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A. Textová ást :
1.

Vymezení zastav ného území

(1) Zastav né území bylo vymezeno k 07.07.2015.
(2) Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu:
a) výkres . 1 - Základní len ní území
b) výkres . 2 - Hlavní výkres.

2.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1. Základní koncepce rozvoje území
(3) Zachovat dosavadní venkovský charakter od sebe vodními plochami odd lených sídel O echova a Ronova.
(4) Efektivn využít plochy zastav ného území obce. Pot ebné plochy se zm nou v území vymezovat v p im eném rozsahu k velikosti obce a atraktivnosti obce pro obyvatele.
(5) Vylou it možnosti umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení, které by mohly p ímo anebo
druhotn narušit kvalitu prost edí jako celku.
(6) Zabezpe it podmínky pro další zlepšování obsluhy území ve ejnou infrastrukturou p edevším
na úseku odvád ní a likvidace splaškových vod.
(7) Krajinu chránit a kultivovat jako podstatnou složku prost edí obyvatel a základ jejich totožnosti.
(8) Vytvá et podmínky pro zajišt ní kontinuálního a harmonického rozvoje obce s dostate nou
flexibilitou ve využívání území.
2.2. Koncepce rozvoje a ochrany hodnot
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

írodní hodnoty
Akceptovat p írodní hodnoty široce rozev eného údolí severozápadn od sídel s rybníky,
kulturními loukami a mok ady.
Zajistit ochranu zalesn ných prostor , které na území obce zasahují ze sousedních
katastrálních území a vymezují zelený horizont obce.
Respektovat bohatost lenitých okraj lesa se zvýšenou druhovou diverzitou.
Nedopustit snížení podílu trvalých travních porost na celkové vým e zem lského
dního fondu.
Kultivovat zele doprovázející liniové prvky v krajin p edevším v zem lsky využívané.
Vytvo it podmínky zajiš ující funk nost regionálních a lokálních ÚSES alespo
v minimálních p ípustných parametrech.
Chránit nezastav né území p ed jeho dalším znehodnocováním. Územní rozvoj sm rovat
edn do ploch zastav ného území a pak do vymezených zastavitelných ploch.

Kulturní hodnoty v etn hodnot urbanistických a architektonických
(16) Zachovat odd lení zástavby sídla O echov a sídla Ronov vodními hladinami Tvrzského a
Mlýnského rybníka.
(17) Respektovat prostorové uspo ádání sídla O echov s dob e znatelnou neúplnou okrouhlicí
s navazující pozd jší kompaktní zástavbou p i dnešní sil. I/37.
(18) Respektovat kompaktní zástavbu sídla Ronov s jasn vymezeným ve ejným prostranstvím
tvercového p dorysu, které ovládá objekt kaple a tvrze. Nep ipustit narušení prostoru
s vysokou urbanistickou kvalitou, která je dána souborem kaple, tvrze a p ilehlé zástavby.
(19) Kapli sv. Antonína Paduánského v Ronov považovat za pozitivní kulturní dominantu území
významn se uplat ující nad hladinou Tvrzského rybníka.
(20) Zachovat pohledový vztah sídlo O echov s dochovaným stromo adím p es hráz Tvrzského
rybníka.
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(21) Nelze p ipustit umis ování staveb a za ízení, které by svým architektonickým výrazem,

proporcemi, m ítkem i provozními aktivitami významn narušovaly hodnoty území.
(22)
i rozhodování o zm nách v území respektovat drobné artefakty v krajin mnohde
s doprovodem zelen , které do krajiny ešeného území neodmysliteln pat í.
Civiliza ní hodnoty
(23) Zajistit podmínky pro ochranu a kultivaci civiliza ních hodnot, kam pat í:
a) silnice I. a III. t ídy
b) zna ené turistické trasy, cyklotras, hipostezky
c) ve ejná hromadná doprava v etn autobusových zastávek
d) technická infrastruktura v obci
e) za ízení ob anské vybavenosti.
(24) Prioritou je hospodárné a ú elné využívání dopravní a technické infrastruktury a ob anské
vybavenosti v . ve ejných prostranství.
2.3. Koncepce ochrany ve ejného zdraví
(25) Uplatnit zásadu, že u ploch výroby a skladování, ploch smíšených výrobních, ploch
smíšených obytných, nesmí jejich p ípadné negativní vlivy z p ípustných inností p ekro it
hranici areálu resp. plochy vymezené v ÚP. U ploch výroby a skladování - zem lská výroba
pak nesmí negativní ú inky dosáhnout ploch citlivých funkcí.
(26) Plochy se zm nou v území, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity ležící
v p ímém dosahu silnice I. t ídy, za lenit do ploch podmín
p ípustného využití.
3.

Urbanistická koncepce v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systému
sídelní zelen
Graficky je znázorn na ve výkrese . 2 Hlavní výkres.

3.1. Urbanistická koncepce
Územní plán stanovuje tyto základní zásady urbanistické koncepce.
(27) Akceptovat stávající plošné a prostorové uspo ádání sídelních útvar , akceptovat základní
organizaci území, kultivovat kvalitu osídlení p i zachování pozitivních hodnot území a
autenti nosti obce.
(28) Akceptovat komplexní ešení území obce vedoucí k zabezpe ení souladu p írodních,
kulturních a civiliza ních hodnot území.
(29)
im eným rozvojem sídla O echov nenarušit identitu sídla. V sídle Ronov ešit kvalitativní
zm ny bez nárok na zastavitelné plochy.
(30) Drobné struktury osídlení ve volné krajin považovat za územn stabilizované celky. S dalším
rozši ováním t chto struktur ve volné krajin neuvažovat.
(31) Umožnit rekrea ní využití domovního fondu nevhodného k trvalému bydlení
i
nevyužitelného pro jiný ú el.
(32) Plochu zem
lské výroby, která se nachází severovýchodn od okraje sídla O echov
považovat za plochu územn stabilizovanou. Na ploše objekt zem lského p vodu vrostlé
do obytného území sídla O echov vymezit územní rezervu pro budoucí bydlení v rodinných
domech.
(33) Vymezený dobývací prostor stavebního kamene považovat za kone ný. Po ukon ené t žb
stavebního kamene prostor lomu rekultivovat.
(34) Preferovat víceú elové využívání ploch rozdílného zp sobu využití. Zamezit výstavb , která
by výrazn zm nila obraz sídel v krajin i znehodnotila urbanistické uspo ádání sídel,
edevším sídla Ronov.
3.2. Plochy se zm nou v území
(35) Plochy zastavitelné jsou ozna eny kódem Z.
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Ozn.
plochy

Z1

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika
Ob anské vybavení - t lovýchovná
a sportovní za ízení
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ípustné

podmínky využití

vým ra
(ha)

OS

Dostavba proluky za ízením pro t lovýchovu a sport
v návaznosti na p ilehlou ob anskou vybavenost mate skou školu. Dopravní obsluha – jedním sjezdem ze silnice.

0,34

BV

Dostavba proluky rodinnými domy s využitelným
podkrovím. Zástavbu ešit v kontextu okolní zástavby. Respektovat podmínky innosti v ochranném
pásmu el. vedení VN 22 kV. Dopravní obsluha plochy – z p ilehlé místní komunikace na ve ejném
prostranství.

0,53

PV

Zajistit bezpe nou dopravní obsluhu vybudovaných
objekt technické infrastruktury. Ve ejná prostranství
s p evažující dopravní funkcí navázat na stávající
ve ejné prostranství s místní komunikací v p ilehlé
obytné zón rodinných dom .

0,11

TI2

Využití plochy bude ur eno zvolenou technologií
išt ní odpadních vod. zohlednit skute nost, že plocha OV se nachází v ochr. pásmu železnice a
v blízkosti lokálních prvk ÚSES. Dopravní obsluha
– z p ilehlé plochy výroby a skladování VK a plochy
smíšené nezastav ného území p írodního NSp

0,09

W1

Umožnit výstavbu malé vodní nádrže. Utvá ení
eh ešit s pot ebou vzniku kvalitního b ehového
porostu. Dopravní obsluha bude z p ilehlé ú elové
komunikace. Zohlednit vzdálenost 50 m od okraje
lesa.

0,86

BV

Dostavba proluky rodinnými domy s využitelným
podkrovím. Zástavbu ešit v kontextu okolní zástavby. Dopravní obsluha plochy – z p ilehlé místní
komunikace na ve ejném prostranství.

0,19

DS

Umožnit výstavbu garáže pro osobní vozy. Zástavbu
ešit v kontextu okolní zástavby. Dopravní obsluha
bude z p ilehlé ú elové komunikace.

0,02

DS

Umožnit výstavbu garáží pro osobní vozy. Zástavbu
ešit v kontextu okolní zástavby. Dopravní obsluha
bude z p ilehlé ú elové komunikace.

0,06

kód

Bydlení v rodinných domech –
venkovské
Z2
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ípustné
Ve ejná prostranství – ve ejné
prostranství
Z3
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ípustné

Z4

Technická infrastruktura – inž.
sít - išt ní a odvád ní odpadních
vod
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ípustné
Vodní a vodohospodá ské – vodní
plochy a toky

Z5
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

Bydlení v rodinných domech –
venkovské
Z6

ECHOV

Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

Plochy dopravní infrastruktury silni ní
Z7
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

Plochy dopravní infrastruktury silni ní
Z8
Zvláštní podmínky využití:
územní studie
podm. p ipust.

(36) Zvláštní podmínky ve využívání území stanovující podmín nost využití plochy se zm nou v

území nejsou stanoveny.
(37) Napojení zastavitelných ploch na sít

technické infrastruktury (kde si to charakter plochy
vyžaduje, p ípadn není v ÚP uvedeno odchylné ešení) bude ešeno jejich prodloužením.
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3.3. Systém sídelní zelen
(38) Systém sídelní zelen je tvo en samostatn vymezenými plochami zelen soukromé a
vyhrazené (ZS) i plochami soukromé a vyhrazené zelen , která je sou ástí jiných ploch
rozdílného zp. využití. Pozemky zahrad budou tvo it významný podíl ploch typu BV, SV i RI.
Pozemky vyhrazené zelen pak budou zabezpe ovat p ív tiv jší prost edí na plochách typu
VD, VZ a VK a budou dotvá et prost edí ploch OV a OS.
(39) V p írod blízkém stavu udržovat plochy zelen p írodního charakteru (ZP) v zastav ném
území pod rybníkem Obecník v sídle O echov a na b ehu Tvrzského rybníka v sídle Ronov.
(40) Respektovat stabilizované plochy ve ejné zelen , jež jsou sou ástí ploch ve ejných
prostranství.
(41) U zelen preferovat používání autochtonních druh d evin. Výb r d evin zvl. zelen na
ve ejných prostranstvích provád t tak, aby se uplatnily celoro . Vhodnými d evinami
doplnit ochrannou a izola ní zele (ZO) u istírny odpadních vod. Posilovat pronikání
krajinné zelen do sídelního prost edí.
4.

Koncepce ve ejné infrastruktury v etn podmínek pro její umis ování

4.1. Koncepce dopravní infrastruktury
(42) Silni ní doprava
a) silni ní sí na území obce považovat za stabilizovanou s pot ebou odstran ní bodových
závad
b) vymezit zp esn ný koridor pro homogenizaci vybraného úseku stávajícího tahu sil. I/37
v zastav ném území na ší ku stávajícího uli ního prostoru, mimo souvisle zastav ného
území na ší ku ochranného pásma silnice I. t ídy
c) utvá ení dopravního prostoru silnice sm ovat k dopravnímu zklidn ní pr jezdního úseku
silnice – sil. I/37
d) místní komunikace – respektovat plochy ve ejných prostranství s místními komunikacemi vymezenými dle významu a d ležitosti pro p ímou dopravní obsluhu p ilehlých nemovitostí.
(43) Doprava v klidu
a) dopravu v klidu uvažovat na stupe automobilizace min. 1:2,5
b) nové plochy pro parkování ešit p edevším na stávajících i navržených plochách dopravy
silni ní, plochách ve ejných prostranství event. v rámci dalších ploch s rozdílným zp sobem využití, kde parkování a odstavení vozidel je p ípustné
c) nelze z izovat odstavná a parkovací stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 3,5 t v obytných zónách a na ve ejných prostranstvích
d) na ve ejných prostranstvích nep ipustit realizaci garáží i krytých stání pro motorová vozidla
e) vyžadovat, aby každý nov vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo jedno garážové i odstavné stání pro osobní automobil.
(44) Hospodá ská doprava
a) stabilizovat kostru stávajících ú elových komunikací a vytvo it podmínky pro zlepšení
dopravní obsluhy zem lské a lesní krajiny.
(45) Nemotorová doprava
a)
i silnici I/37 v souvisle urbanizované ásti obce zajistit dobudování chodník . Využít
možností, které nabízí zásady pro úpravy a zklid ování pr tah silnic obcemi
b) zachovat turistické trasy erven a mod e zna ené, zachovat zelen zna enou turistickou
stezku
c) akceptovat zna enou cyklotrasu . 5242
d) rekrea ní (p ší, cyklistickou i další) dopravu je možno vymezovat i na jiných k tomu
vhodných plochách rozdílného zp sobu využití, pokud to nebude v rozporu s jejich
ípustnými p ípadn podmín
p ípustnými zp soby využití.
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(46) Ve ejná doprava a služby motorist m
a) ve ejná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou a železni ní p epravou. Umíst ní

zastávek se nem ní
b) za ízení služeb pro motoristy lze umis ovat v k tomu p íhodných plochách rozdílného

zp sobu využití se zohledn ním druhu služeb, kapacitních nárok i dopravní zát že.
(47) Železni ní doprava
a) respektovat dvoukolejnou elektrifikovanou železni ní tra v úseku Havlí
v Brod –
Brno
b) v rámci zlepšení technických parametr této trati p ipustit modernizaci trasy ve vymezené
stabilizované ploše drážní infrastruktury
c) na území obce nevymezovat nové plochy pro tento druh dopravy.
(48) Letecká doprava (civilní)
a) nad severozápadní ástí území obce nep ipustit umis ování nadzemních staveb za ízení a
jiných opat ení, která by narušily bezpe nost na vnitrostátním ve ejné letišti K ižanov.
(49) Vodní doprava
a) na území obce nemá své zájmy.
4.2. Koncepce technické infrastruktury
(50) Zásobování pitnou vodou, kanalizace
a) zachovat stávající zp sob zásobení obce pitnou vodou
b) vytvo it podmínky pro výstavbu uceleného systému kanaliza ní sít v sídlech, který bude

ukon en OV nad Hamerským rybníkem
c) vodovodní sí i v rozvojových plochách ešit na pokrytí pot eby požární vody
d) na území obce neumis ovat za ízení, která jsou významnými producenty odpadních vod
e) odvád ní deš ových vod ešit tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních pom
v povodí tzn. zvyšovat reten ní schopnost krajiny, deš ové vody uvád t maximáln do
vsaku i je zadržovat na p íslušném pozemku.
(51) Zásobování energiemi
a) nadále akceptovat dvoucestné zásobení obce energiemi
b) stávající systém zásobování elektrickou energií z stane zachován. K zajišt ní pot eb dodávky el. energie obce bude využito stávajících trafostanic s p ípadným p ezbrojením.
V místech zvýšených nárok lze obec doplnit i novými trafostanicemi
c) stávající systém zásobování zemním plynem bude zachován, rozvody plynu v zastavitelných plochách ešit jako rozvody st edotlaké
d) území se za ízením katodové ochrany v etn území bezpe nostního pásma katodové
ochrany považovat za území nezastavitelné
e) zp sob vytáp ní je p edur en provedenou plošnou plynofikací. Neuvažovat výstavbu centrálního zdroje tepla
f) ÚP nebrání využívání alternativních zp sob vytáp ní nap . solární kolektory na nemovitostech, tepelná erpadla aj..
(52) Elektronické komunikace
a) na území obce neumis ovat zám ry, které by mohly negativn ovlivnit i narušit bezpe nost provozu v ochranném pásmu leteckého radioloka ního prost edku
b) innostmi v jihozápadní ásti obce nenarušit funk nost radioreléové trasy
c) zachovat funk nost podzemních telekomunika ních vedení.
(53) Nakládání s odpady
a) provozovaný systém nakládání s odpady z stane zachován
b) na území obce nebude z izována ani oživována žádná skládka odpad .
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4.3. Koncepce ob anského vybavení
(54) Stávající plochy ob anského vybavení jsou plochami územn stabilizovanými vesm s
s pot ebou modernizace a stavebních úprav. V rámci stavebních úprav významn nerozši ovat
stavby (plošn ani výškov ).
(55)
ipustit umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu 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. Do souladu se stávajícím využíváním
plochy (ob anská vybavenost - t lových. a sport za ízení) uvést proluku mezi mate skou
školou a rodinným domem.
4.4. Koncepce ve ejných prostranství
(56) Stávající ve ejná prostranství zachovat jako stabilizované plochy ve ejných prostranství (PV).
(57) Ve ejná prostranství nadále integrovat do jiných územn stabilizovaných ploch s rozdílným
zp sobem využití (nap . SV, BV).
(58) S úpravou ve ejných prostranství zajistit i úpravu objekt a prostor bezprost edn k t mto
ve ejných prostranstvím p iléhající.
(59) Preferovat obsluhu zastavitelných ploch dopravní a technickou infrastrukturou z ve ejných
prostranství.
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a
podobn
Graficky je znázorn na ve výkrese . 2 Hlavní výkres.
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
(60) Akceptovat požadavek obnovy kulturní krajiny s vyváženým podílem p írodních a lov kem
ovlivn ných složek.
(61) Druhové a prostorové uspo ádání lesa spolu s reliéfem nadále bude nositelem vlastností a
irozeného stavu krajiny p i územním rozvoji obce.
(62) Intenzifikace zem
lské výroby vyžadující scelování zem lské p dy není p ípustná.
Nep ípustné je zvyšování podílu orné p dy na zem lském p dním fondu.
(63) Posilovat podíl stromové zelen v urbanizovaném území a podíl rozptýlené zelen v krajin
zem lsky využívané.
(64) Preferovat polyfunk ní využívání krajiny nezastav ného území.
(65) V krajin jsou vymezeny plochy s rozdílným zp sobem využití:
a) plochy vodní a vodohospodá ské (W1, W2) - respektovat stávající vodní plochy, krajinu
možno na vhodných místech oživit novými vodními plochami. Chránit vodní toky v etn
doprovodných porost p ed jejich znehodnocením
b) plochy lesní (NL) - dosáhnout trvalosti lesa, jeho všestranné stability a polyfunk nosti
etn výnosnosti v hospodá ském lese
c) plochy zem
lské (NZ1, NZ2) - minimalizovat dot ení zem lského p dního fondu.
Sou asnou vým ru zem lských ploch je možno zmenšit o pot ebné plochy se zm nou
v území dané tímto ÚP. ešit obnovu luk v nivách vodních tok a nivních polohách
d) plochy smíšené nezastav ného území - p írodní (NSp) - respektovat tyto plochy mající
podíl na ekologické stabilit , druhové diverzit a utvá ení krajinného rázu území
e) plochy smíšené nezastav ného území - nerostné suroviny (NSn) - zachovat plochu
dobývací prostoru stavebního kamene
f) plochy p írodní (NP) - plochy chránit pro jejich zásadní význam v pln ní ekologických
funkcí v krajin (zde budoucí maloplošné chrán né území).
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(66) Koncepce územního plánu z hlediska ochrany krajinného rázu:
a) respektovat dochovanou urbanistickou strukturu sídel, zasazení sídel do krajinného

rámce. Ú eln využívat zastav né území a rozvojové (zastavitelné) plochy umis ovat
v p ímé vazb na urbanizované území
b) stavby pro bydlení umis ovat tak, aby do volné krajiny sm ovala zele zahrad
c) v pohledov exponovaných územích a d ležitých pohledových partiích neumis ovat
žádné stavby i za ízení, které by rušily krajinnou scenérii a místa pr hled
5.2. Vymezení ploch se zm nou v krajin
(67) Plochy se zm nou v krajin jsou vyzna eny kódem K.
Ozn.
plochy

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika
kód

K1

NP

írodní

K2

Smíšená nezastav ného území - p írodní

NSp

K3

Smíšená nezastav ného území - p írodní

NSp

K4

Smíšená nezastav ného území - p írodní

NSp

K5

Smíšená nezastav ného území - p írodní

NSp

K6

Smíšená nezastav ného území - p írodní

NSp

K7

Smíšená nezastav ného území - p írodní

NSp

podmínky využití

vým ra
(ha)

Vytvo it podmínky pro zachování kv tnaté mokré
louky.

0,08

Vytvo it podmínky pro zajišt ní funk nosti lokálního biokoridoru ÚSES.
Vytvo it podmínky pro zajišt ní funk nosti lokálního biokoridoru ÚSES.
Vytvo it podmínky pro zajišt ní funk nosti regionálního biokoridoru ÚSES.
Vytvo it podmínky pro zajišt ní funk nosti regionálního biokoridoru ÚSES.
Vytvo it podmínky pro zajišt ní funk nosti regionálního biokoridoru ÚSES.
Vytvo it podmínky pro zajišt ní funk nosti regionálního biokoridoru ÚSES. Tyto podmínky musí
respektovat existenci ložiska nevyhrazeného nerostu nacházejícího se v bezprost ední blízkosti vymezené plochy a nebránit jeho p ípadnému ekonomickému využití v budoucnosti.

0,33
1,30
1,01
0,76
1,85

1,77

5.3. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
(68) Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému
a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
(69) Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability
za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability.
(70) Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le je možno
za p esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické
infrastruktury, p ípadn stavbu související s ochranou ŽP).
(71) Sí biocentrem a biokoridor ÚSES p edevším ve volné krajin doplnit interak ními prvky(tj.
znými formami rozptýlené zelen ).
(72) Opat ení:
Prvek MÚSES
Biokoridor
RBK 1455

LBK 1, LBK 2
LBK 3
LBK 4
LBK 5

Navrhovaná opat ení
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. V míst pr chodu
biokoridoru ornou p dou provést zatravn ní s uplatn ním rozptýlené zelen
odpovídající stanovištním podmínkám dle STG.
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu odpovídající stanovištním
podmínkám dle STG.
V místech pot eby doplnit b ehové a doprovodné porosty domácími, stanovištn
odpovídajícími d evinami.
Zachovat vodní režim území. V místech pot eby doplnit b ehové a doprovodné
porosty domácími, stanovištn odpovídajícími d evinami.
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu odpovídající stanovištním
podmínkám dle STG. Louky obhospoda ovat extenzivním zp sobem, pravideln
kosit, nehnojit.
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LBK 6

LBK 7
Biocentrum
RBC B ezejcký les
LBC Bitýška

LBC Hamerský rybník
LBC Osovec

LBC Pod cestou

LBC U kamenolomu
LBC Zmotánek

ECHOV

V místech pot eby doplnit b ehové a doprovodné porosty domácími, stanovištn
odpovídajícími d evinami. Louky obhospoda ovat extenzivním zp sobem, pravideln
kosit, nehnojit.
Louky obhospoda ovat extenzivním zp sobem, pravideln kosit, nehnojit. Zamezit
ruderalizaci a degradaci spole enstev.
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu odpovídající stanovištním
podmínkám dle STG. Okolní lu ní porosty obhospoda ovat extenzivním zp sobem,
pravideln kosit, nehnojit. Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní
spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG
V místech pot eby rozší it b ehové porosty o vhodné autochtonní d eviny
odpovídající stanovištním podmínkám.
Zachovat vodní režim území. V místech pot eby doplnit b ehové a doprovodné
porosty domácími, stanovištn
odpovídajícími d evinami. Okolní louky
obhospoda ovat extenzivním zp sobem, pravideln kosit, nehnojit.
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. Louku
obhospoda ovat extenzivním zp sobem, pravideln kosit, nehnojit.
Lesní porosty postupn p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Zachovat vodní režim území. V místech pot eby doplnit b ehové a doprovodné
porosty domácími, stanovištn odpovídajícími d evinami. Okolní lu ní porosty
obhospoda ovat extenzivním zp sobem, pravideln kosit, nehnojit.

5.4. Prostupnost krajiny
(73) Stávající prostupnost krajiny ešením územního plánu nebude snížena.
(74) Koncepce uspo ádání krajiny nebrání zahuš ování cestní sít v krajin zlepšující p ístup
k vlastnickým pozemk m.
(75) Biologickou prostupnost území posílit kultivací systému ÚSES.
5.5. Vodní hospodá ství
(76) Vodní plochy a toky
a) koncepce vodního hospodá ství je založena na stabilit vodních režim (tj. v zásad na
snížení rozdílu mezi minimálními a maximálními pr toky) a vzájemného p sobení
vodních tok na okolní území
b) nenavrhovat nová odvodn ní zem
lských p d
c) vytvo it podmínky pro navrácení p irozené podoby vodních tok
d) pro výkon správy vodních tok vymezit pás v ší i 6 m od b ehové áry vodních tok
e) na území obce neumis ovat žádná kapacitní za ízení sloužící ke skladování hnojiv a
statkových hnojiv.
(77) Ochrana p ed povodn mi
a) vodohospodá ským orgánem nejsou na území obce vymezena záplavová území
b) do p íb ežní ásti údolní nivy nelze umis ovat žádné stavební ani nestavební zám ry,
které nemají p ímou souvislost nezachováním anebo se zlepšením vodohospodá ských
pom
povodí i nejsou stavbami zlepšujícími kvalitu životního prost edí
c) umožnit periodické zaplavování údolní nivy p i zvýšených jarních pr tocích
d) nep ipustit zorn ní trvale travních porost , které pozitivním zp sobem p ispívají ke
zvyšování retence území
e) stavební pozemky vymezit s pot ebou vsaku i zadržení deš ových vod.
(78) Protierozní opat ení
a) vhodným návrhem rozptýlené zelen , zatravn ním, p ípadn z ízením protierozních
pr leh i mezí ešit zkrácení dlouhých drah povrchového odtoku deš ových vod zvl. na
svazích orné p dy severozápadn od sídla O echov
b) nep ipustit úpravy pozemk zp sobující rychlejší odtok vody a snižující schopnost vsaku.
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5.6. Podmínky pro rekreaci
(79) Ke krátkodobé a denní rekreaci budou sloužit, plochy ve ejných prostranství.
(80) Umožnit rozvoj tzv. druhého bydlení v neperspektivních objektech pro trvalé bydlení, jejich
vodní ú el i p estavbu ešící rozvojové pot eby v obci. Ve volné krajin neumis ovat nové
stavby pro rekreaci ani zahrádká ské kolonie i osady.
(81) Pohybové formy rekreace – koncepce viz výrok (45).
5.7. Dobývání ložisek nerostných surovin
(82) Modernizací technologických za ízení a inovací pracovních postup
životního prost edí v prostoru lomu i okolí.
(83) Pr
žn provád t rekultivaci vyt žených ástí kamenolomu.
6.

zlepšovat kvalitu

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), p ípustného využití, nep ípustného využití
(v etn stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných
opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmín
ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání v .
základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních
pozemk a intenzity jejich využití)

6.1. Podmínky pro využití ploch
Územní rozsah ploch s rozdílným zp sobem využití je vymezen ve výkresové ásti územního
plánu ve výkrese . 2 Hlavní výkres.
(84) Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)

Hlavní využití:

zabezpe ení pot eb individuálního bydlení v objektech obklopených soukromou zelení v kvalitním prost edí
ípustné využití: pozemky staveb rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen ,
pozemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení
Podmín
p ípustné využití:
související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory pro
zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná
stitelská innost, p ípadn rodinná rekreace ve stávajících domech. Vše
za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde ke snížení kvality
prost edí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde ke zvýšení dopravní zát že plochy a zárove jsou v územní menšin k vymezené ploše
bydlení
Nep ípustné využití: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – nep edpokládá se významné zahuš ování zastav ného území. P ípadná dostavba proluk a zm ny dokon ených staveb musí
ítkem, formou respektovat m ítko, kontext a charakter okolního zastav ní. Akceptovat výškovou hladinu okolní zástavby.
plochy zm n – viz podmínky využití plochy kap. A.3.2. Na stavebním pozemku ponechat min. 40 % plošné vým ry pozemku se schopností vsaku
deš ových vod.
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(85) Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)

Hlavní využití:

zabezpe ení pot eb individuální pobytové rekreace v kvalitním zejména
írodním prost edí
ípustné využití: pozemky pro umis ování staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci
a další rekrea ní aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,ve ejná prostranství.
Nep ípustné využití: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim využití plochy snižující kvalitu prost edí plochy a již p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - p ípustné jsou stavební úpravy ev. p ístavby
v rozsahu do 20 % stávajícího p dorysu stavby. Nep ekro it p evládající
výškovou hladinu zástavby. Akceptovat p írodní charakter okolí
plochy zm n – nejsou vymezeny.
(86) Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)

Hlavní využití:

ob anské vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk ve ejné
infrastruktury
ípustné využití: pozemky staveb a za ízení pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky
pro za ízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pozemky pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociální
služby. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky
ve ejných prostranství, sídelní zele
Podmín
p ípustné využití:
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajišujících dohled nad za ízením a že bydlení nebude hlavním využitím plochy rušeno nad p ípustnou míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ve ejné
ob anské vybavenosti. P ípustné je zachování za ízení komer ního charakteru za p edpokladu, že bude v menšin vzhledem k plochám ob anského vybavení
Nep ípustné využití: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo
anebo druhotn a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – kapli sv. Antonína Paduánského v sídle Ronov považovat za pozitivní kulturní dominantu území
plochy zm n – nejsou vymezeny.
(87) Plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM)
Hlavní využití:
ob anské vybavení sloužící p edevším pro menší komer ní aktivity bez
nežádoucích dopad na sousední plochy
ípustné využití: pozemky staveb a za ízení pro administrativu, v du, výzkum, obchodní
prodej, ubytování, stravování, služby, pozemky ve ejného ob anského vybavení, které nesnižují kvalitu životní prost edí mimo prostor provozovaných služeb a provozování služeb nevyvolá zvýšení obvyklé dopravní záže, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejná prostranství a sídelní zele
Podmín
p ípustné využití:
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajišujících dohled nad za ízením. Za ízení pro sport a t lovýchovu za podSTUDIO P |
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mínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ob anského vybavení - komer ních za ízení malých a st edních
Nep ípustné využití: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které
narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – nep ipustit další zásadní zvyšování objemu a výšky
stávajících objekt . P i úpravách akceptovat požadavek ohleduplnosti
k sousední - navazující zástavb
plochy zm n – nejsou vymezeny.
(88) Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)

Hlavní využití:
ípustné využití:

ob anské vybavení sloužící pro sport a t lovýchovu
pozemky staveb a za ízení pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu a sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení a
íslušenství. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele
Nep ípustné využití: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které
narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – považovat stávající plochy sportu a t lovýchovy za
stavebn ukon ená za ízení s možností pr žného zlepšování stavu
plochy zm n – nejsou vymezeny.
(89) Plochy ve ejných prostranství (PV)

Hlavní využití:

obecní užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk mající obvykle
významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném území
ípustné využití: nám stí, uli ní prostory, p ší stezky p ípadn cyklistické stezky, chodníky,
zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací ú ely, sídelní zele , vodní
prvky, pozemky související dopravní infrastruktury a technické infrastruktury
Podmín
p ípustné využití:
další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kontakt m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro
požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody
Nep ípustné využití: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a
jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní
funkce t chto prostor tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – za ízení spojená s podmín
p ípustným využitím
plochy, lze situovat na plochách ve ejných prostranství v souvislosti
s jejich úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodnocení
ve ejného prostoru
plochy zm n – úprava plochy je limitovaná primární funkcí plochy, tj. dopravní obsluha elektroenergetického za ízení a reg. stanice VTL/STL plynu.
(90) Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

Hlavní využití:

víceú elové využití plochy, v p ípad venkovských sídel zahrnují p edevším p vodní vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím
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ípustné využití:

pozemky staveb pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikostí vymezených pozemk a m ítku daného prostoru. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství,
pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné využití:
stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu
plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na
epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní aktivity za
podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému
bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí v objektech
odpovídajících velikosti vymezených pozemk a m ítku daného prostoru
Nep ípustné využití: 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 nebo snižují kvalitu daného prost edí
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – akceptovat dochovanou urbanistickou strukturu sídla. Udržet stávající výškovou hladinu zástavby, podstatn nesnižovat koeficient zelen na plochách
plochy zm n – nejsou vymezeny.
(91) Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)

Hlavní využití:

stavby a za ízení k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu
území nekolejovou pozemní dopravní infrastrukturou
ípustné využití: pozemky staveb a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro dopravu v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících pozemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, terénní úpravy, protipovod ová opat ení, nutné asana ní zásahy
Podmín
p ípustné využití:
umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu, místní komunikace, umis ování cyklotras a chodník pro p ší i zálihromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že svým
provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no
hlavní využití plochy
Nep ípustné využití: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.
(92) Plochy dopravní infrastruktury - železni ní (DZ)

Hlavní využití:

umis ování staveb a za ízení k zajišt ní dopravní dostupnosti kolejovou
železni ní dopravní infrastrukturou
ípustné využití: plochy obvodu dráhy v etn násp , zá ez , op rných zdí, protihlukových
bariér, most , kolejiš , stavby a za ízení zabezpe ující provoz železni ní
dopravní soustavy, pozemky doprovodné a izola ní zelen . Plochy dopravní a technické infrastruktury
Nep ípustné využití: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavní m využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.
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(93) Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít (TI)

Hlavní využití:

stavby za ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou
(1), išt ní a odvád ní odpadních vod (2), zásobování el. energií (3), zásobování zemním plynem (4), provozování elektronických komunikací a zásobování teplem
ípustné využití: pozemky pro umis ování provozních soubor , staveb, za ízení a vedení
plnící obslužn zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti
a d je p ímo související s ur ující náplní plochy, pozemky související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele
Nep ípustné využití: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.
(94) Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD)

Hlavní využití:
ípustné využití:

stavby a za ízení netovární povahy
pozemky pro umis ování staveb a za ízení provozoven zakázkové kusové
výroby a innosti emeslnické v etn skladování s nízkými nároky na
epravu zboží, kdy negativní vliv z inností nad p ípustnou míru
nep ekra uje hranice plochy, související administrativa, pozemky dopravní
a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné využití:
jiné aktivity za podmínky neomezení p ípustného využití plochy a nep ekro ení rámce využití plochy. Fotovoltaické, solární panely za podmínky
jejich umíst ní na st nách i st echách staveb
Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy,
innosti, které svým charakterem významn zvyšují dopravní zát ž
v území, výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – významn nezvyšovat koeficient zastav ní, udržet
stávající výškovou danou hladinu zástavby
plochy zm n – nejsou vymezeny.
(95) Plochy výroby a skladování - zem

lská výroby (VZ)
Hlavní využití:
zem lská živo išná a rostlinná výroba a skladování
ípustné využití: pozemky pro umis ování staveb a za ízení pro zem lství a chovatelství,
pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné využití:
jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití plochy a
nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování a
bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky, že
tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice
pohonných hmot je možno umístit za p edpokladu, že nebude omezeno
hlavní využití plochy. Fotovoltaické, solární panely za podmínky jejich
umíst ní na st nách i st echách staveb
Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se
silným negativním dopadem na životní prost edí
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – p ípadné stavební aktivity nep ekro í výškové parametry stávající zástavby. Na pozemku plochy zachovat min. 20 % zelen
plochy zm n – nejsou vymezeny.
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(96) Plochy výroby a skladování - plochy skladování (VK)

Hlavní využití:
ípustné využití:

stavby sklad bez výrobní innosti
pozemky staveb sklad , venkovních skladovacích ploch pro skladování
komodit bez negativních vliv na životní prost edí p esahující hranice pozemku p íslušejícího skladového hospodá ství. Pozemky pro administrativu a sociální za ízení. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen
Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy,
innosti se silným dopadem na životní prost edí
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – p ípadné stavební aktivity nep ekro í výškové parametry stávající zástavby. Na pozemku nechat min. 20 % zelen
plochy zm n – nejsou vymezeny.
(97) Plochy zelen – zele soukromá a vyhrazená (ZS)

Hlavní využití:

zele bez možnosti b žného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená).
Soukromá zele je zastoupena innostmi na zahradách užitkových a
sadech. Vyhrazená zele je zelení p i stavbách ob . vybavenosti (školy,
sportovišt apod.) a p i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ).
Vyhrazená zele je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným
zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen není p ípustnost i
nep ípustnost blíže specifikována
ípustné využití: produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, p stování ovocných strom a ke , obytné zahrady
Podmín
p ípustné využití:
zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková
za ízení, p ípadn stavby za podmínky, že nedojde k vyt sn ní hlavního
zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky související
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k potla ení
hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy
Nep ípustné využití: umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - stavby sloužící ú el m zahrádka ení o zastavitelné
ploše do 25 m2, skleníky o zastavitelné ploše do 40 m2, bazény
v zastav ném území o zastavitelné ploše do 40 m2. Všechny tyto stavby do
výše 5 m nad terénem
plochy zm n – nejsou vymezeny.
(98) Plochy zelen - zele ochranná a izola ní (ZO)

Hlavní využití:

plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící
významný kompozi ní prvek území
ípustné využití: výsadba pln zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou z vhodných místn p íslušných d evin a ke , oplocení
Podmín
p ípustné využití:
realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní funkce plochy. Pozemky dopravy i technické infrastruktury za podmínky, že
nedojde k vyt sn ní nebo snížení ú inku tohoto druhu zelen
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Nep ípustné využití: innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím
plochy
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.
(99) Plochy zelen - zele p írodního charakteru (ZP)

Hlavní využití:
ípustné využití:

plochy zelen v sídlech udržované v p írod blízkém stavu
innosti zabezpe ující zvýšenou ochranu p írodního prost edí, prvky
územního systému ekologické stability, vodní plochy a drobné toky
Nep ípustné využití: innosti snižující ekologickou i estetickou hodnotu území
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.
(100) Plochy vodní a vodohospodá ské – vodní plochy a toky (W1)

Hlavní využití:
ípustné využití:

zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, doprovodná a krajinná zele
Podmín
p ípustné využití:
za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické
infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink
této infrastruktury na vodní plochy a toky
Nep ípustné využití: innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.
(101) Plochy vodní a vodohospodá ské – plochy specifické (W2)

Hlavní využití:
ípustné využití:

vymezení nejnáro jšího prvku malé vodní nádrže
pozemky pro umíst ní stavby homogenní nebo nehomogenní hráze ve
vhodném p ném profilu a p íslušnými funk ními objekty
Nep ípustné využití: veškeré innosti, aktivity, které mají nežádoucí dopad na bezpe nost hráze,
zp sobují zhoršení technického stavu funk ních objekt hráze a zabra ují
vizuální i geometrické kontrole vzdušného i návodního svahu hráze
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.
(102) Plochy zem

lské - orná p da (NZ1)
Hlavní využití:
plochy zem lské p dy v kultu e orné p dy
ípustné využití: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. Opat ení, za ízení i stavby zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, protipovod ová a protierozní opat ení, aktivity zvyšující
ekologickou, hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení
sloužící pro ochranu životního prost edí. P ípustná je zm na kultury
na trvale travní porost. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a
k zajišt ní prostupnosti krajiny
Podmín
p ípustné využití:
nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , poSTUDIO P |
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zemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu, zájm ochrany p írody a zájm ochrany zem lského p dního fondu. Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro
chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a
krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické infrastruktury za
podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde
k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci
ZPF a neomezí prioritní ú el plochy
Nep ípustné využití: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.2.
(103) Plochy zem

lské - trvalé travní porosty (NZ2)
Hlavní využití:
plochy zem lské p dy v kultu e trvalý travní porost
ípustné využití: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá
pastva, pop ípad souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným
el m nebo technickému využití. Opat ení, za ízení i stavby zlepšující
vodohospodá skou bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního
prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajišt ní prostupnosti krajiny
Podmín
p ípustné využití:
nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu, zájm ochrany p írody a zájm ochrany zem lského p dního fondu. Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro
chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a
krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické infrastruktury za
podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde
k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci
ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu
Nep ípustné využití: trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad
rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu,
snižování ekologické hodnoty území
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.2.

(104) Plochy lesní (NL)

Hlavní využití:
ípustné využití:

pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv (pokud nejde
o ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení
pro udržení vody v krajin
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Podmín

p ípustné využití:
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu
írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplocování pozemk ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební
ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a
krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní
ešení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se
bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem
prov ených trasách
Nep ípustné využití: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.2.
(105) Plochy p írodní (NP)
Hlavní využití:
zajišt ní podmínek ochrany p írody a krajiny p edevším na plochách
charakteru maloplošných chrán ných území
ípustné využití:
innosti s prioritou ochrany p írody, p írod blízké i lov kem málo
pozm né ekosystémy, vodní plochy, mok ady, spole enstva skal,
ekosystémy se soust ed ným výskytem vzácných a existen
ohrožených
druh bioty, p irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou
nebo p írod blízkou druhovou skladbou a prostorovou a v kovou
strukturou, území s mimo ádnou krajiná skou hodnotou
Nep ípustné využití: zmenšování vým ry p írodní plochy, na plochách nelze umis ovat stavby,
za ízení ani jiná opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní hospodá ství,
žbu nerost , pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, dále
technická opat ení a stavby zlepšující podmínky využití plochy pro ú ely
rekreace a cestovního ruchu (nap . cyklistické stezky, hygienická za ízení,
ekologická a informa ní centra)
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.
(106) Plochy smíšené nezastav ného území – p írodní (NSp)

Hlavní využití:

zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území
dotvá ejících krajinný ráz
ípustné využití: prvky nadregionálních a regionálních ÚSES a vložených lokálních biocenter do regionálních ÚSES, rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní ani estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující obsluhu území
Podmín
p ípustné využití:
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy.
Komunikace pro nemotorovou dopravu za podmínky, že nedojde
k narušení ekologických a estetických hodnot plochy
Nep ípustné využití: innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo
anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn záSTUDIO P |
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sah stírající p ítomné znaky krajinného rázu, t žba nerost hygienická zaízení, informa ní centra
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.
(107) Plochy smíšené nezastav ného území – nerostné suroviny (NSn)
Hlavní využití:
ochrana dosud net ženého dobývacího prostoru
ípustné využití: do zapo etí dobývacích prací – dosavadní zp sob využívání pozemk
Nep ípustné využití: aktivity, které by ve svém d sledku znemožnily anebo ztížily hospodárné
využití dobývacího prostoru
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.
(108) Plochy t žby nerost - zastavitelné (TZ)
Hlavní využití:
výrobn technické za ízení pro zpracování stavebního kamene
ípustné využití: pozemky povrchového lomu kamene, pozemky souvisejících výsypek,
odval , technologická za ízení k drcení a t íd ní kamene, související
administrativa v etn
nezbytných za ízení sociálního charakteru,
související dopravní a technická infrastruktura, sídelní zele , pozemky
rekultivací
Nep ípustné využití: aktivity, které nemají souvislost s innostmi, které jsou nezbytné pro
zpracování kamene. innosti, které jsou závažným rizikem pro životní
prost edí a ve ejné zdraví
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – umis ování staveb a za ízení, které by zesílily negativní ú inky na stávající krajinný ráz se nep ipouští.
(109) Plochy t žby nerost - nezastavitelné (NT)
Hlavní využití:
povrchová t žba stavebního kamene
ípustné využití: pozemky povrchového kamenolomu, pozemky výsypek, odval ,
související plochy dopravní a technické infrastruktury, pozemky
rekultivací
Nep ípustné využití: aktivity, které by svými p ímými i druhotnými ú inky bránily anebo
významn omezovaly hospodárné využití nerostu. innosti, které jsou
závažným rizikem pro životní prost edí a ve ejné zdraví
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.
6.2. Zajišt ní podmínek ochrany krajinného rázu
(110) Nedopustit vymezení dalších ploch se zm nou v území, na kterých by bylo možno umis ovat
stavby a za ízení narušující celistvost a obraz prostoru v krajinné scén . Uplatnit plán
rekultivací dobývacího prostoru.
(111) Respektovat dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní. Nep ipustit potla ení
pozitivních antropogenních dominant území.
(112) Zástavbu na stavebním pozemku orientovat tak, aby do volné krajiny sm ovala vždy
nezastav ná ást pozemku. Pokud tuto zásadu není možno dodržet, ostrou p echodovou
hranici mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím zmírnit ozelen ním.
(113) Vysoká zele ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat kvetoucí zele p edzahrádek
musí nadále pat it k základním znak m venkovského sídla.
(114) Zachovat lenitost okraj les s jeho estetickou a ekologickou hodnotou.
(115) Zabránit plošnému odlesn ní, které by významn narušilo pozitivní hodnotu krajinného rázu.
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(116) Nep ipustit intenzifikaci zem

lské výroby, která by m la za následek další zcelování ploch
orné p dy ani innosti, které by sm ovaly ke snížení podílu trvale travních porost na
celkové vým e ZPF.
(117) Sí ú elových komunikací (polní cesty) v krajin doplnit (stabilizovat) doprovodnou zelení.
(118) Zabránit technickým úpravám vodních tok a dalšímu odvod ování p dy s cílem žádoucího
uvedení tok do p írodních koryt.
6.3 Limity využití území vyplývající z ešení územního plánu
(119) Respektovat limity využití území jako podmínku realizovatelnosti zám
.
(120) Ochrana p írodních hodnot
a) prvky ÚSES - obecn nezastavitelné plochy (v od vodn ných a ojedin lých p ípadech
lze p ipustit stavby dopravní a technické infrastruktury (liniové a nerovnob žné
s prvkem ÚSES), stavby vodohospodá ské a stavby životního prost edí)
b) ochrana krajinného rázu - dána koncepcí ÚP - blíže viz. kap. A.6.2.
c) ochrana p dního fondu - odnímat ZPF pouze v p ípadech uvedených v ešení tohoto
územního plánu.
(121) Ochrana podzemních a povrchových vod
a) vodní plochy a toky - do 6 m od b ehové hrany nejsou p ípustné innosti a stavby
zamezující volnému p ístupu k vodote i anebo vodní ploše, krom staveb
vodohospodá ských a staveb ŽP
b) zastavitelná území ešit p írod
blízké odvodn ní zastavitelných ploch
a komunikací, ešit zachycování deš ových vod na pozemku nemovitosti.
(122) Ochrana kulturních hodnot
a) identita sídla - respektovat základní kulturní hodnoty obce jako je p dorysná osnova
sídla v etn zachování stávající hladiny zastav ní. Dominantními stavbou z stává
stavba kostela
b) drobné artefakty - akceptovat stávající výtvarná díla v sídle a volné krajin (pam tní
desky, k íže).
(123) Limitní hranice negativních vliv
Respektovat stanovené limitní hranice negativních vliv :
a) plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM) - po hranici v ÚP
vymezené plochy
b) plochy smíšené obytné venkovské (SV) - po hranici v ÚP vymezené plochy
c) plochy výroby a skladování - skladování (VK) - po hranici v ÚP vymezené plochy
d) plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD) - po hranici v ÚP
vymezené plochy
e) plochy výroby a skladování - plochy zem
lské výroby (VZ) - max. po hranici ploch
citlivých funkcí
f) plochy t žby nerost – zastavitelné (TZ) - max. po hranici ploch citlivých funkcí
g) plochy t žby nerost – nezastavitelné (NT) - max. po hranici ploch citlivých funkcí
h) plocha OV - po 25 m od technologického za ízení.
6.4. Podmínky pro využití ploch koridor
(124) Vymezit koridor dopravní infrastruktury (VD) pro homogenizaci silni ního tahu sil. I/37, ve
kterém budou provedeny opat ení zlepšující technické a bezpe nostní parametry sil. I/37.
(125) Vymezit koridor technické infrastruktury umož ující provedení kanaliza ního sb ra e v obci.
(126) 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).
(127)
sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn i zm nou územního plánu, která
navrhne jiné využití území anebo územním plánem novým.
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7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1. Ve ejn prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury
etn ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el.
(128) Dopravní infrastruktura – VD – koridor pro homogenizaci tahu silnice I/37 ve zp esn né ší i
(VPS vyplývající ze ZÚR Kraje Vyso ina, kde je VPS zna ena DK 05).
(129) Technická infrastruktura – pro tech. infrastrukturu nejsou VPS vymezeny.
7.2. Ve ejn prosp šná opat ení (VPO)
(130) Územní systém ekologické stability
a) VU1 – plocha regionálního biocentra ÚSES RBC B ezejcký les (VPO vyplývající ze
ZÚR Kraje Vyso ina, kde je VPO zna eno U060).
b) VU2 - plocha regionálního biokoridoru ÚSES RBK 1455 B ezejcký les – Holinka
(VPO vyplývající ze ZÚR Kraje Vyso ina, kde je VPO zna eno U297)
7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
(131) Nejsou územním plánem vymezeny.
7.4. Plochy pro asanaci
(132) Nejsou územním plánem vymezeny.
8. Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel
pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn dalších údaj podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona
(133) Nejsou územním plánem vymezeny.
9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
(134) Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení.

10. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení možného budoucího využití v .
podmínek pro jeho prov ení
(135) Zajistit ochranu území pro prov ení možnosti jeho využití vymezením územních rezerv R1 –
R4.
(136) Plochu územních rezerv R1 – R3 prov it pro pot eby bydlení v rodinných domech
venkovského typu, plochu územní rezervy R4 prov it pro pot eby ve ejného prostranství.
(137) Na plochách územních rezerv lze povolat jen takové zm ny v území, které neznemožní nebo
podstatn neztíží p ípravu a realizaci budoucího zám ru.
(138) Zám ry vymezené v územních rezervách k prov ení nelze územním plánem povolit. Pokud
má dojít k povolení prov ovaného ú elu, zám r, pro který byla plocha územní rezervy
vymezena, je t eba zm nou územního plánu z ploch územních rezerv p evést do
zastavitelných ploch.
(139) Prokáže-li se p i prov ování ploch územních rezerv nemožnost ú elu, pro který byla územní
rezerva vymezena, bude p edm tná územní rezerva zm nou územního plánu z této územn
plánovací dokumentace vylou ena.
11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o
parcelaci
(140) Koncepce územního plánu nevyžaduje vymezovat tyto plochy.
12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro
vložení dat o této územní studie do evidence územn plánovací innosti
(141) Koncepce územního plánu nevyžaduje vymezovat plochy pro zpracování územních studií.
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13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm
vydáním regula ního plánu regula ního plánu, zadání regula
ílohy . 9, stanovení, zda se bude zda se bude jednat o regula
žádost, a u regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh
(142) Nejsou územním plánem vymezovány.

ECHOV

nách v území podmín no
ního plánu v rozsahu dle
ní plán z podn tu nebo na
ty pro jeho vydání

14. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
(143) Stanovení po adí zm n v území nebylo zadáním územního plánu vyžadováno.
(144) Pot eba etapizace také nevyplynula z ešení územního plánu.

15.Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
(145) Nejsou územním plánem vymezovány.
16.

Údaje o po tu list ÚP a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti

(146) Text. ást v etn titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 14 list .

B. GRAFICKÁ ÁST
Výkresová ást sestává:
Výkres
íslo
1.
2.
3.

název
Výkres základního len ní území
Hlavní výkres
Ve ejn prosp šné stavby a opat ení, asanace

po et list

poznámka

1
1
1

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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C. Textová ást od vodn ní:
1. Postup p i po izování územního plánu
Obsaženo v ásti od vodn ní ÚP vyhotoveného po izovatelem ÚP.
2. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastav ného území, s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních
edpis , s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán
podle zvláštních právních p edpis , pop ípad s výsledkem ešení rozpor
2.1. Soulad s Politikou územního rozvoje R
Politika územního rozvoje R 2008 (PÚR R) byla schválena usnesením vlády eské Republiky . 929 ze dne 20.07.2009.
Usnesením vlády R . 276/2015 ze dne 15.04.2015 byla schválena Aktualizace . 1 Politiky
územního rozvoje eské republiky.
Území obce se nachází mimo území rozvojových oblastí a rozvojových os i specifických oblastí.
Území obce se nachází mimo plochy a koridory dopravní i technické infrastruktury a souvisejících rozvojových zám .
ínos Územního plánu O echov k napln ní republikových priorit územního plánování
k zajišt ní udržitelného rozvoje území vztahující se k území obce O echov (ozna ení priorit
odpovídá zna ení v PÚR R).
priorita 14 – koncepce územního plánu ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní,
civiliza ní a kulturní hodnoty území. ÚP zachovává identitu obce, kde sídelní strukturu
tvo í dv od sebe odd lená sídla. Posilována je mimoproduk ní funkce krajiny, kde
významnou funkci ekologickou, estetickou i hospodá skou mají etné rybníky. Pot eby
ekonomického rozvoje zajiš uje p edevším blízký kamenolom s vymezeným dobývacím
prostorem. Vytvo eny jsou podmínky pro zlepšení ve ejné technické infrastruktury,
ve ejných prostranství i stability sociálního prost edí. Turistická atraktivita území je
zachována, ve volné krajin jsou preferovány pohybové formy rekreace. Požadavky na
pobytovou rekreaci jsou vykrývány využitím pro jiné ú ely nevhodným domovním
fondem
priorita 14a – ÚP zachovává funk ní zem lský areál tak, aby nadále byly udrženy
podmínky pro pot ebnou údržbu krajiny. Pomalu chátrající areál zem lské výroby,
který je vrostlý do obytné zóny sídla O echov, je za azen do ploch územních rezerv
k prov ení možnosti využití pro bydlení v rodinných domech. Rozvoj obce je úsporný,
zastavitelné plochy jsou vymezovány v zastav ném území anebo na plochách
nezem lských
priorita 15 - ÚP vytvá í p íznivé urbánní prost edí snižující sociální vylu ování n kterých
skupin obyvatel (kvalita bydlení a ve ejných prostranství, dobrá vybavenost ve ejnou
dopravní a technickou infrastrukturou apod.)
priorita 16 – územní plán se zabývá komplexním ešením území obce a p ipravuje
podmínky pro rozvoj území ve smyslu udržitelného rozvoje bez nad azování jednotlivých
zájm v území
priorita 16a – koordinace všech známých zám
vstupujících do území je jedna ze zásad
koncepce ÚP. Respektovány jsou odv tvové zájmy resortních koncepcí uplatn né
v zadávací dokumentaci územního plánu a korigované v rámci projednávání územního
plánu. Cílem ÚP je stabilizovat obec na d ležitém koridoru silni ní a železni ní sít bez
významných investi ních zásah zven í, které by vyžadovaly prostorovou a asovou
koordinaci v území
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priorita 19 – koncepce ÚP je zam ena na efektivní využívání zastav ného území.
Hospodárn je nakládáno se zem lskou a lesní p dou, protože zm ny v území se
evážn odehrávají v hranicích zastav ného území anebo na plochách kultury ostatní.
Napln n je cíl na ú elné využívání území, které je úsporné v nárocích na ve ejné
rozpo ty, dopravní a technickou infrastrukturu. Na území obce nedochází k nežádoucím
jev m doprovázející suburbanizaci
priorita 20 – na území obce neumis uje územní plán žádné stavby, za ízení, které by
ly negativní dopad na stávající hodnoty krajinného rázu, narušily charakteristické
pohledové partie na sídla i m nily pohledový vztah sídel a krajiny. Nejsou p ipušt ny
innosti, které by zesílily negativní ú inky kamenolomu na krajinný ráz a ve ejné zdraví.
Vytvo eny jsou podmínky pro zlepšení funk nosti ÚSES na regionální, tak i lokální
úrovni. Mimo ádnou pozornost bude t eba v novat regionálnímu biokoridoru ÚSES
v okrajové ásti vymezeného dobývacího prostoru stavebního kamene. Zvlášt chrán né
území (v návrhu), které na území obce zasahuje ze sousedního správního území, je
za len no do ploch p írodních s prioritou ochrany p írody. Na území obce se nenachází
evropsky významná lokalita Natura 2000 ani pta í oblast. Území není sou ástí chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, ani jiných chrán ných oblastí i území
priorita 20a – dopravní a technická infrastruktura, která by vytvá ela riziko fragmentace
krajiny není ÚP vymezována. Koncepce ÚP nebrání migra ní prostupnosti pro voln
žijící živo ichy i lov ka, protože zastavitelné plochy navazují na zastav né území,
zachována z stává sí ú elových komunikací v zem lské i lesní krajin , zachována je
ímá dostupnost krajiny ze sídel. Koncepce ÚP brání sr stání sídel, které je v prost edí
obce O echov nežádoucí
priorita 22 – koncepce ÚP zachovává asem prov ené turistické trasy i zna enou
cyklotrasu. Podmínky využívání území umož ují vymezování rekrea ní pohybové
dopravy na r zných k tomu vhodných plochách rozdílného zp sobu využití, pokud to
nebude v rozporu s prioritním využitím t chto ploch. Vzhledem k nejisté zimní sezón je
raz kladem p edevším na letní sezónu
priorita 23 – v souladu s požadavkem ZÚR Kraje Vyso ina územní plán prov il
umíst ní p eložky silnice I/37. Od vymezení této p eložky bylo upušt no p edevším pro
nemožnost zachování dostate ného odstupu p eložky od stávající obytné zóny sídla a
ploch dostavby rodinnými domy (tj. vnesení nežádoucího p sobení negativních ú ink
provozu dopravy na ve ejné zdraví). Nalezeny byly i další d vody nevýhodnosti tohoto
dopravního zám ru (prostupnost krajiny, urbanistika sídla atd.)
priorita 24 – ÚP vytvá í podmínky pro zlepšování dopravní dostupnosti území p edevším
zkvalit ováním silni ní dopravní infrastruktury, p edevším na pr tahu sil. I/37. Opat ení
na úseku dopravního zklidn ní pr tahu sil. I/37 p inese do zastav ného území v tší
bezpe nost i plynulost dopravy. Plynulost dopravy se p ízniv projeví i na zlepšení
ochrany obyvatelstva p ed hlukem a emisemi z dopravy. Železni ní doprava je vedena ve
stabilizovaném dopravním koridoru a spolu s nemotorovou dopravou ji lze využít pro
environmentáln šetrné formy dopravy
priorita 24a – území obce tvo í sídla venkovského charakteru bez koncentrované výrobní
innosti. ÚP stanovuje tzv. limitní hranici negativních vliv ploch rozdílného zp sobu
využití území, kde by bylo možno tyto negativní vlivy o ekávat. Využití proluky u
stávající mate ské školy pro bydlení v rodinných domech je podmín
p ípustné.
Podmínka je vázaná na úsp šné ešení negativních ú ink z provozu pozemní dopravy na
ve ejné zdraví
priorita 25 – v územním plánu je zd razn na pot eba uvád ní maximálního množství
deš ové vody do vsaku nebo je jiným ú inným zp sobem zadržet na pozemku.
Hydrologické pom ry území nevyžadují na území vymezovat ve ejn prosp šné stavby
ani ve ejn prosp šná opat ení ur ená k ízeným rozliv m povodní. LAPV (lokalita pro
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akumulaci povrchových vod) není na území obce vymezena, umožn na je výstavba
malých vodních nádrží zlepšující vodohospodá ské pom ry povodí
priorita 26 - na území obce nejsou vodohospodá ským orgánem vymezena záplavová
území vodních tok
priorita 28 - koncepce ÚP nastavuje podmínky pro vyvážený vztah podmínek pro
udržitelný rozvoj. Koncepce ÚP je ú elná, je zajišt n soulad mezi urbanistikou a ve ejnou
infrastrukturou obce
priorita 30 - koncepce ÚP vytvá í p edpoklady pro kvalitní zásobení obce pitnou vodou a
inným zp sobem eší odvád ní a likvidaci odpadních vod. Koncepce vodního
hospodá ství je ešena v souladu s požadavky na vysokou kvalitu života sou asn i
budoucí generace
priorita 31 – územní podmínky nedovolují rozvoj za ízení pro výrobu el. energie na
k tomu speciáln ur ených zastavitelných plochách. Za ízení pro využití obnovitelných
zdroj je možno za podmínek daných ÚP umis ovat v urbanizované ásti obce.
2.2. Soulad s územn plánovací dokumentací vydanou krajem
Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vyso ina nebyl
dosud po ízen.
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina (ZÚR KrV) byly vydány 16.09.2008 a ú innost
nabyly 22.11.2008. Aktualizace ZÚR KrV byla vydána dne 08.10.2012 a ú innost nabyla dne
23.10.2012. Aktualizace ZÚR KrV . 2 a 3 byla vydána 13.09.2016 a ú innosti nabyla 07.10.2016.
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina ve zn ní Aktualizace . 1 - 3 (dále jen ZÚR KrV)
stanovují základní požadavky na ú elné a hospodárné uspo ádání Kraje Vyso ina, vymezují plochy
nebo koridory nadmístního významu a stanovují požadavky jejich využívání.
Území obce se nachází mimo rozvojové oblasti, mimo specifické oblasti i mimo rozvojové osy
vymezené ZÚR Kraje Vyso ina.
ínos územního plánu k napln ní priorit územního plánování Kraje Vyso ina vztahující se
k území obce O echov pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (vybrány jsou priority vážící se
k území obce). Ozna ení priorit odpovídá zna ení ZÚR KrV.
priorita 01 – koncepce územního plánu nabízí podmínky pro vyvážený rozvoj obce, který
možno vyjád it sociálním rozm rem udržitelného rozvoje, podmínkami pro zlepšování kvality životního prost edí a udržitelnými formami hospodá ství. Dostupnost bydlení je dobrá,
vybavení obce ve ejnou infrastrukturou (krom problematiky odkanalizování) je rovn ž na
dobré úrovni. Nastaveny jsou podmínky pro udržení hospodá ského potenciálu v obci, jehož
základ tvo í primární sektor. Koncepce ÚP posiluje a rozvíjí ochranu biologické rozmanitosti a kvality životního prost edí v území. Zajišt n je tak všestranný rozvoj území obce se zachováním zásadních kulturních p írodních a užitných hodnot
priorita 04 – vztahy mezi m sty a venkovským osídlením jsou budovány p edevším na dostupnosti a skladb pracovních míst v blízkých m stech (vesm s se nacházejících v rozvojové oblasti republikového významu OS5). Tato m sta zárove zajiš ují obslužnost obce tzv.
vyšší ob ankou vybaveností. A je obec O echov v dosahu Brn nské aglomerace s dobrým
dopravním spojením, zájem na rekrea ním využití území obyvateli m st je pom rn nízký a
sm uje do oblasti druhého bydlení
priorita 05 – homogenizace tahu sil. I/37 p inese zlepšení plynulosti i bezpe nosti na této d ležité silnici Kraje Vyso ina. Zajišt no bude zlepšení dopravní obslužnosti této ásti Kraje
Vyso ina. Homogenizace sil. I/37 p inese pot ebné zvýšení komfortu dopravního spojení
ižanovska s krajským m stem Jihomoravského kraje
priorita 06 – územní plán vytvá í vhodné podmínky pro ochranu hodnot území, které mají
právní ochranu i hodnot území, které charakterizují obec, vytvá í její identitu a neopakovatelnost. Práv tyto hodnoty nemající právní ochranu jsou chrán ny územím plánem.
Koncepce ÚP podporuje zvyšování biologické rozmanitosti krajiny a krajinné diverzity. Krom ekologické stability diverzita v krajin je spojena i s využíváním krajiSTUDIO P |
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ny. ÚP p edpokládá víceú elové využívání území obce bez nežádoucí fragmentace
krajiny.
Rozsah dot ení zem lského p dního fondu je minimální a zm ny ve využití území
sm ují p edevším do využití zastav ného území.
ÚP respektuje ochranné podmínky uplatn né ve Strategii ochrany krajinného rázu
Kraje Vyso ina – oblast CZ0610-OB009 K ižanovsko – Bítešsko. Pozitivní p sobení krajinných znak krajinného rázu není zám ry územního plánu narušeno ani potla eno.
Na istotu vod bude mít p íznivý vliv dokon ení stavby obecní OV a pot ebných
kanaliza ních sb ra . Z d vodu zabezpe ení základní ochrany stojatých a tekoucích
vod je stanoveno nezastavitelné území ve vzdálenosti 6 m od b ehu rybníka i vodote e. Územní plán vytvá í p edpoklady pro napln ní požadavk vsakování deš ových vod na pozemcích staveb pro bydlení. Nové stavby odvod ující zem lské
pozemky nejsou. Respektovány jsou stávající vodní plochy.
Na území obce nebyla zaznamenána rizika plynoucí z ohrožení sesuvy p d ani jiných
potencionálních rizik. Vodní erozi, která se vyskytuje severovýchodn od silnice
I/37, lze eliminovat dodržováním zásad rozumného využívání krajiny.
Koncepce ÚP udržuje zásadní kompozi ní vztahy území. Nové zásahy v území jsou
minimální a reagují na m ítko a kontext okolní zástavby. ešením územního plánu
nedochází ke zm
venkovské struktury osídlení.
priorita 07 – ÚP rozvíjí všechny t i pilí e udržitelného rozvoje se zohledn ním podmínek
místa a prostoru.
Koncepce ÚP nabízí podmínky pro zkvalitn ní života v obci. V koncepci je využito
prost edí místa ke zvýrazn ní pozitivních hodnot území p írodních, kulturních i civiliza ních. Stanovené podmínky využívání území zajistí, že nedojde k nevratným zásah m do urbanistiky a architektonického výrazu sídel. Ve ejná prostranství zásadního významu mají potenciál pro další zvýšení jejich atraktivity. Nedílnou sou ástí
ploch ve ejných prostranství je ve ejná zele . Vým ry ve ejných prostranství i ve ejné zelen nebudou významným zp sobem zmenšovány. Krom odvád ní a išt ní
odpadních vod jsou sídla dob e vybavena ve ejnou infrastrukturou. Územní plán nabízí možnosti pro další zlepšování prostupnosti krajiny.
Koncepce ÚP sm uje k vyváženému a efektivnímu využívání zastav ného území
aniž by došlo k narušení funk ní a urbanistické celistvosti obou sídel. Zastav né
území je využíváno ú eln a zajiš uje plnohodnotné využití ploch. Rekonstrukce,
modernizace pat í mezi hlavní stavební zásahy, které se p ízniv projeví v kvalit
stabilizovaných ploch zastav ného území, druhotn pak i nízkých požadavcích na
zábor zem lské p dy.
Atraktivita území pro pot eby cestovního ruchu není vysoká. Tu je možno najít
v sousedních katastrech. Územní plán proto podporuje propojení t chto atraktivních
míst turistickými trasami (p ší, cyklistická i hypo), které lze vymezit na rozsáhlé
ásti správní území obce.
V ÚP jsou nastaveny podmínky pro kvalitativní p em nu hospodá ství v obci vedoucí k hospodárn jšímu využívání zdroj . Pro hospodá ský rozvoj obce jsou zásadní
klimatické podmínky a kvalita zem lské p dy (zem lská výroba), existence nerostných surovin (t žba stavebního kamene) a kvalitní pracovní síla. Nebyl zaznamenán žádný impuls, který by p edznamenal rozvoj znalostních technologií a ekonomiky.
Zem lství na území obce není omezeno pouze na pln ní produkce ekonomických
komodit, zárove plní d ležité funkce environmentální, p ispívá k ekonomickým i
sociálním innostem na venkov . V p ípad obce O echov je nezbytné se zam it
zejména na environmentální stránku, kde ÚP nabízí možnosti vedoucí ke zvýšení
ekologické stability území, zachování respektive obnov základních pozitivních
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hodnot krajiny, které ji inily jedine nou, neopakovatelnou (r zné formy rozptýlené
zelen , doprovodná zele p i liniových prvcích krajiny, zohledn ní historické komunika ní sít p i pozemkové úprav apod.). Upozorn no je na pot ebu zkrácení dlouhých drah povrchového odtoku deš ových vod na svazích orné p dy SZ od sídla
echov.
Z ned evních užitk lesa na území obce je nutno vyzdvihnout environmentální funkci
lesa (hygienické, izola ní a vodohospodá ské schopnosti, krajinnou i ekologickou
funkci aj.). Do funkce sociální rekrea ní lze za lenit pot eby plynoucí z využívání
volného asu tj. p edevším rekreace. Protože lesy v k.ú. zaujímají necelých 10 %
rozlohy katastru, tyto celospole enské funkce lesa v oblasti rekreace a turistiky jsou
a budou omezené.
Dopravní obsluha obce O echov je již v sou asné dob na dobré úrovni, protože obec
je obsluhována silni ní a železni ní dopravou. Rovn ž situace na úseku vybavení
obce technickou infrastrukturou (krom išt ní a odvád ní splaškových vod) je na
dobré úrovni. Alternativní zdroje energie nejsou dosud využívány, s rozvojem t chto
zdroj energie lze uvažovat v urbanizovaných ástech obce. innost kamenolomu se
je na základ platných rozhodnutí.
Na území obce je správní území obce O echov za azeno do krajinného typu krajina
rybni ní, krajina lesozem lská ostatní a krajina lesozem lská harmonická. Koncepce ÚP je v souladu se zásadami pro innost v území a rozhodování o zm nách
v území v jednotlivých krajinných typech
priorita 08 – správní území obce O echov neleží v žádné specifické oblasti
Zem lská výroba je soust ed na do zem lského areálu, který se nachází ve stabilizované poloze východn od jádra sídla O echov. Na ploše neperspektivního a
neú eln využívaného areálu zem lské výroby vrostlého do obytné zóny sídla
echov ÚP vymezuje územní rezervu pro prov ení nového budoucího využití bydlení v rodinných domech. Zm na funkce plochy by do obce p inesla zlepšení hygieny prost edí, estetiky a kulturnosti. Zárove by se jednalo o úsporné ešení výhledové problematiky bydlení v obci (dosažitelnost dopravní a technické infrastruktury,
nepot ebnost záboru zem lského p dního fondu). Koncepcí ÚP nedochází k záboru PUPFL, kvalitní zem lská p da je koncepcí ÚP dot ena pouze uvnit zastav ného území.
Na správním území nejsou umis ovány nové zám ry nadmístního významu. Dochází
pouze ke zp esn ní podmínek pro homogenizaci sil. I/37. Stanovování po adí zm n v
území s ur ováním podmíne nosti rozvoje území ve vztahu k rozvoji ve ejné infrastruktury zajiš ující obsluhu území je z pohledu požadavku na koordinovaný rozvoj
nevýznamné. Z hlediska efektivního rozvoje území obce je návrh po adí zm n v
území neú elný a zbyte ný.
ÚP do ploch v dosahu negativních ú ink tranzitní dopravy (silni ní a železni ní)
neumis uje plochy se zm nou v území ur ené pro bydlení. Silni ní a železni ní doprava je na území obce stabilizovaná. Na pr tahu silnice I/37 sídlem jsou navržena
stavebn technická opat ení(dopravní zklidn ní). Odklon ní silni ní tranzitní dopravy mimo sídlo by p ineslo nežádoucí "sev ení" sídla do dopravních koridor ze
všech stran, k zatížení negativními vlivy z pozemní dopravy dosud klidné ásti sídla,
ztráta p ímé dostupnosti krajiny - základní charakteristiky venkovského bydlení, silné omezení prostupnosti krajiny atd.
Zastavitelné plochy bydlení nejsou ÚP umis ovány na území s potenciální možností
negativního vlivu z výrobních inností a dopravy. Zastavitelné plochy rekreace
nejsou na území obce vymezovány.
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krajina rybni ní (SZ ást území obce)
stávající využívání pozemk je respektováno. Zachováno je vysoké zastoupení vodních ploch, které jsou doprovázeny mok adními spole enstvy a rákosím. U zem lských p d není p ípustný p evod trvalých travních porost do kultury orná p da. Nárazníkovou zónou tvo enou trvalým travním porostem by m lo být dopln no okolí
rybníka Osovec
i zachování pravidel týkajících se ploch rozdílného zp sobu využívání nem že dojít ke zhoršení kvality vod. Jedinou plochou se zm nou v území je v tomto typu krajiny zastavitelná plocha u budovy mate ské školy. V zastav ném území ÚP navrhuje
oddílnou kanalizaci
nastaveny jsou podmínky na chov ryb v p irozeném prost edí zejména s využitím
írodních zdroj . Nezbytným p edpokladem ekologicky únosných forem hospodaení na rybnících je umožn ní rozvoje vodních a p íb ežních rostlin
ÚP akceptuje urbanistiku ásti obou sídel, která zasahují do krajiny rybni ní, kdy se
nad vodní hladinou Tvrzského rybníka uplat uje kaple sv. Antonína Paduánského,
zachován z stává vizuální vztah sídlo O echov – sídlo Ronov p es hráz Tvrzského
rybníka s dochovaným stromo adím. ÚP v tomto typu krajiny umis uje jedinou zastavitelnou plochu, která bude sídlo O echov vhodn dopl ovat
rozvoj cestovního ruchu je zam en na pohybové formy rekreace a využívání domovního potenciálu v sídlech. Není rozvíjena ani rozši ována pobytová rekreace ve
volné krajin
mok adní spole enstva jsou zachována ve stávajícím rozsahu. Vznikem nárazníkového pásu na b ehu rybníka Osovec dojde ke snížení vým ry ekologicky nestabilní
plochy orné p dy
ÚP považuje rybníky za krajinotvorný prvek, kde p íb ežní vegetace krom ekologické funkce pohledov lení krajinu a krajinu oživuje
jedním z cíl ÚP je zvýšit ekologickou stabilitu a obnovit vodní režim krajiny. Vodu
v krajin je t eba zadržet a odtok vody z území zpomalit. ÚP podporuje zvyšování reten ních schopností krajiny.
krajina lesozem lská harmonická (úzký pás p i S okraji obce)
krajinná matrice tvo ená mozaikou lesních a zem lských ploch je zachována, nedochází k zásadní zm
ve využívání lesních a zem lských pozemk . Na ZPF
jsou navrženy úpravy zajiš ující funk nost lokálního systému ÚSES
na pozemcích ur ených pro funkci lesa je v ÚP uvedena pot eba zvýšení odolnosti
lesa dostate ným zastoupením meliora ních a zpev ujících d evin. Koncepce ÚP nevyžaduje pro své zám ry zábor PUPFL
v této ásti obce se nenachází urbanizované plochy
cestovní ruch je zde rozvíjen jen omezen vzhledem ke skute nosti, že jde o okrajové
území náležející k rekrea
atraktivním prostor m obcí Kadolce a Sk iná ova.
Území je bez chat, bez zahrádká ských kolonií
pomocí kulturních luk je snaha zlepšit funk nost lokálního ÚSES. Stávající plochy
trvalých travních porost jsou zachovány.
krajina lesozem lská ostatní (zbývající plošn nejrozsáhlejší ást území obce)
územní plán zachovává v maximální mí e stávající typ využívání lesních a zem lských pozemk . Výjimku tvo í malá plocha se zm nou v území v zastav ném území
sídla O echov a dv zastavitelné plochy v návaznosti na tuto hranici zastav ného
území. V jižní ásti pak ÚP vymezuje malou vodní nádrž
územn plánovací dokumentace akceptuje p dorysné uspo ádání obou sídel, jejich
ohleduplné zasazení do lenitého terénu. P íznivý obraz sídel dosud dopl uje dostatek stromové zelen . Obnovu zelen a z izování nových ve ejných prostranství ÚP
podporuje. Zám ry ÚP není narušena silueta sídel ani charakter st ešní krajiny sídel.
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Prost edky územního plánu je zajišt no uchováním venkovského charakteru sídel.
Územní rozvoj sm uje do jádrového sídla
vztah mezi urbanizovanou krajinou a krajinou neurbanizovanou zajiš ují r zné druhy
a formy zelen , které se vzájemn prolínají a zajiš ují kvalitní prost edí obce. ÚP
tento vztah upev uje a regula ními opat eními vyžaduje zachovat „m kký“ p echod
urbanizovaného území a volné krajiny. Na území obce nelze umis ovat stavby, které
by tento harmonický vztah mezi zastav ným a volným územím porušily. Návrhem
ady vzr stných strom na hranici zem lského areálu jsou dány možnostmi zmírní negativního p sobení p evýšené stavby skladovacího objektu na krajinné prost edí. Využití ložiska nerostných surovin je limitováno hranicí dobývacího prostoru,
který nebude p ekro en. V souvislosti s plánovanou rekultivací po vyt žení stavebního kamene bude obnovena plná funk nost regionálního biokoridoru ÚSES. Podíl zahrad z stává zachován, protože nebyly nalezeny d vody vymezování nových zahrad.
Nové zahrady jako sou ást stavebních pozemk RD by mohly vzniknout v p ípad
úsp šného p evedení plochy územní rezervy R1 do ploch zastavitelných zm nou tohoto ÚP nebo novým ÚP O echov. Na zem lské p
budou plochy trvalých travních porost tvo it základ funk nosti prvk ÚSES – lokálních, tak i regionálních.
Koncepce ÚP sm uje k vyváženému a efektivnímu využívání zastav ného území
Území obce dle ZÚR KrV náleží do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB009 K ižanovsko - Bítešsko. Územní plán akceptuje stanovené zásady pro innosti v území a rozhodování o zm nách
v území.
koncepce ÚP považuje reliéf terénu za zásadní hodnotu území, kterou p i vymezování
ploch se zm nou v území a dalších innostech v území pln respektuje
pom rn lenitý reliéf utvá í krajinný rámec s dohledatelnou osnovou kompaktní plužiny
(sídlo O echov) a délkové plužiny (sídlo Ronov). Skute ností je, že zásahy z doby kolektivizace zem lství jsou zásadního významu a zmín nou plužinu zm nily v plužinu velkých lán . ÚP nastavuje opat ení vedoucí ke kultivaci struktury krajiny v krajinu kulturní.
S dalšími scelovacími pracemi se však již neuvažuje
územní plán akceptuje p írodní kvality široce rozev eného údolí s rybníky, mok ady a kulturními loukami utvá í pozitivní d ležitý estetický a ekologický znak území, který je opakem monotónn p sobících blok orné p dy. V obrazu obce se nežádoucím zp sobem projevuje odkrytá st na lomu kamene. Koncepce územního plánu zachovává lenité okraje le, které považuje z vizuálního i ekologického hlediska za nejvýznamn jší ást lesa.
Územním plánem je zajišt na ochrana zalesn ných prostor , které na území obce O echov
zasahují z okolních správních území p edevším z Kadolce, Sk iná ova a Rudy. Mimolesní
zele je ve fragmentech zastoupena zelení svahových mezí a liniovou zelení p i n kterých
liniových krajinných prvcích a již p írodního anebo um lého charakteru. Obnova a doplní prvk krajinné zelen p inese do zem lsky intenzivn využívané krajiny p ív tiv jší
ítko (lidské) a krom estetické funkce i zvýšení ekologické stability území
historickou krajiná skou úpravu lze spat ovat v souvislosti se zakládáním rybni ní soustavy nad sídlem Ronov s pokra ováním na k.ú. Ruda u Velkého Mezi í a k.ú. Ruda
koncepce územního plánu zcela respektuje rybni ní soustavu v severozápadní ásti správního území obce, která využívá p irozené morfologie m lkého údolí. Názvy dvou rybník
pod touto soustavou (Hamerský r. a Mlýnský r.) dávají odpov na historické využití vodních d l. Krom území bezprost edn navazující na rybník Osovec, který pat í do povodí
Nového potoka resp. vodního toku Libochovka, zásadní ást správního území odvod uje
vodní tok Bitýška. ÚP požaduje zachovat stabilitu vodního režimu v krajin s akceptováním ekologického a hydrologického efektu rybník . V p íhodném míst v jižní ásti k.ú.
echov u K ižanova je umožn no založení nového rybníka
kaple sv. Antonína Paduánského v Ronov pat í mezi dominanty území, které jednozna
identifikují místo. Regula ní podmínky ÚP vylu ují možné st ety s ochranou této dominanty, která je sou asn kulturní památkou
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obec O echov se nachází v Kraji Vyso ina, pro který je typická sí malých sídel. O echov
spadá do obcí velikostní skupiny 200 – 499 obyvatel, tedy do skupiny obcí, ve které se nachází cca 31 % obcí celé R. Po et obyvatel od roku 1880, kdy dosáhl po tu 505 obyvatel,
s mírnými odchylkami klesá až do roku 2000, kdy dosáhl 310 obyvatel. V sou asné dob
je v obci 319 obyvatel. Na území obce se neprojevuje proces suburbanizace. Ve výhledu
není o ekáván výrazný posun v rozvoji osídlení, který má p inu v získání nových atraktivit do obce i do její blízkosti
v souvislosti s morfologií území, pokroku v doprav a pod vlivem hospodá ských i politických zm n se obec O echov rozvíjela jako dv od sebe odd lená sídla. Urbanistická koncepce ÚP navazuje na tuto urbanistickou skladbu a velmi ohledupln je rozvíjí. Respektován je venkovský charakter zástavby neúplné okrouhlice sídla O echov s navazující nov jší zástavbou p i sil. I/37. Respektována je kompaktní zástavba sídla Ronov na pravidelné
osnov jižn od silnice III/03719
vodní zastav ní p íkladn využívá p írodních podmínek, což lze dokladovat jak na zastav ní sídla O echov, tak i sídla Ronov. M ítko této zástavby pln respektuje krajinné
prost edí. Krom jádra sídla Ronov s kaplí a tvrzí a objekt ve ejné ob anské vybavenosti
i vstupu do sídla O echov od K ižanova se jedná o jednopodlažní zástavbu. K narušení
této hladiny zastav ní došlo výstavbou kapacitních objekt zem lské výroby, kde p edevším nežádoucím zp sobem vizuáln uplat uje skladový objekt zem lského areálu situovaného SV od sídla O echov. Konkurenci této stavb bude tvo it navržená ada vzr stné
zelen . Ú elová za ízení zajiš ující provoz lomu budou likvidována v rámci rekultivace
lomu. Nová zástavba eší využití proluk a bude ešena v urbanistických souvislostech a
kulturních zvyklostech v kontextu sousedního zastav ní
územní plán nep ipouští pohledovou kontaminaci prostoru vysoké estetické a historické
kvality, která je dána urbanistickým souborem kaple, tvrze a p ilehlé zástavby. Nov plánované zásahy do území nemohou narušit prostorové uspo ádání sídel ani jejich urbanistickou strukturu. Vymezením územní rezervy pro bydlení v rodinných domech na ploše
sporadicky a neú eln využívané (opušt ný zem lský areál vklín ný do obytné zóny sídla O echov) jsou vytvo eny p edpoklady pro zlepšení obytného prost edí obce i nalezení
optimáln jšího vztahu mezi okrajem sídla a volnou krajinou. ÚP vyžaduje m kký p echod
urbanizované ásti obce do neurbanizované
územní plán na území obce O echov neumis uje žádné stavby v prostorech, ze kterých by
se vizuáln uplat ovaly v územích p írodních park Svratecká hornatina, T ebí sko i
Údolí Balinky a také ve vyvýšených prostorech, odkud se budou uplat ovat jako dominanta mnoha dalších oblastí nebo budou v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních v ží i kulturn cenných prostor
koncepce ÚP O echov nem že narušit znaky širšího krajinného rámce prostoru v okolí
He manova, Moravce, K ižanova a Osové.
ZÚK Kraje Vyso ina na území obce vymezují koridor silnice I/37 v ší ce 150 m zahrnující koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a dále stanovují pro územní plánování úkol prov it a
stabilizovat umíst ní p eložky silnice I/37 O echov také v ší ce 150 m.
ÚP akceptuje pot ebu vymezení koridoru pro homogenizaci stávajícího tahu sil. I/37 ve
zp esn ných ší kách
mimo zastav né území na ší ku ochranného pásma silnice I. t ídy z d vodu, že poebné zlepšení technických parametr trasy lze uskute nit v koridoru širokém 2 x 50
m. Sou asn dochází ke koordinaci ší ky koridoru s rozpracovanou ÚPD obce Kadolec. V zastav ném území je koridor ZÚR KrV zúžen na uli ní prostor z d vodu zachování urbanisticko-architektonických hodnot území sídla O echov
ÚP prov il požadavek na umíst ní p eložky sil. I/37 O echov s tímto záv rem. Od vymezení p eložky upustit zejména z d vod :
totálního sev ení sídla mezi sou asný dopravní koridor (železnice a silnice I/37) a
prov enou p eložku sil. I/37
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dovedením tranzitní dopravy do blízkosti dosud klidových ástí obytné zóny sídla
echov
zásadním omezením prostupnosti území obce – resp. sídla O echov a volné krajiny –
vytvo ení nové bariéry
nevratná paralyzace rozvojových možností sídla O echov
významný zásah do organizace zem lského p dního fondu v etn záboru ZPF I.
ídy ochrany.
ZÚK Kraje Vyso ina vymezují na území kraje sí železni ních tratí mezinárodního, republikového významu zahrnující železni ní trat celostátních drah . 230 a 250, které jsou sou ástí dopravního koridoru konven ní železni ní dopravy mezinárodního významu C-E61. Politika
územního rozvoje R ve zn ní Aktualizace . 1 ve výroku (88) úsek žel. trati . 250 H. Brod –
Brno z dopravního koridoru konven ní železni ní dopravy vypustil.
Na území obce ZÚR KrV vymezují nadmístní prvky ÚSES. Regionální prvky v ÚP jsou vymezeny dle ZÚR KrV. Regionální biokoridor RBK 1455 je v oblasti kamenolomu upraven tak,
aby byl minimalizován jeho pr chod p es dobývací prostor.
Ve ejn prosp šné stavby (VPS) a ve ejn prosp šná opat ení (VPO) jsou vymezena v souladu
s požadavky ZÚR KrV
VPS – DK 05 – koridor pro homogenizaci stávajícího tahu sil. I/37 v upravené ší i
VPO – U 060 – regionální biocentrum ÚSES RBC B ezejský les v rozsahu vymezeném
ZÚR KrV
VPO – U 297 – regionální biokoridor ÚSES RBK B ezejský les – Holinka v rozsahu vymezeném ZÚR krom ásti u dobývacího prostoru stavebního kamene.
2.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování
Cíle územního plánu
Koncepce územního plánu navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu využívání území,
které umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opat ení
územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem
udržitelného rozvoje území.
Územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce O echov. Pro
území obce jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území a podmínky prostorového
uspo ádání území. Úsilí bylo v nováno p edevším ú elnému využití zastav ného území.
Hlavní funkcí sídel je ubytovací funkce, kdy jsou podmínky využívání ploch s bydlením
nastaveny tak, aby vyhovovaly pot ebám a nárok m r zných sociálních skupin obyvatel.
Plochy smíšené obytné pak v zastav ném území umož ují víceú elové využívání území.
Rozvoj území je koordinován p sobením dot ených orgán na území obce O echov i na
území sousedních obcí. Jedná se o zám ry p edevším na úseku dopravní a technické
infrastruktury i koordinace na úseku lokálních ÚSES. Koordinace se ZÚR KrV - viz kap.
C.2.2. P ednosti území prezentované hmotnými i nehmotnými hodnotami území jsou
územním plánem rozvíjeny tak, aby byly co nejú eln ji napln ny a koordinovány ve ejné i
soukromé zám ry zm n v území v souladu s dlouhodobými pot ebami spole nosti.
Ve ve ejném zájmu ÚP O echov a chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty
území, respektuje hodnoty urbanistické a kulturní:
Krajinný prostor je vnímán jako prostor s esteticky a ekologicky hodnotnou rybni ní
pánví, krajiná sky a ekologicky chudší krajinou velkých hon zem lské orné p dy a
kone
jako prostor antropogenního georeliéfu, který je spojen s povrchovou t žbou
kamene.
Jako vzájemn propojený soubor p irozených i p írod blízkých ekosystém udržujících
írodní rovnováhu je vymezen územní systém ekologické stability.
V zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu a
využití disponibilních ploch, avšak za podmínky zachování venkovského charakteru
obce.
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Napln ny jsou podmínky ochrany krajinného rázu uplatn né ve Strategii ochrany
krajinného rázu Kraje Vyso ina.
Územní plán respektuje kulturní památky zapsané do ÚSKP R:
íslo rejst íku
30660/7-4332
30708/7-4331

ást obce
Ronov
Ronov

.p.
5

památka
kaple sv. Antonína Paduánského
vladycká tvrz

pozn.

Územní plán apeluje na d ležitost § 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb., o státní památkové
pé i ve zn ní pozd jších p edpis (archeologické výzkumy a nálezy), týkající se
povinnosti stavebník (investor staveb) p i zásazích do stávajícího terénu. V grafické
ásti od vodn ní ÚP je vyzna eno území s archeologickými nálezy kategorie I. a II.
Chrán na jsou místa vále ných hrob :
Ozna ení
CZE-6114-30406
CZE-6114-09836

ást obce
echov
Ronov

popis
kamenný pomník s reliéfní výzdobou
pomník z hrubozrnné žuly

Územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území,
akceptovány jsou pro obec a okolí významné stavby, významné prvky drobné
architektury. Stabilizována je urbanistická podstata sídel.
Požadavek na dobrou dosažitelnost pracovních p íležitostí a služeb vyššího ob anského
vybavení vyžaduje postupné odstran ní bodových dopravních závad p edevším na
silnicích I. a III. t ídy.
Územní plán vytvá í možnost pro zajišt ní kvalitního zp sobu odvád ní a išt ní
splaškových vod.
Na území obce nejsou vymezovány nové plochy pro t žbu surovin a nerost .
Za ízení ob anského vybavení jsou na území obce územn stabilizována s možností
kvalitativního rozvoje.
Dobrá dostupnost ob anské infrastruktury, ve ejných prostranství, ploch denní rekreace
i dobré možnosti bydlení pat í mezi d ležité formy sociáln udržitelného uspo ádání
prost edí obce.
Vymezení zastavitelných ploch je p im ené popula ní velikosti obce a postavení obce
ve struktu e osídlení se zohledn ním urbanistických souvislostí a kulturních zvyklostí.
V podmínkách využití ploch jsou pro plochy nezastav ného území, jejichž charakter
neumož uje umis ování staveb, za ízení i jiných opat ení, tyto stavby, za ízení, p ípadn
jiná opat ení výslovn uvedena. T mito plochami jsou plochy smíšené nezastav ného území
írodní a plochy p írodní. Zde je prioritou zachování a obnova ekologických a estetických
hodnot území.
Problematika umis ování technické infrastruktury na nezastavitelných pozemcích se obce
nedotýká, protože území obce je a dále bude pokryto územním plánem.
Úkoly územního plánování
Územní plán eší složitost vazeb mezi zjišt nými hodnotami území, které jsou nezbytnou
podmínkou pro udržitelný rozvoj území. Hledá zp sob, jak udržet funk nost civiliza ních
hodnot (zde p edevším ve ejné infrastruktury) p i zachování propor nosti mezi
urbanizovaným a neurbanizovaným územím a hodnotami p írodními a kulturn
historickými.
Základní idejí územního plánu je zajistit podmínky pro zdravý rozvoj obce. Urbanistická
koncepce pak stanovuje podmínky zp sobu využívání ploch zastav ného i nezastav ného
území a podmínky prostorového uspo ádání. Stanovuje základní srozumitelný rámec
regulace území, která sm uje k tvorb a ochran prost edí, tedy k samé podstat urbanismu.
Z analýzy využití území obce se zahrnutím zajišt ní pot eb, které se mají na území obce
uskute nit, vyvstala pot eba zm n v území. Zm ny v území se zam ily na zám ry, které
jsou pro obec d ležité a prosp šné. Jde o:
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nalezení a vymezení invariantního ešení tahu silnice I/37 (osvobození
severovýchodního okraje sídla O echov od dalšího dopravního koridoru)
dostavbu proluk v zastav ném území obce (efektivní využití urbanizovaného území,
ochrana p dního fondu)
prov ení technických možností ešících odvád ní a likvidaci splaškových vod
z obou sídel (zlepšení kvality života obyvatel obce, p íznivý dopad zám ru na
životní prost edí)
posílení mimoproduk ní funkce krajiny (rozmanitost a bohatost krajiny má vazbu na
její ekologickou stabilitu).
Urbanistická koncepce akceptuje prostorové uspo ádání sídel obce. Zd razn na je osobitost
sídel reagujících na vliv terénu, na kterém stojí. Nástroji územního plánu je umožn no
zachování p vodního prostorového konceptu sídel. Zastavitelné plochy budou v jednot se
stávajícím zastav ním. Uspo ádání a ešení staveb nep ísluší ešit územnímu plánu.
Urbanistické, architektonické požadavky i požadavky na prostorové uspo ádání jsou
v rozsahu p íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP.
Zm ny v území se projevují na úseku ploch zastavitelných a ploch se zm nou v krajin .
Zm nám v území p edcházela analýza území, aby byl zajišt n dostatek údaj umož ujících
ochranu území p ed neuváženými zásahy i vpádem inností, které nevratn zm nily
charakter obce a m ly nep ijatelný dopad na pozitivní hodnoty území. Uspo ádání staveb
nep ísluší ešit územnímu plánu.
Území obce O echov není územím se složitou problematikou, kde po adí provád ní zm n by
bylo nutno dokumentovat etapizací výstavby.
Záplavová území nejsou na území obce vodoprávním ú adem vyhlášena.
Primární sektor je v obci rozhodujícím poskytovatelem pracovních p íležitostí. Za ízení
primárního sektoru jsou v pot ebné mí e územn stabilizována. Pracovní p íležitosti
poskytují a nadále poskytovat budou plochy smíšené obytné. Pom rn široké spektrum
inností, které lze na zmín ných plochách vykonávat, zvyšuje odolnost území proti
neo ekávaným d sledk m hospodá ských zm n.
Stanovení prahových hranic r stu se projevilo i v návrhu ve ejných infrastruktur obce. Sídla
edevším plní funkci ubytovací. Územní plán rozvíjí možnosti polyfunk ního využívání
území obce, tj. i urbanizovaného území s požadavkem na vysokou kvalitu bydlení.
Krom odvád ní a išt ní splaškových vod je obec dob e vybavena technickou
infrastrukturou. ešením územního plánu jsou nastaveny podmínky tak, aby po et uživatel
infrastruktury neklesl pod únosnou mez (práh efektivity).
Podrobn jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek
stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit.
Sou asné podmínky využívání území nevyžadují, aby územní plán ešil v tší asanace
v sídle. Rekonstruk ní zásahy jsou možné v rámci díl ích úprav staveb v rozsahu, které
umož uje koncepce územního plánu.
Z projednaného zadání ÚP O echov je z ejmé, že nebyly uplatn ny požadavky na
vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality ani vlivu na životní
prost edí. Ochranu životního prost edí i ve ejného zdraví lze zajistit standardními postupy
dle platných sou asných p edpis .
Koncepce územního plánu má nevýznamný dopad na dot ení p dního fondu. Podrobn jší
od vodn ní dot ení ZPF je provedeno v kapitole C.11.1.
Územní plán je vyhotoven v souladu s platnou legislativou, v souladu s obecn dostupnými
metodikami. Územní plán O echov akceptuje požadavky metodiky MINIS - Minimálního
standardu pro digitální zpracování územních plán v GIS, která je platná pro území Kraje
Vyso ina.
Mezi úkoly územního plánování pat í také posouzení vliv územního plánu na udržitelný
rozvoj území. Koncepce Územního plánu O echov je postavena na principu vyváženosti t í pilí
udržitelnosti, tj. pilí em ekologickým, sociálním a ekonomickým.
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2.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis
Stavební zákon a provád cí vyhlášky
P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vyhlášek.
Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v souladu
s jeho provád cími vyhláškami 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.
Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním
Územní plán pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. v platném
zn ní a dále využívá možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. §
3 odst. 4 téže vyhlášky).
plochy s jiným zp sobem využití
Územní plán vymezuje také plochy zelen . Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo
jiné pro vymezení systému sídelní zelen podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky .
500/2006 Sb. v platném zn ní.
plochy s podrobn jším len ním
Z ploch urbanizovaného území jde p edevším o up esn ní zp sobu využívání ploch zaru ujícího uchování kulturních, p írodních i sociálních hodnot území. U ploch neurbanizovaného území jde
o vyjád ení zvláštností ve využívání r zných druh pozemk .
Podrobn jší len ní základních druh ploch akceptuje doporu enou metodiku MINIS pro zpracování územních plán na území Kraje Vyso ina. íselných index ur ujících podtypy ploch
s rozdílným zp sobem využití je použito u typ ploch vodních a vodohospodá ských (W), ploch
zem lských (NZ) a ploch technické infrastruktury (TI)
Rozd lení plochy typu W na podtyp W1 – vodní plochy a toky a podtyp W2 – plochy
specifické je zp sobeno rozdílným ú elem využívání. Plocha W1 zna í p írodní prvek,
plocha W2 pak funk ní technický prvek hráze malé vodní nádrže.
Rozd lení plochy typu NZ na podtyp NZ1 – orná p da a podtyp NZ2 – trvalé travní porosty je zd vodn no tím, že se jedná o plochy odlišnými vlastnostmi jako je ekologická
hodnota, erodovatelnost, estetické p sobení apod.
íselný index u ploch typu TI zna í p íslušnost za ízení k druhu technické infrastruktury. D vodem je vzájemné odlišení r zných typ inženýrských sítí obsluhující území
obce i vyjád ení specifických požadavk na jejich umis ování v území.
2.5. Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán podle
zvláštních právních p edpis , p ípadn s výsledkem ešení rozpor
Ochrana a bezpe nost státu
ešením územního plánu ani jeho d sledky nebudou dot eny nemovitosti ve vlastnictví ministerstva obrany R (MO R), na území obce se nenachází vojenské inženýrské sít .
Celé správní území obce leží v ochranném pásmu letištního radioloka ního prost edku zahrnuto
do jevu 103 – letecká stavba v etn ochranného pásma – viz pasport . 244/2014 pro vyhotovení
etí úplné aktualizace ÚAO ORP Velké Mezi í.
Vymezeným územím MO R ve smyslu § 175 zák. . 183/2006 Sb., je celé správní území obce
pro tyto druhy výstavby:
výstavba objekt a za ízení tvo ící dominanty v území
výstavba nebytových objekt (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé
stavby s kovovou konstrukcí apod.)
stavby vyza ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátor , mobilních telefon ,
trných elektráren apod.)
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nové trasy pozemních komunikací, jejich p eložky, výstavba, rekonstrukce a rušení objekt na nich v etn silni ních most , erpacích stanic PHM
stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN
zm ny využití území
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.
stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak
veškerá výstavba dotýkající se pozemk , s nimiž p ísluší hospoda it MO.
Stavební aktivity jsou ÚP vesm s ešeny v p ímé návaznosti na zastav né území obce anebo
v zast. území s tím, že nebude p ekro ena stávající hladina zastav ní. Preferuje se využívání tradi ních stavebních materiál .
Na území se neuvažuje výstavba za ízení vyza ující elektromagnetickou energii ani staveb dálkových sítí technické infrastruktury. Zárove není na území obce v trná elektrárna ani fotovoltaický
zdroj energie mimo zastav né území. Tato za ízení pro vlastní pot ebu jsou v urbanizované možná.
Stožár v trné turbíny i elektrárny nesmí v t chto p ípadech p ekro it výšku 10 m nad úrove terénu. Územní plán O echov na území obce neumis uje stavbu rozhledny.
Územní plán O echov respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací v etn ochranných
pásem stávajícího i navrhovaného dopravního systému.
Na území obce nejsou v evidenci Policie R podzemní sd lovací a optické sít .
Návrh ešení požadavk CO
Rozsah a obsah
Je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu zajiš ujícího systém
a organizaci civilní ochrany - Hasi ským záchranným sborem Kraje Vyso ina.
Návrhy opat ení
Zastav né území obce není ohroženo pr lomovou vlnou
Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
Stálé úkryty se na území obce nevyskytují. Hlavní t žišt ukrytí obyvatelstva bude v
improvizovaných úkrytech. Protiradia ní úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je
improvizovaným úkrytem, využitelným za krizových stav . Požadovaná kapacita je p ibližn
1 m2 na osobu. Lze doporu it, aby nov budované podsklepené objekty byly v zájmu majitel
dom
ešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované úkryty.
Dob hová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá izochron dostupnosti 15 minut.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory mate ské školy. Pro
nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy - havárií nezasažené obytné
domy i ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci OÚ).
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Dle sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad .
Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být áste
místnosti obecního ú adu.
Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn
a zastavitelná území obce

využity vhodné
zastav ná území
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Na území obce nejsou takovéto látky skladovány. Rovn ž územní plán obce s
umis ováním nebezpe ných látek na území obce neuvažuje, neuvažuje ani s jejich úložišti.
Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
Na území obce nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v ešení
Územního plánu O echov neuvažuje.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Pitnou vodou bude obec zásobena dovozem vody cisternami ze zdroje Pavlov v množství
3,1 m3/den. Užitkovou vodou bude obec zásobena z ve ejných i soukromých studní.
Zásobování obce el. energií je z primárního venkovního vedení VN 22 kV. El. vedení VN
má vysokou provozní jistotu mající p edpoklady pro nouzové zásobování obce el. energií
(dodávku el. energie je též možno nouzov zajistit diesel. agregáty).
Místo pro dekontaminaci osob, p ípadn dekontaminaci kolových vozidel
Lze využít ploch zem lského areálu.
Požadavky na dopravní sí
Ší ka silnic a hlavních místních komunikací pro hlavní pr jezdní sm ry musí spl ovat tyto
minimální požadavky (v1 + v2)/2 + 6 m, kdy v1 + v2 = pr
rná výška budov po hlavní ímsu
v metrech na každé stran ulice. P i jednostranné zástavb se p ipo ítávají místo šesti 3 m.
Krizový plán Kraje Vyso ina (Havarijní plán Kraje Vyso ina) - p i ešení výše uvedených
požadavk postupovat dle tohoto plánu.
Požární ochrana
Hasi ská zbrojnice vyhovuje svým stavebním stavem i umíst ním pro výhledové období. Územní plán zabezpe uje dobrou dopravní dostupnost jednotlivých objekt na stabilizovaných i rozvojových plochách pro požární techniku. Na vodovodním adu jsou umíst ny hydranty k zajišt ní požární vody. Zastavitelné plochy budou na požární vodu napojeny prodloužením vodovodních adu,
které dle pot eby budou osazeny hydranty.
3.

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

Dot ený orgán, OŽP Krajského ú adu Kraje Vyso ina, neuplatnil v zadání územního plánu
požadavek na vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území.
4.

Sd lení, jak bylo stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
zohledn no, s uvedením závažných d vod , pokud n které požadavky nebo podmínky
zohledn ny nebyly
Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj nebylo v zadání územního plánu uplatn no.

5.

Zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení v etn výsledku vyhodnocení vliv na životní prost edí

Ve stanovisku Krajského ú adu Kraje Vyso ina, odboru životního prost edí a zem lství, je
konstatováno, že návrh zadání ÚP O echov nebude mít významný vliv na p íznivý stav p edm tu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality anebo pta í oblasti (Natura 2000). Stejný
odbor krajského ú adu jako p íslušný orgán dle § 22 písm. b) zák. . 100/2001 Sb., o posuzování
vliv na životní prost edí a o zm
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis
nepožaduje vyhodnocení vlivu návrhu zadání ÚP O echov na životní prost edí.
Zájmy ochrany životního prost edí a ve ejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle
zvláštních p edpis .
ešení problém v ÚPD vyplývající z ÚAP ORP Velké Mezi í – III. úplná aktualizace:
PD.1 p etíženost obce dopravou – silnice I. t ídy, k.ú. O echov u K ižanova. Silnice I/37
je d ležitou komunikací Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina. ZÚR vymezují koridor sil.
I/37 pro homogenizaci stávajícího tahu a zárove stanovují v ÚP prov it a stabilizovat
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na sil. I/37 umíst ní p eložky sil. I/37. ÚP akceptuje pot ebu homogenizace stávajícího
tahu sil. I/37 v upravených ší kách. Po provedené analýze však nebyla v ÚP shledána
opodstatn nost vymezení koridoru pro p eložku sil. I/37. Blíže viz kap. C.2.2. Na
pr jezdním úseku silnice budou uplatn ny prvky dopravního zklid ování pr tah silnic
obcemi, které povedou krom zvýšení bezpe nosti ú astník silni ního provozu i ke
snížení zát že prost edí emisemi i hlukem z dopravy
PD.3 nedostate né parametry (ší kové i sm rové uspo ádání) komunikací – silnice III.
ídy špatný stav, nedostate ná ší ka. Jedná se o silnici s nízkými intenzitami dopravy
(na silnici nebylo provád no celostátní s ítání dopravy). Silnice prochází v územn
stabilizované trase s možností drobných úprav. Úprava ší kového uspo ádání v místech
podjezdu žel. trati v etn úpravy p ilehlého mostu vzhledem k nízkým intenzitám
dopravy na silnici nelze v dohledné dob e p edpokládat
PD.12 p ekra ování omezené rychlosti (ohrožování chodc ). Návrhem podp rných
adapta ních opat ení lze dosáhnout optimalizace jízdní rychlosti s možností d sledného
odvrácení nehodových situací
PH.5 zne išt ní emisemi – p ekro ení limitu O3h8 na území obce. Místn nesnadno
ešitelný problém, který siln ovliv uje slune ní zá ení. Omezení lze dosáhnout
snížením spalování fosilních paliv a rozumnou regulací automobilové dopravy
PH.2 hlu ný provoz z dopravy – silnice I. t ídy, hlu ný provoz vlivem velkého provozu.
Uplatn ním prvk dopravního zklidn ní lze dosáhnout snížení emisí hluku ze silni ní
dopravy. U staveb v dosahu silnice nutno uplatnit technická opat ení
PO.1 snižování po tu obyvatel – snižující se saldo migrace, nízký p irozený p ír stek.
Od roku 2001, kdy po et obyvatel dosáhl historického minima 310 obyvatel, dosáhl
po et obyvatel k 31.12.2014 319 obyvatel. ÚP považuje obec za stabilizovaný územní
celek s výhledovým po tem cca 325 obyvatel
PU.11 nedostatek volných pozemk pro stavbu rodinných dom – nedostatek
stavebních pozemk . ÚP v maximální únosné mí e využívá zastav né území. Dostupné
plochy pro výstavbu RD mimo hranici zastav ného území nebyly v ÚP nalezeny.
Z provedeného šet ení nebyla zjišt na poptávka po plochách pro bydlení v obci
PT.2 absence kanalizace. V obci je pouze áste ná kanalizace. Koncepce ÚP navrhuje
napojení obou sídel na novou úplnou kanaliza ní sí , která je ukon ena centrální OV
PT.3 absence OV. ÚP umis uje OV na jihovýchodní okraj sídla O echov.
Shrnutí p ínosu ÚP k vytvá ení podmínek pro p edcházení:
zjišt ným rizik m ovliv ující pot eby života sou asné generace obyvatel ešeného území
ÚP O echov vytvá í podmínky pro p edcházení rizik z:
živelného rozvoje území obce
nesystémové ešení infrastruktur
nežádoucích inností p edevším v plochách výroby a skladování, plochách smíšených
obytných venkovských
vstupu nežádoucích aktivit a inností na území obce
z možného snížení ekologické stability území
edpokládaným ohrožením podmínek pro život budoucích generací
Prioritami územního plánu je t mto ohrožením p edcházet, tzn.:
opat eními ÚP zajistit, aby z stal zachován venkovských charakter obce se dv ma sídly,
které od sebe odd lují hladiny Tvrzského a Mlýnského rybníka
zajistit udržitelný zp sob ešení silni ní dopravy ve všech známých souvislostech p ed
preferováním jednostranných (oborových) zájm
zajistit ú elné využívání zastav ného území
vytvo it podmínky pro další zlepšování hygieny prost edí obce
zabránit nekoordinovaným a nekoncep ním zásah m do území
zajistit prostupnost území ve ejnými komunikacemi a sít mi technické infrastruktury
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zajistit funk nost ÚSES.
Varianty ešení
Nebyly pro jednozna nost ešení vyhotovovány.
6. Vyhodnocení spln ní požadavk zadání územního plánu
Zadání územního plánu bylo vypracováno v souladu s požadavky zákona . 183/2006,
o územním plánování a stavebním ádu ve zn ní platném od 01.01.2013. Zadání ÚP O echov bylo
schváleno usnesením Zastupitelstva obce O echov konaného dne 11.09.2014.
a. požadavky na základní koncepci rozvoje území obce vyjád ené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu v etn rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na zm nu
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktu e a dostupnosti ve ejné infrastruktury
Požadavky jsou napln ny. Územní plán napl uje podmínky pro udržitelný rozvoj obce
v sídelní struktu e Kraje Vyso ina. Respektuje hodnoty území mající právní ochranu i hodnoty
bez právní ochrany, které však utvá ejí identitu a jedine nost obce O echov.
1. Požadavky na urbanistickou koncepci
- Koncepce ÚP nem ní charakter obce. Jde nadále o obec venkovského charakteru
s p evažující funkcí bydlení. Vzhledem k místním podmínkám jsou navrženy plochy se
zm nou v území, které respektují nejen p írodní ale i civiliza ní hodnoty území. Plochy
ve ejné infrastruktury jsou územn stabilizovány. Na ploše zem lské výroby vklín né
do obytné zóny sídla O echov je vymezena územní rezerva. Ostatní plochy výroby jsou
územn stabilizovány. V plochách bydlení lze umis ovat nerušící služby.
- Stanoveny jsou zásady prostorového uspo ádání kterými je dosaženo zachování identity
a hodnot obce. ešením ÚP nedochází k nežádoucímu dopadu na krajinný ráz.
Vytvo eny jsou podmínky pro biologickou prostupnost území.
- Stávající ve ejná prostranství jsou respektována. Vymezení ve ejných prostranství pro
napln ní požadavku § 7 odst. 2 vyhl. . 501/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
nebylo t eba ešit.
- ÚP efektivn využívá zastav né území, minimální je rozsah zastavitelných ploch
vymezených mimo hranici zastav ného území, protože ÚP považuje obec O echov za
stabilizovanou územní jednotku
- Urbanistická koncepce akceptuje p írodní podmínky, plošné a prostorové uspo ádání
obou sídel v etn jejich funk ního len ní. Zajišt na je návaznost na systém sídelní
zelen i obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou.
2. Požadavky na koncepci ve ejné infrastruktury
Technická infrastruktura
- Pot ebný p íkon el. energie bude zajiš ován ze stávající rozvodné sít VN. El. vedení
VVN 220 kV protínající severovýchodní cíp obce je respektováno v . p íslušného ochr.
pásma.
- Na úseku zásobování vodou je akceptována koncepce Plánu rozvoje vodovod a
kanalizací Kraje Vyso ina.
- Na úseku odvád ní a išt ní odpadních vod je akceptována koncepce Plánu rozvoje
vodovod a kanalizací Kraje Vyso ina. Na úseku likvidace deš ových vod bude
postupováno dle zákonných ustanovení.
- Systém zásobování zemním plynem není ÚP m n.
Dopravní infrastruktura
- Dopravní infrastruktura je na území obce stabilizovaná. Prov en byl zám r ZÚR KrV
na umíst ní p eložky sil. I/37 s negativním výsledkem. Koncepce ÚP pracuje
s koridorem pro homogenizaci tahu sil. I/37. Prov eny byly pohybové formy rekrace
na území obce. Vytvo eny jsou podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny. Dle
podkladk Státní letecké inspekce Praha byla vymezena na území ochranná pásma
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letišt K ižanov. Na území obce se nenachází vzdušný prostor MO R pro létání
v malých a p ízemních výškách. Plochy s objekty v ochr. pásmu železnice, pro které
jsou stanoveny hlukové hygienické limity, jsou ÚP vymezeny jako podmín
p ípustné
s p íslušnou podmínkou využití.
Ob anské vybavení - ve ejná infrastruktura
Územní plán posoudil pot eby ve ejné ob anské vybavenosti se záv rem, že
vybudovaná ob . vybavenost dosta uje pot ebám obce.
Požadavky na koncepci uspo ádání krajiny
Up esn ní požadavk vyplývajících z PÚR R
Politika územního rozvoje R ve zn ní Aktualizace . 1 vypouští železni ní tra . 250
z koridoru konven ní železni ní dopravy C-E61. V textové ásti ÚP je provedeno
posouzení souladu ÚP O echov s republikovými prioritami, které se vztahují k území
obce.
Požadavky vyplývající z ÚPD vydané krajem
Územní plán O echov je ešen v souladu s prioritami územního plánování, což
prokázalo posouzení souladu ÚP O echov s krajskými prioritami, které se vztahují
k území obce.
ÚP O echov akceptuje zásady pro innosti v území a rozhodování v území, které jsou
stanoveny pro krajinný typ krajina rybni ní, krajina lesozem lská harmonická a
krajina lesozem lská ostatní. Nebyl nalezen st et s charakteristikami ani s cílovým
využitím výše uvedených t í typ krajin na území obce se vyskytujících.
V ÚP O echov jsou zabezpe eny základní i specifické zásady pro innost v území a
rozhodování o zm nách v území, které jsou v ZÚR KrV stanoveny pro oblast
krajinného rázu CZ0610-OB009 K ižanovsko-Bítešsko.
ÚP vymezuje zp esn ný koridor pro homogenizaci stávajícího tahu sil. I/37 jako ve ejn
prosp šnou stavbu shodného zna ení DK 05. Ve zp esn ných parametrech vymezuje
ÚP ve ejn prosp šná opat ení regionální ÚSES RBC B ezejský les – VPO U060 a
RBK 1455 – VPO U297.
Up esn ní požadavk vyplývajících z ÚAP
V samostatné textové ásti od vodn ní je vyhodnoceno vypo ádání se s problémy, které
na území zjistily ÚAP ORP Velké Mezi í ve III. úplné aktualizaci.
Další požadavky
ÚP akceptuje hodnoty mající právní ochranu, zabývá se ochranou hodnot území bez
právní ochrany, které však území identifikují a území obce charakterizují. A již jde o
hodnoty p írodní, kulturní, tak i civiliza ní. ÚP prov il možnosti rekrea ního využití
krajiny s výsledkem nízké rekrea ní atraktivity, obohacuje krajinu zem lsky
využívanou o prvky rozptýlené zelen i funk ní prvky ÚSES. Zúžení RBK U297 si
vynutil st et ÚSES s dobývacím prostorem lomu. ešení ÚP je úsporné na dot ení ZPF,
nedochází k dot ení PUPFL ani vzdálenosti 50 m od hranice lesa stavebními objekty
(krom hráze rybníka). Územní plán akceptuje požadavky související s ochranou a
využíváním nerostné suroviny – stavebního kamene. Tam, kde je u zastavitelných ploch
oprávn ná obnova možnosti ohrožení pohody bydlení nadm rnými hlukovými i
pachovými emisemi, tyto zastavitelné plochy jsou plochami podmín
p ípustnými
k využití. Územní plán nem že vymezovat ochranná pásma.

b. požadavky na vymezení ploch a koridor územních rezerv a na stanovení jejich využití, které
bude nutno prov it
Z PÚR R, ZÚR KrV nevyplynula pot eba vymezování územních rezerv. Vymezení
územních rezerv vyplynulo z koncepce ÚP. Cílem je prov it možnosti budoucího využití pro
bydlení a ve ejná prostranství.
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c. požadavky na prov ení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení a asanací,
pro které bude možné uplatnit vyvlastn ní anebo p edkupní právo
Územní plán na území obce vymezuje pouze ve ejn prosp šné stavby a ve ejn prosp šná
opat ení, které vycházejí ze zám
ZÚR KrV. Plochy asanací nejsou vymezeny.
d. požadavky na prov ení vymezení ploch a koridor , ve kterých bude rozhodování o zm nách
v území podmín no vydáním regula ního plánu, zpracováním územní studie nebo uzav ením
dohody o parcelaci
Koncepce ÚP nevyžaduje vymezit plochy, jejichž využití bude podmín no vydání regula ního plánu nebo uzav ením dohody o parcelaci. ÚP rovn ž nepožaduje vypracování územní
studie.
e.

ípadný požadavek na zpracování variant
Nebyl uplatn n ani ešen.

f. požadavky na uspo ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo ádání jeho od vodn ní
. m ítek výkres a po tu vyhotovení
Z d vodu, že nebylo t eba ešit po adí výstavby, neobsahuje grafická ást ÚP O echov
výkres Po adí zm n v území.
Textová ást odpovídá p íloze . 7 vyhl. 500/2006 Sb. ve zn ní od 01.01.2013. Územní plán
echov neobsahuje podrobnosti náležející svým obsahem do regula ního plánu nebo
územního rozhodnutí.
Dokumentace územního plánu napl uje požadavky metodiky digitálního zpracování
územních plán pro Kraj Vyso ina.
g. požadavky na vyhodnocení vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území
Dot ený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání ÚP O echov neuplatnil požadavek na
posouzení vliv územního plánu na životní prost edí a vylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast.
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty
7.1. Variantní ešení
Zadání územního plánu nepožadovalo ešení variant.
7.2. Základní koncepce rozvoje území
Zásadou p i tvorb územního plánu bylo dosažení hospodárného využití území s nalezením
základní proporce mezi urbanizovaným územím a územím volné krajiny. Hledáno bylo takové
uspo ádání území, které by vykazovalo efektivní obsluhu území ve ejnými infrastrukturami zvlášt
v území urbanizovaném. V neurbanizovaném území byla hledána ešení, která by nejen uchovala
produk ní funkci krajiny, ale i podporovala její mimoproduk ní funkci vedoucí k posilování
územních prvk ekologické stability, zavád ní protierozních opat ení, ochran a kultivaci
rozptýlené zelen apod. Rozhodující roli v ochrann a tvorb krajinného prost edí hraje požadavek,
aby se zem lská a lesní výroba p izp sobila daným p írodním podmínkám.
7.3. Urbanistická koncepce, sídlení zele
Základní urbanistická koncepce vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání
sídel O echov a Ronov. Koncepce územního plánu podporuje a rozvíjí typické charakteristiky
území, vymezuje území urbanizované a území p írodn krajinné.
Základní osnova vegeta ních prvk sídel je dána urbanistikou místa s p iléhajícím p írodním
prost edím. Citlivým ztvárn ním vegeta ních úprav bude zvýšena jejich kvalita i jejich dlouhodobá
existence.
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Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)
Jsou ve v tší mí e zastoupeny v sídle O echov na jihovýchodním a severovýchodním okraji
sídla u silnice I/37. Jedná se o samostatn stojící domy vesm s na parcelách pravidelného tvaru.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v prolukách zastav ného území. D vodem je efektivní
využití zastav ného území a nedostupnost vhodných ploch mimo hranici zastav ného území.
Ozna ení
plochy
Z2
Z6

typ
plochy
BV
BV

území
zastav né
zastav né

odborný odhad
po tu byt
4
2
6

sídlo
echov
echov

pozn.
zohlednit el. vedení VN

Plochy rekreace - pl. staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Jsou vymezeny jako samostatné plochy ve volné krajin . Zastavitelné plochy tohoto typu
nejsou vymezovány. Nebyl nalezen objektivní d vod pro vymezovat zastavitelné plochy RI.
Plochy ob anského bydlení (OV, OM, OS)
Stávající plochy ob anského vybavení jsou územn stabilizovány. Z d vodu jejich dostate né
kapacity napl ující pot eby sociální soudržnosti území lze p edpokládat kvalitativní zm ny
za ízení na t chto plochách. Nov je vymezena nová zastavitelná plocha Z1 jako plocha o
ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení pro napln ní pot eby t chto za ízení
pro navazující mate skou školu.
Plochy ve ejných prostranství (PV)
Vymezeny jsou jako plochy s d ležitou prostorotvornou a komunika ní funkcí bez asového
omezení p ístupu. Zastoupeny jsou p edevším uli ními a shromaž ovacími prostory, plochami
s dopravní infrastrukturou i plochami zelen . Stávající plochy PV jsou plochami územn
stabilizovanými s pot ebou kvalitativních zm n. Ve ejná prostranství také jsou a mohou být
integrální sou ástí jiných ploch rozdílného zp sobu využití. Územní plán vymezuje nové
samostatné plochy ve ejných prostranství z d vodu zajišt ní bezpe né dopravní obsluhy za ízení
stávající ve ejné technické infrastruktury.
Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
Tento typ zástavby tvo í nejrozsáhlejší ást zástavby obou sídel. Dosud se vyzna uje
víceú elovým využíváním, který charakterizuje venkovský zp sob života a bydlení.
Plochy výroby a skladování (VD,VK, VZ)
Jsou zastoupeny pouze v sídle O echov. Funk ní areál zem lské výroby (VZ) nalézající se
SV od sídla z stává územn stabilizovanou plochou s pot ebou modernizace. Na ploše
opušt ného areálu zem lského p vodu (VZ) je územním plánem vymezena plocha územní
rezervy ur ená pro bydlení v rodinných domech. Územní rezerva je vymezena z d vodu
prov ení možného vhodn jšího využití v budoucnu.
Plochy VK a VD jsou plochami územn stabilizovanými sev ené ve stávající zástavb bez
možnosti územního rozvoje.
Plochy zelen (ZS, ZP, ZO)
Plochy zelen (ZS) jsou v ÚP zastoupeny samostatnými plochami soukromé zelen , kterou
tvo í zele zahrad. Plochy ZS mají nezastupitelný význam v kompozici sídel a krajiny. Plochy
zelen (ZP) jsou vymezeny v zastav ném území z d vodu zajišt ní funk nosti ÚSES a zachování
zelen v p írod blízkém stavu. Plochy zelen (ZO) jsou v ÚP vymezeny za ú elem
jednozna ného odd lení ploch rozdílného zp sobu využití.
Plochy vodní a vodohospodá ské (W1, W2)
Viz kap. C 7.7.
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Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení
Na vymezených zastavitelných plochách lze uskute nit cca 6 byt v šesti domech rodinného
bydlení.
Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou:
Rok
obyvatel
byt
obyv./byt

1961
427
113
3,78

1970
398
107
3,72

1980
346
109
3,17

1991
321
110
2,92

2001
310
108
2,87

2011
317
109
2,91

2014
319*
110**
2,90

výhled
325
116
2,80

* údaj k 31.12.2014
** údaj z vlast. šet ení a údaje obecního ú adu

7.4. Koncepce ve ejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Silni ní
Napojení obce na silni ní sí je popsáno v kap. C.9.2. Širší vztahy. Silnice jsou územn
stabilizovány. Silnice I/37 je sou ástí Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina. ZÚR KrV na území obce
vymezují koridor silnice I/37 pro homogenizaci stávajícího tahu v ší ce 150 m a stanovují pro
územní plánování úkol prov it a stabilizovat umíst ní p eložky sil. I/37 O echov také v ší ce 150
m. ÚP akceptuje pot ebu vymezení koridoru pro homogenizaci stávajícího tahu sil. I/37 ve
zp esn ných ší kách – mimo zastav né území na ší ku ochranného pásma silnice I. t ídy,
v zastav ném území pak na ší ku uli ního prostoru (blíže viz kap. C.2.2.). zárove byl prov en
požadavek na umíst ní p eložky sil. I/37 O echov se záv rem od zám ru vymezení p eložky upustit
(blíže viz kap. C.2.2.).
Úpravy silnic mimo zastav né a zastavitelné území budou provád ny dle zásad SN 736101
„Projektování silnic a dálnic“ v kategorii S 9,5/80 – silnice I/37 a v kategorii S 7,5/60(50) – silnice
III/03719. Úpravy silnic v souvisle zastav ném území budou provád ny dle zásad SN 736110
„Projektování místních komunikací“ ve funk ní skupin B typu místní komunikace dvoupruhové
sm rov nerozd lené (sil. I/37) a ve funk ní skupin C typu místní komunikace dvoupruhové
sm rov nerozd lené (sil. III/03719).
Z d vodu dosažení v tší bezpe nosti ú astník silni ního provozu i snížení nadm rných
hlukových a prachových emisí na pr tahu sil. I/37 sídlem uplatnit prvky dopravního zklid ování.
Skelet místních komunikací je tvo en dvoupruhovými sm rov nerozd lenými komunikacemi a
jednopruhovými obousm rn pojížd nými komunikacemi. Komunikace vyžadují drobné úpravy,
i kterých je nutno zohlednit terénní podmínky obce.
Hospodá ská doprava
Zem lská a lesní doprava využívá zejména stávající územn stabilizované ú elové
komunikace, silnice i místní komunikace. Sí polních cest m že být upravena anebo dopln na
nejlépe v rámci komplexní pozemkové úpravy. Sí polních cest je tvo ena zejména polními cestami
vedlejšími kategorie Pv 3/30.
Doprava v klidu
Je ešena pro stupe automobilizace 1:2,5. Pro odstavování a parkování motorových vozidel
obyvatel obce jsou využívány pozemky vlastník vozidel (garáže, volná i krytá stání).
Zam stnanci výrobních podnik využívají k parkování ploch výrobních závod . V obci lze
identifikovat ty i parkovišt – obecní ú ad, restaurace, železni ní zastávka, prodejna. Pot eby
parkoviš dle SN 736110 u za ízení ob anské vybavenosti jsou uvedeny v tabulce grafické ásti
od vodn ní ÚP – výkres . O4.
Územní plán nevymezuje nová parkovišt jako samostatné plochy se zm nou v území.
Parkovací stání lze umis ovat na plochách s jiným zp sobem využití (ve ejná prostranství, plochy
ob anského vybavení aj.).
Parkování vozidel zam stnanc bude nadále na plochách výrobních i skladovacích areál .
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Ve ejná doprava
Je zajiš ována autobusovou a železni ní p epravou. Izochrony docházkových vzdáleností od
autobusové a vlakové zastávky protínají celé zastav né území. Rozmíst ní zastávek je vyhovující.
Stavební uspo ádání autobusových zastávek bude t eba upravit pro p ístup osobám se sníženou
schopností pohybu a orientace.
Nemotorová doprava
Za ú elem zvýšení bezpe nosti ú astník silni ního provozu je nezbytné provést dopln ní
chodník v zastav ném území p i silnici I/37. K odd lení nemotorové od motorové dopravy je t eba
využít dopravního zklidn ní pr tahu silnice sídlem. Pro nízké intenzity dopravy na silnici III. t ídy
lze v sídle Ronov vysta it s jednostrann provedeným chodníkem p i silnici. Pro obec má velký
význam p ší propojení sídel Ronov a O echov po místní komunikaci vedoucí po hrázi Tvrzského
rybníka. Územní plán akceptuje zna ené turistické trasy (modrá a ervená), nau nou stezku Svatá
hora, hipostezku i zna enou cyklotrasu. Turistické trasy byly upraveny na referen ní mapový
podklad, na kterém je ešen územní plán. Cyklotrasa a hipostezka byly aktualizovány dle nov
vydaných a dostupných map a skute ností získaných terénním šet ením. V ÚP nejsou v konkrétních
trasách vymezovány komunikace pro pohybové formy rekreace spojené s turistikou. Tyto pozemní
komunikace je však možno vymezovat v rámci p ípustných i podmín
p ípustných zp sob
využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
Železni ní doprava
Ve sm ru SZ-JV protíná k.ú. O echov u K ižanova v územn stabilizované trase
elektrifikovaná železni ní dvoukolejná tra Havlí v Brod - Brno. Ve vhodném míst je situovaná
železni ní zastávka sloužící obyvatel m obou sídel. V ZÚR Kraje Vyso ina je železni ní tra
celostních drah . 230 a 250 vymezena dle PÚR R jako sou ást dopravního koridoru konven ní
železni ní dopravy mezinárodního významu. V PÚR R ve zn ní Aktualizace . 1 dochází
k vylou ení žel. trati . 250 z koridoru konven ní železni ní dopravy C-E61. Územní plán koridor
železni ní trati . 250 i ustanovení aktualizované PÚR R akceptuje.
Letecká doprava
Na území obce zasahují ochranná pásma ve ejného vnitrostátního letišt K ižanov. Ochranná
pásma nejsou obsahem ÚAP ORP Velké Mezi í. Byla získána z údaj Státní letecké inspekce.
Zám ry ešené ÚP O echov nemohou narušit prostory ochranných pásem letišt .
Služby pro motoristy
Na území obce nejsou a s jejich z izováním na samostatných plochách není uvažováno.
V p ípad pot eby lze za ízení služeb pro motoristy umis ovat do ploch, které v rámci p ípustných,
ípadn podmín
p ípustných, inností jsou pro tyto innosti zp sobilé.
Hluk z dopravy
Zdrojem hluku v obci je hluk z pozemní dopravy. Územní plán neumis uje do blízkosti zdroj
hluku zastavitelné plochy citlivých funkcí.
Pro informaci jsou v níže uvedené tabulce uvedeny intenzity z celostátního s ítání dopravy
v roce 2010.
Intenzity dopravy (rok 2010)
Silnice
I/37
I/37
Pozn.:

ítací úsek
6-1550

TV
961

O
3 212

M
35

SV
4 208

pozn.
za átek: vyúst. sil. II/360 do Kozlova
konec: zaúst. sil. III/03719 od Ronova
6-1540
734 2 301 16
3 051
za átek: zaúst. sil. III/03719 do Ronova
konec: k ižovat se sil. II/390
TV – ro ní pr
r denních intenzit t žkých vozidel (po et vozidel za 24 hodin)
O - ro ní pr
r denních intenzit osobních vozidel (po et vozidel za 24 hodin)
M - ro ní pr
r denních intenzit motocykl (po et vozidel za 24 hodin)
SV - ro ní pr
r denních intenzit všech vozidel (po et vozidel za 24 hodin)

U silnice III/03719 nebylo pro nízké intenzity dopravy s ítání provád no.
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Technická infrastruktura ve ejná a ostatní
Zásobování pitnou vodou
Po átky hromadného zásobování pitnou vodou v obci O echov se datuje do období, kdy se v
obci soust edil chov hospodá ského zví ectva v bývalém zem lském družstvu a individuální
zdroje již svojí kapacitou nedosta ovaly krýt požadovanou pot ebu vody.
V obci O echov je to období výstavby kravína, ke kterému bylo t eba dovést vodu. Je to rok
1960, kdy byla povolena stavba gravita ního vodovodu z rozhraní katastru Kadolec a O echov v
severní ásti katastru. Stavba byla povolena dne 06.05.1960 a uvedení do provozu bylo
rozhodnutím ze dne 07.02.1964.
Tento družstevní vodovod svád l vodu ze studní a zá ez do sb rné studny pr
ru 3 m a
hloubky 4 m, odkud p ívodným adem ze sklen ných a litinových trub v profilu 80 mm a délce 1
337 m byla voda svedena do hospodá ského st ediska. Vydatnost tohoto zdroje byla 0,733 l/s, což
zna
p ekra ovalo požadovanou pot ebu vody.
Proto již 13.07.1964 v bývalé akci „Z“ došlo k povolení a následn k realizaci zásobení také
obyvatelstva obce O echov v etn kamenolomu O echov a také k posílení zdroje vody o další
studnu v roce 1971. Voda byla akumulována ve vodojemu a upravována odkyselením na
odkyselovacích filtrech.
V letech 1994 – 1996 dochází k realizací t í etap ve ejného vodovodu a to nejprve p ipojením
obce na p ívod z úpravny vody Mostišt , tj. z adu z vodojemu Víde (2 x 1000 m3) do Velké
Bíteše - v I. etap . Jednalo se o využití akumulace vody ve vodojemu O echov, který slouží k
zásobení vodovodní skupiny Sk iná ov – B ezí – B ezské o objemu 2 x 150 m3 s kótami hladin
max. 599,9 m n. m. a min. 596,9 m n. m. a velkokapacitního chovu telat v míst . Ve II. etap pak
dochází k p ipojení sídla Ronov a ve III. etap se ukon ují rozvody po obci O echov.
Kolem zdroj pitné vody jsou vyhlášena pásma hygienické ochrany I. stupn - kolem studní 2 x
25 m2, kolem sb rné studny v rozsahu 20 x 20 m a zá ez v rozsahu 50 x 40 m. Pásmo II. stupn je
vyhlášeno v celkovém rozsahu 83,1 ha, z toho LPF 35,7 ha a ZPF 47,4 ha.
Provozovatelem vodovodu je Obec O echov prost ednictvím odborné organizace ENVIRO
Velké Mezi í. V roce 2015 program Kraje Vyso ina p edpokládal p ipojení 288 obyvatel, vody
dodané obyvatelstvu v množství 6,2 tis. m3/rok a ostatním odb ratel m 1,2 tis.m3/rok. Tyto hodnoty
edstavují spot ebu vody 56,3 l/os.den a odb r ze zdroje cca 0,40 l/s.
Výhledová pot eba vody
Po et p ipojených obyvatel ve výhledu iní …................. 325
Specifickou pot ebu uvažujeme ….................................... 150 l/os.den
Odb r pro ostatní odb ratele se uvažuje zachován v sou asné podob tj. 3 300 l/den - tj. 0,04 l/s
Pr
rná pot eba vody bude
Qp = 325 x 150 = 48 750 l/den tj. 0,56 l/s
Maximální pot eba vody
Qm = Qp x kd = 73 125 l/den tj. 0,85 l/s
Max. hodinová pot eba
Qh = Qm x kh =
1,52 l/s
Výsledky výpo
ukazují na to, že na dlouhou dobu bude dosta ovat k zásobení pitnou vodou
sídel O echov a Ronov stávající zdroje podzemní vody. V p ípad poklesu vydatnosti je zde vždy
zdroj upravené povrchové vody z úpravny vody Mostišt , který lze okamžit využít k dodávce vody
do vodovodní sít .
Rozvody vody k jednotlivým domácnostem jsou vybudovány z potrubí PVC v profilech DN
100, 80 a 50, což pln dosta uje jak pro zásobování ve výhledu, tak pro využití v p ípad pot eby
vody pro zdolání požáru. P ipojení nové zástavby je na stávající ady možné.
Kanalizace a išt ní odpadních vod
Kanalizace v obci byla budována postupn tak, aby podle pot eby zajistila odvedení
povrchových a deš ových vod do otev ených vodote í. Stavby jednotlivých stok byly budovány
svépomocí ob an a to p evážn z betonových trub.
ipojením splaškových vod z jednotlivých domácností na tuto kanalizací se z deš ové
kanalizace stala kanalizace jednotná. Celkem bylo vybudováno více jak 1 900 m kanaliza ních stok
z betonových trub DN 200 – 1000 mm a to v 5 výustních skupinách:
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V1 – vyús uje do bezejmenného toku pod hrází rybníka Tvrský
V2 - vyús uje do bezejmenného pravostranného p ítoku ky Bitýšky
V3 - vyús uje do toku Bitýšky v .km 14,600
V4 - do toku Bitýšky v .km 14,140
V5 - do toku Bitýšky v .km 14,100.
Na kanalizaci je p ipojeno 224 obyvatel a poslední platné povolení k vypoušt ní odpadních vod
má provozovatel kanalizace, kterým je Obec O echov, ze dne 25.08.2008 v tomto rozsahu:
Platnost povolení k vypoušt ní odpadních vod byla prodloužena dne 11.3.2016 pod .j.
ŽP/749/2016/931/2016-krivs, s platností na p t let od nabytí právní moci rozhodnutí. Odpadní vody
jsou p ed vypoušt ním do kanalizace p evážn p ed iš ovány v domovních septicích. Tento stav je
však pro výhledové období nevyhovující a proto PRVKUK Kraje Vyso ina po ítá, že v obci bude
vybudována oddílná kanalizace s centrální istírnou odpadních vod.
Výhledový stav
Koncepce ešení je dána krajským programem. Stávající kanalizace se v budoucím období
stane kanalizací odvád jící pouze deš ové a povrchové vody z místních komunikací a ve ejných
prostranství.
V sou asné dob má již Obec O echov objednanou projektovou dokumentaci na celoobecní
oddílnou kanalizaci a na išt ní odpadních vod p ed jejich vypoušt ním do
ky Bitýšky. Její
realizace se p edpokládá v letech 2016 – 2018. P jde jen o to, aby obec získala pot ebné finan ní
prost edky na její realizaci. Návrh jednotlivých stok a umíst ní istírny odpadních vod - viz
grafická ást od vodn ní ÚP.
Výhledový po et obyvatel O echov a Ronov …................. 325
Specifická produkce odpadních vod …............................... 150 l/obyv.den
Množství splaškových vod:
Pr
rné množství
Max. množství OV
Hodinové maximum

Qp = 325 x 150 = 48 750 l/den
Qm = 48 750 x 1,5 = 73 125 l/den tj.0,85 l/s.
Qh = 5,92 l/s

Produkce zne išt ní:
Specifická produkce zne išt ní …............... 60 g/os.den
Po et ekvivalentních obyvatel …................. 325 EO
koncentrace BSK5 =

19500
= 0,4 g/l
48750

tj.400 mg/l.

išt ní odpadních vod se p edpokládá na úrovni sou asného technického pokroku s min.
inností 94 % a to znamená, že istírna bude mechanicko-biologická umíst na pod obcí v
dostate né vzdálenosti od stávající zástavby.
Recipientem bude
ka Bitýška, íslo hydrologického po adí 4–15–01–133. Hodnoty
zne išt ní vypoušt ných odpadních vod musí splnit limity dané na . vlády . 23/11 Sb. v platném
zn ní.
Jedná se o limitní hodnoty :
Ukazatel
BSK5
CHSK
NL

hodnoty „p“ (mg/l)
40
150
50

hodnoty „m“ (mg/l)
80
220
80

Zásobování elektrickou energií
Obec O echov je zásobována el. energií z rozvodny R 110/22 kV Velké Mezi
vedením VN 22 kV . 92. Na území obce se nachází 5 trafostanic TS 22/0,4 kV.

í venkovním

ehled stávajících trafostanic:
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Název trafostanice
echov obec
echov obec 2
Ronov
echov lom
echov družstvo

vlastník
E.ON
E.ON
E.ON
cizí
cizí

typ trafostanice
dvousloupová 2xl
dvousloupová 2xl
dvousloupová 2xl
dvousloupová BTS
dvousloupová 2xl

ECHOV

max. instal. výkon
630 kVA
400 kVA
400 kVA
630 kVA
400 kVA

Pokrytí území transforma ním výkonem je dosta ující, stávající po et distribu ních trafostanic
je také dosta ující. Trafostanice jsou venkovního provedení.
Uvažovaný p ír stek el. p íkonu na území obce (orienta ní):
Druh výstavby
pl. bydlení v rod. domech - venkovské (BV)

návrh ÚP
6 RD x 3 kW = 18 kW

pozn.
není uvažováno s úbytkem
byt. fondu

Území plán nep edpokládá se znatelným nár stem p íkonu na plochách územn stabilizované
výroby.
Reálná hodnota zatížení a celkového pot ebného p íkonu z distribu ních TS s ohledem
na soudobost mezi jednotlivými skupinami odb ru bude nižší než v tabulce uvedená.
Koncepce zásobení obce spo ívá v maximálním respektování stávajících za ízení v etn
íslušných ochranných pásem. Distribu ní systém musí být schopen p enést požadovaný výkon
v dob p edpokládaného maxima p i dodržení všech pot eb hospodárnosti, spolehlivosti,
bezpe nosti i kvalit nap tí. Pot ebný p íkon lze zabezpe it p edevším ze stávajících trafostanic.
Transforma ní výkon možno navyšovat p ezbrojováním stávajících trafostanic i jejich p estavbou.
Využívání v tšiny ploch s rozdílným zp sobem využití umož uje realizaci za ízení tech.
infrastruktury, tedy i el. vedení a za ízení.
Trafostanice jsou napojeny vzdušným vedením VN 22 kV, trafostanice O echov lom pak
zemním kabelovým vedením VN.
Není uvažována výstavba v trných elektráren pro komer ní ú ely. Fotovoltaická za ízení nelze
umis ovat mimo urbanizovanou ást obce, jejich p ípustnost v urbanizovaném území je p i spln ní
pat ných podmínek možná. V urbanizovaném území p i napln ní pat ných podmínek je možná i
instalace domácí v trné elektrárny i turbíny, pokud výška stožáru za ízení bude do 10 m od terénu.
Správním územím obce neprochází el. vedení nap ové hladiny 110 kV ani 400 kV.
Severovýchodním cípem katastrálního území O echov u K ižanova prochází el. vedení VVN 220
kV, které není zám ry územního plánu ovliv ováno.
Zásobování zemním plynem
Obec je plynofikována. Vzhledem k sídelní struktu e je provedena plošná plynofikace ve
st edotlakých rozvodech zemního plynu. Regula ní stanice VTL/STL se nachází na jihozápadním
okraji sídla O echov v dosahu trasy VTL plynovodu Velká Bíteš – K ižanov. Na trase VTL
plynovodu je osazena stanice katodové ochrany (SKAO).
V sou asné dob odb ry zemního plynu nedosahují p edpokládaných (projektovaných) hodnot.
Koncepce ÚP sm uje k napojení rozvojových lokalit na STL plynovodní sí . V nových
lokalitách se p edpokládá s 60 % plynofikací domácností, tzn. pln plynofikovaných domácností ve
výhledu p ibude 6 x 0,60 = 4 domácností v rodinných domech.
Nár st odb ru ZP na nových rozvojových plochách (orienta ní)
Skupina
obyvatelstvo skupina C

m3/hod.
4 x 2,6 = 10,4

m3/rok
4 x 3 000 = 12 000

pozn.

Plynovodní sí sídla je dostate né dimenze pro vypo tené navýšené pot eby. Napojení a
zasí ování rozvojových ploch bude provedeno v STL rozvodech. Územní plán vytvá í p edpoklady,
aby nové STL rozvody zemního plynu byly ešeny v plochách ve ejných prostranství.
Zásobování teplem
Významný posun v istot ovzduší znamenala plynofikace obce, která vzhledem k charakteru zastav ní byla zvolena jako plošná. Postupné zvyšování ceny zemního plynu doprovázené p echodem
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k levn jšímu, ale ekologicky mén výhodnému vytáp ní pevnými palivy na bázi uhlí se na území
obce dosud neprojevil tak siln jako u jiných sídel. Používání netradi ních obnovitelných zdroj nenašlo u stavebník i majitel stávajících nemovitostí významnou odezvu.
Z hlediska vynaložených prost edk do plynofikace je t eba podporovat využívání tohoto ušlechtilého paliva.
Protože se jedná o venkovské zastav ní, nadále bude vytáp ní ešeno lokálními tepelnými zdroji
ípadn kotelnami úst edního vytáp ní. Uplatn ní centrálního zdroje tepla v území relativn málo
urbanizovaném je ekonomicky nezd vodnitelné.
V oblasti novostaveb územní plán podporuje výstavbu budov spl ující pasivní energetický standard. Není brán no ani instalaci nízkoenergetických zdroj na biomasu, tepelných erpadel i jiných
alternativních zdroj tepla pro vlastní pot ebu.
Elektronická za ízení a sít
U podzemních sd lovacích kabel je respektováno ochranné pásmo 2 x 1,5 m. Respektován je
dálkový kabel – telekomunika ní vedení D Telematika, který slouží pro drážní ú ely. Respektován je stožár telekomunika ního za ízení umíst ného u železni ní zastávky O echov. Koncepce ÚP
neovliv uje místní telekomunika ní sí , která je v sídle vesm s položena v plochách ve ejných prostranství. Jihozápadní okraj správního území obce protíná radioreléová trasa. Územní plán zde neumis uje žádné zám ry, které by mohly narušit provoz této RR trasy.
íjem televizního signálu je zajiš ován individuáln instalovanými televizními anténami a pokrytí území televizním signálem i rozhlasovými celoplošnými programy je dobré.
Elektronická za ízení MO- R . Blíže jsou uvedeny v kapitole C.2.5.
Podmínky uspo ádání inženýrských sítí
Nové inženýrské sít budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy
i komunikacích), u stávajících pozemk zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury vytvo it
postupn p edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Rozvody a trasy, resp. celkové ešení,
bude up esn no v podrobn jší dokumentaci územn plánovací i oborové. Žádoucí je slu ování sítí
technické infrastruktury do obslužných koridor .
Nakládání s odpady
Nakládání s odpady se ídí obecn závaznou vyhláškou. V obci probíhá t íd ní odpadu.
Sou asný systém nakládání s odpady je pln vyhovující a net eba koncepci nakládání s odpady
nit.
Na území se nenachází žádná skládka v aktivním stavu. Územní plán na území obce
neumis uje žádnou skládku ani neumož uje oživení starých ekologických zát ží.
Ve ejná prostranství
Stávající prostranství jsou územn stabilizována i pe liv udržovaná. Nové ve ejné prostranství
je vymezeno pro pot eby zajišt ní dopravní obsluhy vybudované technické infrastruktury –
regula ní stanice plynu VTL/STL a erpací stanice pitné vody.
7.5. Koncepce uspo ádání krajiny
Utvá ení prostoru krajiny
Koncepcí územního plánu zajiš uje ochranu pozitivních hodnot krajinného rázu, p ípadn
krajinné hodnoty rozvíjí a vytvá í nové. Akceptuje kvalitu m lkého údolí rybni ní pánve mezi sídly
echov a Ronov jako jedine ný estetický a ekologický fenomén území, který je v protikladu
s následky povrchové t žby kamene na druhé stran sídla Ronov. D sledky t žby bude nezbytné
napravit v rámci plánované rekultivace lomu. Územní plán zajiš uje ochranu zelených horizont
les , které na území obce O echov zasahují z okolních obcí. P edevším r znými prvky rozptýlené
zelen jsou v krajin zd razn ny relikty p vodní plužiny. Umožn no je zlepšení prostupnosti
krajiny systémem pozemních komunikací r zných kvalit (polní cesty, turistické stezky apod.) i
zlepšení biologické prostupnosti dopln ním ÚSES.
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Zejména ochrana krajinného rázu je d vodem, pro na území obce nebudou umis ovány
stavby, které svojí výškou, objemem (m ítkem) by byly v kontrastu se stávajícími p írodními a
kulturními hodnotami.
Akceptována je dochovaná urbanistická struktura sídel, nová výstavba bude navazovat na dané
prostorové uspo ádání.
Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy zem lské (NZ1, NZ2)
Samostatn jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek pro p evažující zem lské
využití. Tyto plochy jsou v podmínkách územního plánu tvo eny p edevším kulturou orná p da
(NZ1) a kulturou trvalý travní porost (NZ2). Dot ení zem lského p dního fondu zám ry ÚP je
v mí e minimální.
Z hlediska stabilizace zem lsky využívané krajiny se na plochách zem lských umož uje
výsadba zelen i dopln ní územního systému ekologické stability. Tyto zásahy nejenže p ízniv
ovlivní druhovou diverzitu, ale vlivem ekologicky hodnotn jšího ekosystému mohou p inést i
celkový nár st výnos zem lských plodin. Proto tyto zásahy nelze považovat jako zábor p dního
fondu.
Plochy lesní (NL)
Samostatn jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek s p evažujícím využitím pozemk
pro les. Podíl les z celkové vým ry správního území obce iní necelých 10 %. Lesy je nutno
chránit jako d ležitou p írodní hodnotu území s úm rnou produk ní funkcí.
Plochy smíšené nezastav ného území – p írodní (NSp)
Vymezeny jsou na plochách se zájmy ochrany p írody i je žádoucí tyto zájmy na vymezených
plochách uplat ovat. Takto ur ené plochy p ízniv kultivují krajinu a v tšinou zabezpe ují lepší
propustnost krajiny p edevším biologickou.
Plochy smíšené nezastav ného území – nerostné suroviny (NSn)
V k.ú. O echov u K ižanova je vymezen dobývací prostor pro t žbu stavebního kamene. Dosud
net žená plocha tohoto dobývacího prostoru je za len na územním plánem do ploch NSn.
Plochy t žby nerost - zastavitelné (TZ)
Je vymezena pro technické zázemí zajiš ující provoz kamenolomu. Jde o za ízení technologická,
administrativní, energetická, sklad i za ízení sociální. Jedná se o plochy jednozna
související
s t žbou suroviny.
Plochy t žby nerost - nezastavitelné (NT)
Jde o plochu, na které probíhá t žba suroviny.
Plochy p írodní (NP)
Jsou vymezeny za ú elem zajišt ní podmínek ochrany p írody a krajiny. Ochrana p írody je
v ploše NP prioritním zájmem a v p ípad O echova zahrnují pozemky potencionálního maloplošného
chrán ného území.
Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
Viz. kap. C 7.7. Vodní plochy, vodní toky.
Územní systém ekologické stability
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP NR-R ÚSES R (MMR R a
MŽP R 1996), ZÚR Kraje Vyso ina, Územn analytických podklad ORP Velké Mezi í,
Generelu MÚSES pro okres Ž ár nad Sázavou (Ageris, Brno 2002), Územní plán obce O echov
(Studio Z Brno, 2006) a územn plánovací dokumentace sousedních obcí.
ešené území náleží do biogeografického regionu 1.50 - Velkomezi ský bioregion.
Nadregionální a regionální ÚSES
Z nadmístních ÚSES se na území obce O echov nachází pouze regionální prvky ÚSES.
Z jihozápadu na území obce áste
zasahuje regionální biocentrum RBC 246 B ezejcký les,
odkud vychází regionální biokoridor RBK 1455 a pokra uje na východ do regionálního biocentra
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RBC Holinka, které se rozkládá již mimo území obce O echov. Regionální prvky ÚSES na území
obce reprezentují mezofilní v tev ÚSES.
Regionální biokoridor RBK 1455 je v oblasti kamenolomu upraven tak, aby nedocházelo
k pr chodu tohoto RBK p es dobývací prostor. Nov je regionální biokoridor vymezen na
pozemcích orné p dy, kde ÚP doporu uje provést zatravn ní s uplatn ním rozptýlené zelen .
Úpravou regionálního biokoridoru dochází také k úprav vymezení lokálního biocentra LBC U
kamenolomu, které je v regionálním biokoridoru RBK 1455 vložené. Pro zachování minimálních
parametr tohoto lokálního biocentra bylo t eba rozší it LBC o lesní porosty vyskytující se mimo
žební zájmy.
Místní (lokální) ÚSES
Místní ÚSES zahrnuje p edevším hydrofilní prvky. Zamok enou (hydrofilní) adu tvo í lokální
prvky ÚSES procházející podél vodního toku Bitýška ve východní ásti území a dalších drobných
vodních tok i po litorálním pásmu vodních ploch. Mezofilní prvky ÚSES jsou reprezentovány
lokálními biocentry vloženými do regionálního biokoridoru RBK 1455.
Širší vztahy
Z hlediska širších vztah byl ÚSES koordinován se sousedními obcemi K ižanov, Kadolec,
Sk iná ov, Osová Bitýška, Ruda a Sviny, resp. s jejich územn plánovacími dokumentacemi.
Regionální prvky ÚSES byly vymezeny dle Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina, proto nebylo
eba koordinovat vymezení ÚSES s ÚPD obcí Sk iná ov a Osová Bitýška, kam z obce O echov
zasahuje regionální biokoridor RBK 1455 B ezejský les – Holinka, a s ÚPD obce Ruda, kde se
nachází regionální biocentrum RBC 246 B ezejský les. Návaznost místních ÚSES v obci O echov
s vymezenými lokálními prvky ÚSES v ÚPD obcí K ižanov, Kadolec a Ruda je zajišt na, pouze u
obce Sviny je pot eba ve zm
. I ÚP nebo v rámci zpracování nového územního plánu Sviny
ešit pr chod lokálního biokoridoru vycházejícího z LBC Zmotánek a sm ující do LBC Osovec.
Biocentra:
RBC 246 B ezejcký les - áste
funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, homogenní,
jednoduché, lesní, konektivní, centrální
LBC Bitýška - áste
funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní, travinné, lesní, konektivní, kontaktní
LBC Hamerský rybník - áste
funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní, travinné, k ovinné, konektivní, kontaktní
LBC Osovec - funk ní, antropicky mírn podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované,
vodní, lesní, travinné, konektivní, centrální
LBC Pod cestou - áste
funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, lesní, travinné, konektivní, centrální
LBC U kamenolomu - áste
funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, homogenní,
jednoduché, lesní, konektivní, centrální
LBC Zmotánek - funk ní, antropicky mírn podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované,
vodní, travinné, konektivní, centrální
Biokoridory:
RBK 1455 – p evážn áste
funk ní (nefunk ní v místech pr chodu biokoridoru ornou p dou),
antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný, p erušovaný, modální
LBK 1 - funk ní, antropicky mírn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, travinný,
souvislý, modální
LBK 2 - funk ní, antropicky mírn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, travinný,
souvislý, modální
LBK 3 - áste
funk ní až nefunk ní (v míst pr chodu biokoridoru zastav ným územím),
antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, travinný, p erušovaný, modální
LBK 4 - áste
funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, travinný,
souvislý
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LBK 5 - áste
funk ní až nefunk ní (v míst pr chodu biokoridoru zastav ným územím),
antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, travinný, p erušovaný
LBK 6 - áste
funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, travinný,
souvislý, kontrastní
LBK 7 - áste
funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, travinný,
souvislý, modální
Prostupnost krajiny
Vlastní urbanistický rozvoj obce nep ináší snížení prostupnosti krajiny. Zastavitelné plochy jsou
vymezeny v zastav ném území nebo navazují na zastav né území, silni ní doprava je územn stabilizovaná ve stávajících polohách.
Z d vodu zachování p im ené velikosti blok zem lské p dy není možno dále podporovat
další zcelování orné p dy. Biologická prostupnost území je zvýšena prvky lokálního ÚSES v etn
íslušných interak ních prvk .
Podmínky pro rekreaci
Území obce se nachází pro rekreaci v mén atraktivním území. Vyšší míru rekrea ní atraktivity
mají n které sousední obce, což má za následek, že území obce protkáno rekrea ními trasami r zných druh (p ší, cyklo, hipo). Tyto trasy pohybové rekrace územní plán zachovává. Regula ní
podmínky ÚP umož ují tyto i obdobné pozemní komunikace vymezovat na k tomu p íhodných
plochách rozdílného zp sobu využití. Pro pobytové formy rekreace je možno využít neperspektivních objekt pro trvalé bydlení i jiný ú el anebo i p estavbu v zastav ných územích sídel. Rozvoj
druhého (rekrea ního) bydlení ve volné krajin by m l nežádoucí dopad na krajinný ráz. Územní
plán stabilizuje víceú elov využívané jádro sídla Ronov poskytující spole ensko-kulturní služby.
Na vymezené ploše možno zvyšovat kvalitu i pestrost nabízených služeb.
Pro každodenní rekraci obyvatel obce slouží sportovišt . D ležitý význam je nutno spat ovat ve
využití ve ejných prostranství a již sou asných anebo navržených. Drobná h išt možno z izovat i
na jiných k tomu dostupných plochách rozdílného zp sobu využití. Za specifickou formu rekreace
je považována práce na zahradách u rodinných dom . Na území obce nejsou ani nebudou z izovány
zahrádká ské kolonie.
Dobývání ložisek nerostných surovin
Územní plán respektuje podmínky využívání vymezeného dobývacího prostoru. V grafické ásti
od vodn ní ÚP – v Koordina ním výkrese je vyzna eno ložisko nerostných surovin a dobývací
prostor. Do zastav ného území pro svoji charakteristiku byla za azena plocha t žby nerost - zastavitelná (TZ).
7.6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového uspo ádání
Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy
s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch rozdílného zp sobu využití je znázorn no
v grafické ásti ÚP barevnou plochou se šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak
stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu
využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad i podmín
p ípustného využití.
ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín
p ípustné využití zna í využití
plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku a které jsou slu itelné
s hlavním využitím plochy. Nep ípustné využití znamená zakázaný zp sob využívání i využití.
Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí.
Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy s rozdílným
zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, odst. 3, zák. .
183/2006 Sb. v platném zn ní) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru.
Podmínky prostorového uspo ádání
Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje celého území obce. Pro
zachování, obnovu a kultivaci hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového
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uspo ádání, které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou v len ny do procesu
rozhodování v území. Podmínky prostorového uspo ádání v etn podmínek ochrany krajinného
rázu jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP omezen s ohledem na
rozlišovací schopnosti grafiky.
Stanovená kritéria a podmínky pro usm ování využívání území jsou nastaveny tak, aby byly
dostate
liberální a iniciovaly nalézání nových pro obec p ínosných ešení, avšak jsou dostate
inným a p ísným nástrojem k udržení kvality urbanisticko-architektonických souvislostí.
7.7. Vodní plochy a toky, povodí
Vodní plochy a toky
Území obce náleží do povodí eky Moravy, díl ího povodí Svratky. Urbanizované území leží
v ísle hydrologického po adí .h.p. 4-15-01-133. Rybníky Osovec a Nadýmák pak v .h.p. 4-1501-100, jihozápadní cíp správního území obce se nachází v .h.p. 4-15-01-134. Základ hydrologické
sít tvo í vodní tok Bitýška s bezejmennými p ítoky. Pro pot eby údržby vodních tok jsou
akceptovány manipula ní pruhy v ší i 6 m od hrany vodního toku. Na území obce se nachází
kolik malých vodních nádrží.
Název vodní nádrže
Hamerský rybník
Obecník
bezejmenný r.
Mlýnský r.
Tvrzský r.
Nový O echovský r.
Zmotánek
Osovec
Nadýmák
bezejmenný r.
bezejmenný r.

íslo parcely
1439
241
298
1472
952
941
989
809
697
1448
1447

vým ra (m2)
16 249
6 866
3 636
16 719
108 413
104 240
17 544
96 837
7 952
2 366
1 115

vlastník
soukromý
Obec O echov
Obec O echov
soukromý
soukromý
soukromý
soukromý
soukromý
soukromý
Obec O echov
Obec O echov

pozn.
lokální biocentrum ÚSES

lokální biocentrum ÚSES
lokální biocentrum ÚSES

Územní plán tyto malé vodní nádrže akceptuje. Nádrže slouží pro akumulaci vod, chov ryb a
do území vnáší ekologickou stabilitu a krajiná skou hodnotu.
Záplavové území
Na území obce nejsou vodoprávním orgánem záplavová území vyhlášena.
Protierozní opat ení
Na potencionáln ohrožených zem lských p dách – orné p
lze vysta it s b žnými
organiza ními (protierozní osevní postupy, vylou ení plodin s nízkým protierozními ú inkem
apod.) i agrotechnickými opat eními (výsev do ochranné plodiny, mul ování apod.). Nelze
ipustit jakékoliv úpravy pozemk zp sobující rychlejší odtok vody z území a snižující schopnost
vsaku. Nelze p ipustit odstra ování prvk rozptýlené zelen , územní plán naopak tuto zele ve
form liniových prvk i plošných prvk do krajiny navrací. Mimo ádnou pozornost je t eba v novat
rozvln nému pr lehu ve vzdálenosti cca 400 m do západního okraje sídla O echov sm rem ke
ižanovu. Jedná se území nad silnicí I/37, kde dochází k vodní erozi, kterou lze charakterizovat
jako erozi rýhovou. Zde již bude pravd podobn nutné p istoupit biotechnickým opat ením.
Odvodn ní pozemk
Provedené odvodn ní je vyzna eno v grafické ásti od vodn ní územního plánu. S novými
investicemi tohoto charakteru územní plán neuvažuje.
Zranitelné oblasti
Území obce O echov dle Na ízení vlády R . 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a
ak ním programu nepat í do zranitelných oblastí.
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7.8. Limity využití území
Územní plán obsahuje dle zp sobu vzniku dv skupiny limit . Jde o limity využití území
vyplývající z právních p edpis a právních rozhodnutí a pak jde o limity, které vychází
z konkrétních podmínek ešeného území. Druhá skupina je podrobn uvedena ve výrokové ásti
ÚP, v ásti od vodn ní je uvedena ve zkrácené form pro úplnost této d ležité sou ásti územn
plánovací dokumentace. V limitech využití území, které vyplývají z právních p edpis a právních
rozhodnutí, jsou uvedeny jen ty, které se na území obce vyskytují.
Vyplývající z právních p edpis i stanovené na základ zvláštních p edpis
Hranice územních jednotek
- katastrální území O echov u K ižanova = území obce O echov
- území obce O echov = území ešené Územním plánem O echov
Ochrana technické a dopravní infrastruktury
- silnice I. t ídy
50 m od osy na ob strany mimo ZÚ
- silnice III. t ídy
15 m od osy na ob strany mimo ZÚ
- rozhledové trojúhelníky
dle konkrétního p ípadu
- železni ní tra
60 m od krajní koleje na ob strany
- ve ejné vnitrostátní letišt
ochr. pásmo s výškovým omezením staveb
- nadzemní vedení VN 22 kV
7 m od krajního vodi e na ob strany (zák.
. 458/2000 Sb. ve zn ní pozd jších zm n a zák. .
222/1997 Sb.)
10 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení
80/1957 Sb.)
- podzemní kabel. vedení VN 22kV
1 m od krajního vodi e na ob strany
(zák. . 458/2000 Sb. ve zn ní pozd jších zm n)
- TS 22/0,4 kVA stožárové
viz nadzemní vedení VN 22 kV
- nadzemní vedení VVN 220 kV
15 m od krajního vodi e na ob strany (zák.
. 458/2000 Sb. ve zn ní pozd jších zm n a zák. .
222/1997 Sb.)
20 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení
80/1957 Sb.)
- VTL plynovod + technolog. objekty 4 m od povrchu na ob strany
- STL plynovody v . p ípojek v ZÚ
1 m na ob strany od povrchu plynovodu
- ostatní plynovody a p ípojky
4 m na ob strany od povrchu plynovodu
- kanaliza ní stoka do DN 500 mm
1,5 m na ob strany od vn jšího líce potrubí
- kanaliza ní stoka nad DN 500 mm
2,5 m na ob strany od vn jšího líce potrubí
- vodovodní ád do DN 500 mm
1,5 m na ob strany od vn jšího líce potrubí
- vodovodní ád nad DN 500 mm
2,5 m na ob strany od vn jšího líce potrubí
- u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok na ø 200 mm v . s úrovní dna v hloubce > 2,5
m pod upraveným terénem se vzdálenost od vn jšího líce potrubí zvyšuje o 1 m
- telekom. kabel podzemní
1,5 m od povrchu na ob strany
- radioreléová trasa
druhá Fresnelova zóna
Bezpe nostní pásma
- vysokotlaký plynovod do DN 100
- vysokotlaký plynovod nad DN 250
- technologický objekt (RS VTL/STL)
- SKO – anodové uzemn ní
Zájmy MO R
- OP letištního radiolog. prost edku
- vymezené území
§ 175 zák. . 183/2006 Sb.

15 m od povrchu plynovodu na ob strany
40 m od povrchu plynovodu na ob strany
10 m od p dorysu za ízení
100 m od uzemn ní (volná krajina)
celé správní území obce
celé správní území obce
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Ochrana podzemních a povrchových vod
- provozní pásmo pro úpravu tok
6 m od b ehové áry vodního toku
- PHO vodního zdroje II. stupn
viz grafická ást od vodn ní ÚP
Ochrana kulturních hodnot
- archeologické nálezy
- kulturní památky

- vále ný hrob
Ochrana p írodních hodnot a ŽP
- významný krajinný prvek
- ochrana lesa
- PP Za K ížovníkem
ležité limity ur ené územním plánem
Ochrana p írodních hodnot
- prvky ÚSES

- ochrana krajinného rázu
- ochrana ZPF

§ 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb. v platném zn ní
r. . 20660/7-4332 kaple sv. Antonína Paduánského
(Ronov)
r. . 30708/7-4331 vladycká tvrz (Ronov)
CZE-6114-09836 pietní místo – objekt (Ronov)
CZE-6114-30406 pietní místo – objekt (O echov)
§ 3 odst. b) zák. . 114/1992 Sb., po novelizaci
50 m od okraje PUPFL
viz grafická ást od vodn ní ÚP

obecn nezastavitelné plochy (podmín
lze p ipustit stavby technické i dopravní infrastruktury – liniové, nerovnob žné s prvkem ÚSES, stavby vodohospodá ské a stavby ŽP)
ur ená koncepcí ÚP
vyhodnocení dot ení ZPF je obsahem ÚP

Ochrana podzemních a povrchových vod
- vodní plochy a toky
do 6 m od b ehové hrany vodních tok nejsou
ípustné innost a stavby zamezující volnému
ístupu k vodote i i vodní ploše. Krom staveb
vodohospodá ských a ŽP
- zastavitelná území
uplatnit významný podíl vsakování a zadržení
deš ových vod na pozemku
Ochrana kulturních hodnot
- identita sídla
- výška zástavby
- dominanty území
- drobné artefakty
Limitní hranice negativních vliv
- pl. ob anského vybavení (OM)
- pl. smíšené obytné (SV)
- pl. výroby a skladování (VK)
- pl. výroby a skladování (VD)
- pl. výroby a skladování (VZ)
- pl. t žby nerost (TZ)
- pl. t žby nerost (NT)
- plocha OV

respektovat charakter a p dorys zastav ní sídel
nep ekro it danou p evládající hladinu zastav ní
ž kostela resp. kaple
respektovat stávají výtvarná díla v krajin volné
i urbanizované
po hranicích v ÚP vymezené plochy
po hranicích v ÚP vymezené plochy
po hranicích v ÚP vymezené plochy
po hranicích v ÚP vymezené plochy
max. po hranici pl. citlivých funkcí
max. po hranici pl. citlivých funkcí
max. po hranici pl. citlivých funkcí
25 m od technologického za ízení.

7.9. Vymezení pojm
Základní pojmy
Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní a
íslušnými platnými provád cími vyhláškami.
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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., § 2, odst. 1, písm. f)
jinak i krajina volná
území stabilizované – území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i
plochy bez výrazných zm n
území aktivní – území i plochy navržené k rozvoji – rozvojové (zastavitelné plochy)
i plochy vymezené ke zm
stávající zástavby, k obnov nebo op tovnému využití
znehodnoceného území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití
plocha rozvojová – plocha zm n v území (zastavitelná, p estavby i zm ny v krajin )
proluka – volné, nezastav né místo vzniklé asanací stavby (staveb) v souvislém zastav ní
nebo d ív jším ponecháním volného místa v souvisle zastav ném území
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 bude
ípustné zastav t nadzemními ástmi staveb
koeficient zelen – podíl plochy zelen a nezpevn ných ploch na stavebním pozemku k
celkové ploše stavebního pozemku.
stavební ára – udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizality, aj.) ur í
podrobn jší UPD i územní studie
ítko staveb – pom r velikosti hmoty jedné stavby ke hmot stavby druhé. M ítko staveb
umož uje si vytvo it p ibližnou p edstavu o velikosti prostorového vnímání staveb
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 zástavby – 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.
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
budova (zástavba) soudobého výrazu - budovy p ehledného a logického provozu
s racionálním a funk ním používáním konstruk ních prvk . Budovy elegantního vzhledu, bez
módních výst elk , ohleduplné ke krajinnému prost edí, budovy energeticky úsporné a šetrné
i p írodním zdroj m
výška objekt výroby s skladování – je výškou mezi upraveným terénem a výškou ímsy,
když je zast ešení dáno sklonem st echy do 12°
související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry 200
m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.)
hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy
drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod.
drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt samozásobitelského charakteru
zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak
na živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv )
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zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk ,
živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich za ú elem výroby
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských
zví at k tahu, produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu)
drobná výrobní innost – výrobní innost netovární povahy sm ující k zakázkové kusové
výrob , innosti mající charakter odborných prací emeslnického charakteru bez negativních
vliv na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.)
stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy – sklady do 200 m2 skladovací plochy
stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP – skladované látky neohrožují ŽP
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda
plochy citlivých funkcí – plochy vyžadující zvýšenou ochranu proti nežádoucím ú ink m
hluku, vibracím, proti nadm rnému obt žování zápachem apod. (nap . plochy bydlení,
rekreace, zdravotnictví, soc. služeb atd.)
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)
netovární výroba - výroba, která neprodukuje velké množství výrobk a nespot ebovává velké
množství surovin, výroba s nízkými nároky na dopravu.
8. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch
8.1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území obce O echov je vymezeno, v souladu s § 58 zák. . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu v platném zn ní, k datu 07.07.2015. Protože se zastav né území
vymezuje v souvislosti s pracemi na územním plánu nejsou vymezovány nezastavitelné pozemky.
Pokladem pro vymezení zastav ného území je mapový podklad, na kterém je vyhotoven územní
plán (kopie aktuální katastrální mapy). Zákres tzv. intravilánu - zastav ného území obce
stanoveného k 01.09.1966 byl p evzat z pozemkových map evidence nemovitostí. D ležité
informace byly získány terénním pr zkumem dot eného území.
8.2. Vyhodnocení využití zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno ke dni 07.07.2015.
írodní podmínky a geografická poloha mají v p ípad obce O echov zásadní význam na
rozvojovém potenciálu sídel.
Zastav né území bylo primárn využíváno polyfunk , které lze charakterizovat plochami
smíšenými obytnými venkovského typu (SV). Pozd ji se v okrajové ásti sídla O echov rozvíjí
bydlení v rodinných domech (BV). Významnou ást zastav ného území zaujímají plochy výroby a
skladování zem lská výroba (VZ), z nichž areál vzrostlý do obytné zóny O echova je neú eln
využíván a má charakter brownfields zem lského p vodu. ÚP na této ploše vymezuje územní
rezervu a nabízí tak základ pro budoucí polyfunk ní využívání této plochy v zastav ném území.
Druhý zem lský areál v izolované poloze oproti sídlu je územn stabilizován s pot ebou
kvalitativních zm n. D ležitou plochou zastav ného území je plocha t žby nerost – zastavitelná
(TZ), která je nezbytným zázemím pro t žbu stavebního kamene. Sídlo O echov je siln limitováno
plochami dopravy silni ní (DS) a plochami dopravy železni ní (DZ). Autenti nost sídla Ronov
podtrhují dochované plochy zelen soukromé (ZS), které jsou dosud využívány pro produk ní
ely.
8.3. Pot eba vymezení zastavitelných ploch
Sou asné podmínky umož ují pouze omezený r st zastav ného území, který je sm ován pouze
do ploch ve ejné infrastruktury. V prvém p ípad se jedná o plochu ur enou pro umíst ní centrální
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OV sloužící pro ob sídla, ve druhém p ípad o plochu ve ejného prostranství, ze kterého je
obsluhována regula ní stanice VTL/STL plynu a erpací stanice na vodovodní adu.
Pro ú ely bydlení (plochy BV) se využívá proluk v zastav ném území s možností umíst ní 6
byt v rodinných domech. Využití zastavitelné plochy Z2 je ovlivn no ochranným pásmem
stávajícího venkovního vedení VN 22 kV.
Do zastavitelných ploch je za len na i malá vodní nádrž, která je situována v jihozápadním cípu
k.ú. O echov u K ižanova ve výhodném profilu s dobrou dopravní dostupností. Význam vodní
nádrže spo ívá p edevším v akumulaci vod.
ešení ÚP O echov v nárocích na p dní fond je úsporné, ú eln využívající zastav né území.
9.

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území

9.1. Postavení obce v systému osídlení
Obec O echov se nachází v Kraji Vyso ina, v obci s rozší enou Velké Mezi í. Pov enou
obcí je m sto Velké Mezi í.
Nejbližšími orgány státní správy jsou:
finan ní ú ad: Velké Mezi í
ad práce: Velké Mezi í
eská správa sociálního zabezpe ení: Ž ár nad Sázavou
katastrální ú ad: Velké Mezi í
ad územního plánování: Velké Mezi í
stavební ú ad: Velké Mezi í
matrika: Velké Mezi í
poštovní ú ad: Velká Bíteš, obec O echov má vlastní PS 59452.
Obec O echov je aktivním lenem mikroregionu Velkomezi sko-Bítešsko.
Nadmístní význam v obci má mate ská škola, kterou navšt vují d ti ze Záblatí, Osové Bitýšky i obce B ezejc.
Za ob anskou vybaveností základního významu – ZŠ, kostel vyjíždí obyvatelé O echova do
Osové Bitýšky. V Osové Bitýšce je sídlo farnosti spravující obec O echov i h bitov.
Za základní léka skou pé í vyjíždí obyvatelé obce do K ižanova, za léka i speciálních obor
do Velkého Mezi í, p ípadn do nemocnice Mostišt i Nové M sto na Morav i v Brn .
Obec O echov sousedí s m stysem K ižanov, obcí Kadolec, Sk iná ov, Osová Bitýška, Ruda,
Sviny.
Struktura osídlení je územn stabilizovaná.
9.2. Širší dopravní vztahy
Správním územím obec O echov prochází následující silnice:
sil. I/37
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Ž ár n./S. – Velká Bíteš
sil. III/03719
Velké Mezi í – B ezejc – O echov.
Silnice I/37 je d ležitou silnicí Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina.
Území protíná dvoukolejná elektrifikovaná železni ní tra . 250 Havlí v Brod - Brno.
Územím obce prochází erven a mod e zna ené turistické trasy. erven zna ená v úseku
Bojanov – O echov – Sviny, mod e zna ená trasa v úseku Jablo ov – O echov – Osová
Bitýška.
es území obce je vymezena cyklotrasa . 5242 v úseku Osová Bitýška – O echov (Ronov) –
ezejc i hipostezka Svatá Hora – Velké Mezi í.
Na území obce zasahují ochranná pásma letišt K ižanov.
9.3. Širší vztahy technické infrastruktury
Území obce je napojeno na el. vedení VN 22 kV . 92.
Severní cíp území obce protíná el. vedení VVN 220 kV . 203.
i severovýchodním okraji sídla O echov prochází VTL plynovod Velká Bíteš – Nové M sto
na Morav , ze kterého je VTL p ípojkou napojena regula ní stanice VTL/STL O echov.
Nad jihozápadním okrajem území obce prochází radioreléová trasa.
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9.4. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém
Území obce O echov náleží do bioregionu 1.50 Velkomezi ského.
Regionální biokoridor ÚSES 1455 prochází katastrem obce ve sm ru SV-JZ, regionální
biocentrum ÚSES RBC 246 B ezejský les zasahuje do jihozápadní ásti katastru obce jen
okrajov .
Na území obce se nenachází evropsky významná lokalita uvedená v národním seznamu
evropsky významných lokalit dle Na ízení vlády . 132/2005 Sb. a dle Sm rnice Rady
Evropských spole enství 92/43/EHS o ochran p írodních stanoviš , voln žijících živo ich a
plan rostoucích rostlin (sm rnice o stanovištích).
Na území obce se nenalézá pta í oblast dle Sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran
voln žijících pták (79/409/EHS).
10. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního rozvoje
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení
Tyto záležitosti nadmístního významu nebylo t eba na území obce O echov ešit.
11. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem
a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa

lský p dní fond

i zpracování této kapitoly od vodn ní územního plánu bylo využito „Spole ného
metodického doporu ení Odboru územního plánování MMR R a Odboru ochrany horninového a
dního prost edí MŽP R“.
Pro zachování kontinuity i celistvosti vnímání ešení územního plánu je tabulková ást
požadována metodikou rozší ena o níže uvedený tabulkový p ehled, který bilancuje všechny plochy
se zm nou v území.
Celkový p ehled ploch se zm nou v území
vým ra plochy (ha)

z celkové vým ry plochy (ha)

Ozn.
plochy

katastrální
území

zp sob
využití
plochy

v ZÚ

mimo ZÚ

celkem

ZPF

Z1

OuK

OS

0,34

0,00

0,34

0,34

Z2

OuK

BV

0,53

0,00

0,53

0,53

Z3

OuK

PV

0,00

0,11

0,11

0,08

Z4

OuK

TI2

0,00

0,27

0,27

Z5

OuK

W1

0,00

0,86

0,86

0,86

Z6

OuK

BV

0,19

0,00

0,19

0,19

Z7

OuK

DS

0,02

0,00

0,02

0,02

Z8

OuK

DS

0,06

0,00

0,06

0,06

K1

OuK

NP

0,00

0,08

0,08

0,08

K2

OuK

NSp

0,00

0,33

0,33

0,33

K3

OuK

NZ2

0,00

1,30

1,30

1,30

K4

OuK

NSp

0,00

1,01

1,01

0,96

K5

OuK

NSp

0,00

0,76

0,76

0,76

K6

OuK

NSp

0,00

1,85

1,85

1,85

K7

OuK

NSp

0,00

1,77

1,77

1,74

9,30

9,02

Celkem
OuK

1,17
k.ú. O echov u K ižanova

8,13
BV

PUPFL

vodní
plocha

zastav ná
plocha

ostatní
plocha
0,00

0,03
0,27

0,04

0,01

0,03
0,04

0,00

0,00

0,24

plochy bydlení v rodinných domech - venkovské

PV

plochy ve ejných prostranství - ve ejná prostranství

OS

plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení

DS

plochy dopravní infrastruktury - silni ní

W1

plochy vodní a vodohospodá ské - vodní plochy a toky

NP

plochy p írodní

NSp

plochy smíšené nezastav ného území - p írodní
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plochy tech. infrastruktury - inž. sít - išt ní a odvád ní odpadních vod

11.1 Dot ení ZPF
Vyhodnoceny jsou plochy se zm nou v území s dopadem na zem
metodického pokynu v úvodu kapitoly uvedeného nejsou vyhodnoceny:
plochy do vým ry 0,20 ha v zastav ném území
plochy pro bydlení v zastav ném území
plochy pro územní systém ekologické stability.

lský p dní fond. Dle

Údaje o celkové rozsahu požadovaných ploch
Jsou zpracovány v tabulce p ílohy . 2 tohoto od vodn ní.
Údaje o uskute ných investicích do p dy za ú elem zlepšení její úrodnosti
Z investic do p dy je provedeno zcelení pozemk a odvodn ní. Provedená odvodn ní jsou znázorna ve výkrese P edpokládaný zábor p dního fondu.
Údaje o areálech a objektech staveb zem lské výroby
V dob kolektivizace zem lství byly v sídle O echov založeny dva zem lské areály.
Funk ní je pouze areál nacházející se v izolované poloze od obytné zóny. Územní plán toto za ízení
územn stabilizuje a p edpokládá jeho modernizaci. Zem lský areál d ív jšího založení je
vzrostlý do obytné zástavby sídla O echov je pro p vodní ú el nevyužívaný a nese znaky
brownfields. Vzhledem ke složitým vztah m v tomto území je plocha vymezena jako územní
rezerva pro bydlení v rodinných domech s budoucím využitím.
Údaje o uspo ádání ZPF a pozemkové úpravy
Komplexní pozemková úprava nebyla na správním území obce O echov vyhlášena. Na ZPF p edevším hospoda í spole nost Agro Záblatí a.s.
Opat ení k zajišt ní ekologické stability
Koncepce obnovy ekologické stability krajiny je založena na aktivním zásahu do zlepšení sou asného stavu. Navržený ÚSES podporuje p irozený rozvoj krajiny, p ízniv p sobí na ekologicky mén
stabilní ásti krajiny. Navržený ÚSES využívá stávající hodnoty krajiny. Územní plán neumož uje
další zv tšování blok zem lské p dy, p edpokládá, že v rámci zvýšení ekologické stability území
dojde p edevším na orné p
alespo k áste né obnov rozptýlené zelen .
Polní cestní sít
Sou asný systém polních cest je zachován. Polní cesty mají charakter polních cest vedlejších kategorie Pv3/30.
Variantní ešení
Variantní ešení nebylo v zadání územního plánu vyžadováno. P írodní podmínky, rozsah zm n
v území pom rn jednozna
ur ují zp sob využívání území v ešení ÚP.
Etapizace výstavby
Pro jednoduchost ešení nebylo t eba koncepci ÚP oz ejmovat etapizací.
Využití ploch, které pro rozvojové pot eby obce již byly odsouhlaseny orgánem ochrany ZPF
Plochy se zm nou v území, ke kterým vydal orgán ochrany ZPF souhlasné stanovisko, nebyly
v rámci dopl ujících pr zkum a rozbor nalezeny. Obec O echov nedisponuje schváleným i vydaným územním plánem.
Využití brownfield
Územní plán O echov nevyužívá plochy k obnov resp. k op tovnému využití znehodnoceného
území, avšak vymezením územních rezerv vytvá í p edpoklady pro výhledové op tovné využití
brownfields zem lského p vodu.
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Využití zastav ného území
Zastav né území je využíváno ú eln , vhodné proluky zastav ného území jsou navrženy
k efektivn jšímu využití. Blíže viz kap. C.8.2.
Pro dochází k dot ení ZPF v I. a II. t íd ochrany
K dot ení ZPF I. t ídy ochrany dochází p i vymezení zastavitelné plochy Z2 a Z6. Protože se
jedná o p íhodné využití proluky zastav ného území a koncepce ÚP je úsporná na zábor ZPF, lze
dot ení ZPF I. t ídy ochrany tolerovat.
Plochy se zm nou v území - popis s od vodn ním
Plocha Z1- Jde o dostavbu proluky v zastav ném území.
Plocha Z2 – Jde o dostavbu proluky v zastav ném území. Plochou nap prochází ochranné pásmo
nadzemního el. vedení 22 kV, které znesnad uje ú elné využití plochy.
Plocha Z3 – Nezbytná plocha kone ným zp sobem zajiš ující dopravní obsluhu stávajících za ízení
ve ejné technické infrastruktury – regula ní stanice plynu VTL/STL a erpací stanice na ve ejném
vodovodu.
Plocha Z4 – Je vymezena pro za ízení OV zajiš ující išt ní splaškových vod z obou sídel.
Plocha Z5 – Na vhodném profilu je vymezena plocha pro výstavbu malé vodní nádrže. D vod:
zajišt ní akumulace povrchových vod, zlepšení vodohospodá ské situace v povodí.
Plocha Z6 – Jde o dostavbu proluky v zastav ném území.
Plocha Z7, Z8 - Jedná se o malé plochy v zastav ném území, ur ené k dostavb stávajících staveb
objektem garáže pro osobní automobil.
Plocha K1 – zajišt ní podmínek pro zachování ekologické hodnoty navržené p írodní památky „Za
ížovníkem“, která je vymezena v ÚAP ORP Velké Mezi í – III. úplná aktualizace.
Plocha K2 - K7 – Slouží pro zajišt ní funk nosti regionálních a lokálních prvk ÚSES.
11.2. Dot ení PUPFL
Koncepce územního plánu nevyžaduje dot ení (zábor) lesního p dního fondu. Do vzdálenosti
50 m od hranice lesa ÚP umis uje tuto zastavitelnou plochu:
Z5 – malá vodní nádrž – d vod: p íhodné p írodní podmínky, zlepšení vodohospodá ské bilance povodí.
12. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
Obsaženo v ásti vyhotovené po izovatelem.
13. Vyhodnocení p ipomínek
Obsaženo v ásti vyhotovené po izovatelem.
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ÍLOHY

1. Seznam zkratek použitých v územním plánu
2. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF

íloha 1

Seznam zkratek použitých v územním plánu

.h.p.
OV
SN
SPHM
KrV
KZ
k.ú.
LAPV
LBC
LBK
MINIS
MO R
MMR R
MÚSES
MV R
MŽP R
NP
ORP
OP
PRVKÚK
PUPFL
PÚR
RBC
RBK
RD
SKO
STG
STL
TS
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚSES
ÚSKP R
VN
VPO
VPS
VTL
VVN
ZPF
ZÚ
ZÚR
ŽP

íslo hydrologického po adí
istírna odpadních vod
eská státní norma
erpací stanice pohonných hmot
Kraj Vyso ina
koeficient zelen
katastrální území
lokalita pro akumulaci povrchových vod
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Minimální standard pro dig. zpracování územních plán v GIS
Ministerstvo obrany eské republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky
místní územní systém ekologické stability
Ministerstvo vnitra eské republiky
Ministerstvo životního prost edí eské republiky
nadzemní podlaží
obec s rozší enou p sobností
ochranné pásmo
Plán rozvoje vodovod a kanalizací území kraje
pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
politika územního rozvoje
regionální biocentrum
regionální biokoridor
rodinný d m
stanice katodové ochrany
skupina typ geobiocén
st edotlaký
transforma ní stanice
územn analytické podklady
územní plán
územn plánovací dokumentace
územní plán obce
územní systém ekologické stability
Úst ední seznam kulturních památek eské republiky
vysoké nap tí
ve ejn prosp šné opat ení
ve ejn prosp šná stavba
vysokotlaký
velmi vysoké nap tí
zem lský p dní fond
zastav né území
zásady územního rozvoje
životní prost edí

íloha 2
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF
název obce: O echov
íslo lokality

Katastrální
území

Z2
Z6

OuK
OuK

zp sob využití plochy

bydlení v rodinných domech - venkovské
bydlení v rodinných domech - venkovské

vým ra
plochy
(ha)

celkový
zábor ZPF
(ha)

0,53
0,16

0,00
0,00

Plochy bydlení celkem
Z1

OuK

pl. ob . vyb. - t lovychovná a sport. za ízení

0,34

Z3

OuK

pl. ve ejných prostranství - ve . prostranství

0,11

Plochy ve ejných prostranství celkem
Z4

OuK

pl. technické infr. - išt ní a odvád ní odp. vod

OuK

pl. vodní a vodohosp. - vodní plochy a toky

zahrady

ovocné
sady

trvalé travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,34

0,00

0,00

0,00

0,34

0,00

0,00

0,01

0,00

0,33

0,00

0,08

0,08

0,08

0,00

0,08

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,34

0,00

0,00

0,86

0,04

0,86

0,04

0,00

0,00

0,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,08

0,08

0,08

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OuK

pl. dopravní infrastruktury - silni ní

0,02

0,00

Z8

OuK

pl. dopravní infrastruktury - silni ní

0,06

0,00

Plochy dopravní infrastruktury celkem
pl. p írodní

0,08

Plochy p írodní celkem
K3
Plochy zem

OuK

pl. zem

lské - trvalé travní porosty

0,01

0,86

Z7

OuK

0,34

0,00

Plochy vodní a vodohospodá ské celkem

K1

investice
do p dy
(ha)

0,27

Plochy technické infrastruktury celkem
Z5

zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná
da

0,00

Plochy ob anského vybavení celkem

zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

1,30

lské celkem

0,82

0,86

0,08

0,00
0,00

K2
K4
K5

OuK
OuK
OuK

pl. smíšené nezastav ného území
pl. smíšené nezastav ného území
pl. smíšené nezastav ného území

0,33
1,01
0,76

0,00
0,00
0,00

K6
K7

OuK
OuK

pl. smíšené nezastav ného území
pl. smíšené nezastav ného území

1,85
1,77

0,00
0,00

Plochy smíšené nezastav ného území celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zábor ZPF celkem

1,36

0,20

0,00

0,00

1,16

0,08

0,00

0,01

0,00

1,27

0,00

OuK

k.ú. O echov u K ižanova

plocha se nevyhodnocuje na základ metodiky
plocha se nachází na nezem

lských pozemcích

