í - východ –
Kozlov – K ižanov. Na území obce je zárove dle ZÚR KrV vymezen koridor pro umístn ní
stavby zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka – V. Bíteš – hranice Jihomoravského kraje.
f. požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
ešené požadavky nemají nežádoucí dopad na ochranu ani rozvoj hodnot území. ešením
Zm ny . I ÚP Martinice nedochází nekoncep ním zm nám. Na území obce se nenachází nemovité kulturní památky, akceptován je charakter sídelní struktury v etn drobných artefakt
v krajin .
ešení zm ny . I ÚP vesm s využívá ploch p estavby, plochy zastavitelné jsou celkového
rozsahu 0,30 ha. Zastavitelná plocha I/Z1 je sou ástí zám ru, který je ešen i na ploše p estavby
I/P4. Zastavitelné plochy navazují na zastav né území.
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Požadované zám ry ešené Zm nou . I ÚP Martinice jsou vesm s plochami p estavbovými.
Zastavitelná plocha I/Z1 je vymezena proto, že zastav né území neskýtá dostate nou velikost
pozemku pro požadovaný zám r. Pro tyto pot eby nelze využít vymezených ploch platného ÚP,
kde plochy typu SO slouží p edevším pro ochranu ploch BR p ed ú inky hluku ze sil. II/360.
g. požadavky na ve ejn prosp šné stavby (VPS), ve ejn prosp šná opat ení (VPO) a asanace
Vymezením plochy koridoru pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/360, která
v zastav ném území obce zahrnuje navazující ve ejná prostranství (tvo ící uli ní prostor), není
eba v územn plánovací dokumentaci obce ponechávat ve ejn prosp šnou stavbu V-D1,
protože problematiku silnice II/360 lze ešit v nov vymezené VPS plynoucí ze ZÚR KrV
(I/VD1). Plocha VPS pro úpravu silnice III/36048 v sídle je nadále v ešení ÚP pod kódem VD2. Na úseku technické infrastruktury se vymezuje nová plocha VPS pod ozna ením I/VT1
(vymezení vyplývá ze ZÚR KrV).
h. další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis (nap . požadavky na ochranu veejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, ochrany ložisek a surovin, geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými rizikovými p írodními jevy)
Zájmy obrany státu, civilní ochrany jsou upraveny dle aktuálních požadavk dot ených
orgán (zvl. MO R).
Ochrana ložisek nerostných surovin, problematika záplavových území i ochrana p ed
povodn mi je dostate
objasn na v platné územn plánovací dokumentaci.
i. požadavky a pokyny pro ešení hlavních st et , zájm a problém v území
V pokynech pro zpracování návrhu Zm ny . I ÚP Martinice nebyly shledány, nebyly
nalezeny ani p i ešení Zm ny . I ÚP Martinice.
j. požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby s ohledem na obnovu a rozvoj
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose
území obce leží v rozvojové ose republikového významu, nadále je zachován venkovský
charakter obce. Požadované zám ry na zm nu byl prov eny a akceptovány – jedna plocha jako
podmín
p ípustná.
k. požadavky na vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo prov ení zm n jejich využití územní studií
Koncepce Zm ny . I ÚP Martinice nevyžaduje prov ování zám
územní studií.
l. požadavky na vymezení plochy a koridor , pro které budou podmínky pro rozhodování o zm nách jejich využití stanoveny regula ním plánem
Pot eba vyhotovení regula ního plánu nebyla shledána.
m. požadavky na vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud dot ený orgán ve svém
stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vliv na ŽP nebo
pokud nevylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast
Požadavky nebyly v Pokynech pro zpracování zm ny ÚP Martinice uplatn ny. Odbor OŽP
Krajského ú adu Kraje Vyso ina ve svém stanovisku .j. KUJI 79959/2012,OZP 1512/2006
uvádí, že zadání Zm ny . I ÚP Martinice nem že mít významný vliv na EVL uvedené
v národním seznamu evropsky významných lokalit ani pta í oblasti, dále nepožaduje vyhodnocení vliv Zm ny . I ÚP Martinice na životní prost edí.
n.
ípadný požadavek na zpracování konceptu, v etn požadavk na zpracování variant
Variantní ešení ani vyhotovení konceptu ÚP nebylo v Pokynech pro zpracování zm ny ÚP
Martinice vyžadováno.
o. požadavky na uspo ádání obsahu konceptu a návrhu ÚP a na uspo ádání obsahuje jejich
zd vodn ní s ohledem na charakter území a problémy k ešení v etn m ítek a po tu vyhotovení
Výklad pojm a terminologie použitá p i zpracování Zm ny . I ÚP Martinice odpovídá
pojm m a terminologii platného ÚP.
Uspo ádání textové a grafické ásti vychází z dokumentace platného ÚP s tím, že je
uplatn no zn ní bodu . 4 p echodných ustanovení podle zák. . 350/2012 Sb. uvedených v l.
II a dále je akceptováno ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona ve zn ní platných p edpis .
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10. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR, s od vodn ním
pot eby jejich vymezení
Zm na . I ÚP Martinice vymezuje pro zám r prodloužení lyža ského svahu Fajt v kopec, který
se nachází na území m sta Velké Mezi í, plochu se zm nou v krajin I/K1. D vodem je
zkvalitn ní resp. zvýšení atraktivnosti ve využití sportovního areálu Fajt v kopec.
11. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL
11.1. Dot ení ZPF
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na zem lský p dní fond (ZPF) pro Zm nu . I ÚP je
zpracováno dle zák. . 334/1992 Sb., o ochran p dního fondu ve zn ní pozd jších zm n, na
základ spole ného metodického doporu ení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany
horninového a p dního prost edí MŽP - Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ešení na zem lský p dní fond v územním plánu.
Zp t k zem lskému využití se navrací ást zastavitelné plochy 1 platného ÚP. Navráceno je
0,63 ha plochy z toho 0,46 ha se nachází na p dách II. t ídy ochrany a zbylých 0,17 ha na p dách
V. t ídy ochrany. Navrácení bude do plochy zem lské - orná p da (ZO).
ehledná bilance ploch se zm nou v území
Lokalita

vým ra plochy (ha)

druh plochy
v ZÚ

I/Z1

pozn.

mimo ZÚ

celkem

0,10

0,10

0,10

0,10

smíšená obytná

ímá souvislost se zám rem na
ploše I/P4

I/Z2

plocha vy azena po spole ném jednání

I/P1
I/P2
I/P3

smíšená obytná
smíšená obytná
smíšená obytná

0,05
0,02
0,04

0,05
0,02
0,04

I/P4

smíšená obytná

0,08

0,08

I/P5

bydlení v rodinných domech

0,14

0,14

0,33

0,33

I/K1

smíšená nezastav ného území

0,41

ímá souvislost se zám rem na
ploše I/Z1

vým ra plochy zmenšena na základ
spole ného jednání

0,41

Vyhodnocení záboru p dního fondu dle metodiky MMR
íslo
lokalit
y
I/Z1

zp sob využití plochy

pl.smíšné obytné

vým r
a
ploch
y (ha)

celkový
zábor
ZPF
(ha)

0,10

0,10

I/Z2
0,05

0,00

I/P2

pl. smíšené obytné

0,02

0,00

I/P3

pl. smíšené obytné

0,04

0,00

pl. smíšené obytné

0,08

0,00

I/P4

orná
d
a

zahrady

ovocn
é
sady

trvalé
travní
porosty

zábor ZPF podle t íd ochrany
(ha)
I.

II.

III.

IV.

0,10

V.

investi
ce do
dy
(ha)

0,10

pl. vy azena po spole ném jednání
pl. smíšené obytné

I/P1

zábor ZPF podle jednotlivých
kultur (ha)

Plochy smíšené obytné celkem
I/P5
pl. bydlení v rodinných domech
Plochy bydlení v rodinných domech
celkem
pl. smíšené nezastav ného
I/K1
území - sportovní
Plochy smíšené nezastav ného
území sportovní celkem
Zábor ZPF celkem
Pozn.:

0,10
0,14

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00
0,00

0,41

0,00

plocha se nachází na nezem

lských pozemcích, není vyhodnocována

plocha se nevyhodnocuje na základ metodiky
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Plochy na sebe navazují. ešení Zm ny . I ÚP Martinice vychází ze zám ru majitele pozemku,
který zde hodlá realizovat služby obslužného a hospodá ského charakteru spolu s bydlením vlastní
rodiny. Jedná se o využití plochy se zna ným p evýšením pro zem lskou innost v t žce dostup
Plochy ur ené pro zm ny v území
Lokalita I/Z1 a I/P4
Plochy na sebe navazují. ešení Zm ny . I ÚP Martinice vychází ze zám ru majitele pozemku,
který zde hodlá realizovat služby obslužného a hospodá ského charakteru spolu s bydlením vlastní
rodiny. Jedná se o využití plochy se zna ným p evýšením pro zem lskou innost v t žce dostupném
terénu.
Lokalita I/Z2
Plocha vy azena po spole ném jednání.
Lokalita I/P1
Slouží k rozší ení stávajících inností vykonávaných na územn stabilizované ploše stejného zp sobu využití. P edností ešení je možnost optimálních provozních vazeb.
Lokalita I/P2
Z d vodu stísn nosti sou asn využívaných ploch pro drobné podnikatelské aktivity se ást aktivit
evádí (p evážn sklad ) do nové lokality.
Lokalita I/P3
Z d vodu stísn nosti sou asn využívaných ploch pro drobné podnikatelské aktivity se ást aktivit
evádí (p evážn sklad ) do nové lokality.
Lokalita I/P5
D vodem pro vymezení plochy pro bydlení v rodinných domech ej požadavek na výstavbu rodinného domu v zastav ném území. P i prov ování využitelnosti plochy pro požadovaný zám r nebyl
nalezen žádný relevantní d vod, který by realizaci zám ru bránil.
Lokalita I/K1
Je vymezena na plochách nebonitovaných (ostatní plocha a PUPFL).
Investice do p dy
ešení platného ÚP se nem ní.
Eroze p dy
ešení platného ÚP se nem ní.
Areály a stavby zem lské výroby
ešení platného ÚP se nem ní. Údaje platného ÚP ohledn kapacity ustájených zví at nebyly
v p íloze uvedeny. Jednalo se o formální chybu nemající vliv na koncepci ÚP.
Uspo ádání ZPF
ešení platného ÚP se nem ní.
Územní systém ekologické stability
ešení platného ÚP se nem ní.
Investice do p dy
ešení platného ÚP se nem ní.
Dopravní pom ry
ešení platného ÚP se nem ní.
Etapizace výstavby
ešením Zm ny . I ÚP Martinice dochází k úprav etapizace. Vymezeny jsou dv etapy, protože
druhá etapa v platném ÚP zahrnovala plochy se zm nou v území . 4 a . 9, které mají charakter proluk, a proto s plochami se zm nou v území . 2, . 3 a . 8 tvo í II. etapu. První etapu výstavby tvo í
plochy se zm nou v území . 1, 5, 6, 7, 10, I/Z1, I/P1, I/P2, I/P3, I/P4, I/P5 a I/K1. Druhou etapu výstavby tvo í plochy se zm nou v území . 2, 3, 4, 8 a 9.
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Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a pot eby nových zastavitelných ploch
Je provedeno v kapitole C.7 od vodn né této zm ny ÚP.
11.2. Dot ení PUPFL
V dopln né Zpráv o uplat ování ÚP Martinice v uplynulém období byl uplatn n požadavek na
prodloužení lyža ského svahu z Fajtova kopce, který se nachází na území m sta Velké Mezi í. Pro
tento zám r je vymezena plocha se zm nou v krajin I/K1, která krom pot ebné technické
infrastruktury (lyža ský vlek apod.) nep edpokládá žádné stavební aktivity. P edpokládá se však
odstran ní lesního prostu v rozsahu, který bude ur en v p íslušné podrobn jší dokumentaci. Hledání
alternativního ešení vzhledem k p ímé provozní vazb na stávající svah nelze uplatnit. Plocha,
kterou Zm na . I ÚP Martinice vymezuje pro daný zám r, iní 0,41 ha – viz tab. v kap. C.11.1.
Ve vzdálenosti do 50 m od hranice PUPFL se nachází plocha p estavby I/P1. Jedná se o
osamocený pozemek lesa (p. . 688/2 v k.ú. Martinice u V. Mezi í o vým e 0,1809 ha), který je
obklopen ze všech stran zastav ným územím. Plocha p estavby I/P1 eší rozší ení stávajících
aktivit, které jsou umíst ny na ploše zastavitelného území, která zasahuje až k hranici zmín ného
PUPFL.
12. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
Obsaženo v ásti zpracované po izovatelem.
13. Vyhodnocení p ipomínek
Obsaženo v ásti zpracované po izovatelem.

D. Grafická ást od vodn ní
Výkresová ást od vodn ní Zm ny . I ÚP Martinice
íslo
ZI-O1
ZI-O2
ZI-O3

Výkres
název
Koordina ní výkres
Výkres širších vztah
Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu

po et list
1
1
1

ítko
1:5 000
1:50 000
1:5 000
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