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I.   TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
1.  Vymezení zastavěného území. 

 

2.  Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. 

 

3.  Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně. 

 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování. 

 

5.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny      

v jejich vyuţití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 

opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně. 

 

6.  Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití s určením 

převaţujícího účelu vyuţití (hlavní vyuţití), pokud je moţné jej stanovit, přípustného 

vyuţití, nepřípustného vyuţití, popřípadě podmíněně přípustného vyuţití těchto ploch a 

stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu.  

 

7.  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 

zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva  k 

pozemkům a stavbám vyvlastnit, 

 

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které 

lze uplatnit předkupní právo. 

 

9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení moţného budoucího vyuţití, 

včetně podmínek pro jeho prověření. 

 

10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich vyuţití územní studií 

podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její 

schválení pořizovatelem a vloţení dat o této studii do evidence územně plánovací 

činnosti. 

 

11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou 

pro rozhodování o změnách jejich vyuţití a zadání regulačního plánu.  

 

12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace). 

 

13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které můţe   

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný 

architekt. 

 

14. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení. 

 

15. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

1. Vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně 

souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

 

2.  Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu téţ údaje o splnění pokynů pro 

zpracování návrhu. 

 

3  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 

předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udrţitelného 

rozvoje území. 

 

3.1.    Hlavní cíle řešení územního plánu 

3.2.    Vymezení řešeného území 

3.3.    Zdůvodnění z hlediska ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území 

3.4.    Demografický vývoj obce 

3.5.    Návrh urbanistické koncepce 

3.6.    Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem vyuţití 

          3.6.1. Plochy pro bydlení  

          3.6.2. Plochy pro občanskou vybavenost  

          3.6.3. Plochy výroby a skladování 

          3.6.4. Rekreace a cestovní ruch 

3.7.    Návrh koncepce dopravy 

3.8.    Návrh koncepce technického vybavení  

          3.8.1. Vodní hospodářství 

          3.8.2. Energetika 

          3.8.3. Spoje a zařízení  spojů 

3.9.    Návrh koncepce nakládání  s odpady 

3.10.   Návrh územního systému ekologické stability 

3.11.  Návrh poţadavků civilní ochrany 

 

4 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území spolu s informací, 

zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí, 

popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno. 

 

5 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

5. 1. Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské půdy 

5. 2. Další výchozí údaje 

5. 3. Přehled, vyhodnocení a zdůvodnění navrhovaných lokalit pro výstavbu  

5. 4. Odvody za odnímanou zemědělskou půdu 

5. 5. Uţivatelské a vlastnické vztahy, zemědělské organizace, soukromí zemědělci¨ 

5. 6. Pozemkové úpravy, ÚSES, protierozní opatření 

5. 7. Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF 

5. 8. Pozemky určené k plnění funkce lesa 
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I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
 

Ukončenou činností podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

v platném znění k 31. 12. 2006 bylo odevzdání konceptu územního plánu obce, který 

pořizovatel projednal podle nového stavebního zákona a následně byly vypracovány pokyny 

pro zpracování návrhu územního plánu Ruda.    

 

 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

Zastavěná území obce Ruda jsou vymezena podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Hranice zastavěných území je 

vymezena k datu 18.1.2008. 

V územním plánu je v grafické části vymezeno více zastavěných území – souvislé 

zastavěné území sídla Ruda, souvislé zastavěné území osady Křeptova, souvislé zastavěné 

území sídla Lhotka a dále zastavěná území samot, rekreačních objektů, objektů technické 

infrastruktury mimo tato sídla. Hranice intravilánu (zastavěného území obce k 1.9. 1966) je 

celá zahrnuta do zastavěných území sídel. 

Hranice zastavěných území jsou zakresleny v grafické části územního plánu, zejména ve 

výkrese základního členění a v hlavním výkrese. 

 

 

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

 

Základní zásady koncepce 

 

V územním plánu je navrţen rozvoj funkce bydlení ve všech sídlech obce, to je v Rudě, ve 

Lhotkách i v osadě Křeptov. V územním plánu jsou navrţeny plochy pro bytovou výstavbu ve 

formě rodinných domů. Jako součást této koncepce je navrţeno doplnění technické 

infrastruktury a v Rudě také občanské vybavenosti. V sídle Ruda jsou v navrţeny plochy pro 

průmyslovou výrobu.  

 V územním plánu jsou nejsou navrţeny změny v silniční dopravní síti, v územním plánu 

jsou obsaţeny dílčí návrhy dopravních ploch. 

 V  územní plánu jsou v celém řešeném území navrţena opatření k ochraně a obnově 

kulturní krajiny a zvýšení ekologické stability území.  Severně od Rudy jsou navrţeny plochy 

pro výstavbu a obnovu rybníků.  

 

Hlavní cíle územního plánu 

 

 nalezení vhodných ploch určených pro bydlení 

 prověření vhodných nových ploch pro místní výrobu 

 návrh organizace a vyuţití území, návrh rozvojových ploch, stanovení podmínek              

a regulace pro funkční vyuţití ploch 

 návrh řešení přepravních vztahů s vymezením ochranných pásem 

 návrh řešení technického vybavení vodohospodářských, energetických                                

a telekomunikačních zařízení 

 návrh veřejně prospěšných staveb 



 - 5 - 

 řešení zájmového území 

 vyhodnocení poţadavků na zábor zemědělského a lesního půdního fondu 

 návrh místního územního systému ekologické stability 

 

Ochrana a rozvoj hodnot 

 

Urbanistické hodnoty 

 Obec  je  tvořena dvěma sídly – sídlem Ruda s osadou Křeptovský Dvůr a sídlem Lhotka  

V územním plánu je navrţen plošný rozvoj ve všech sídlech obce, ve volné krajině není 

plošný rozvoj navrţen. 

 Sídla Ruda a Lhotka budou rozvíjena jako samostatné urbanistické celky,  zastavitelné 

plochy budou navazovat na zastavěná území sídel.  

 Zastavěná území všech sídel jsou stabilizovaná.  

 Rozvoj sídel musí respektovat přírodní podmínky území, zejména terénní reliéf, vodoteče 

a vodní plochy. Nová zástavba bude respektovat urbanistické hodnoty sídel a krajinářské 

hodnoty území. 

 Bude respektován historický půdorys zastavění, chráněny stávající hodnoty urbanistické 

kompozice, budou respektovány kulturní památky, památky místního významu a objekty 

drobné architektury.  

 V územním plánu je navrţena ochrana urbanistické struktury sídel, historického půdorysu 

sídel a ochrana významných objektů  pro obraz jednotlivých sídel.  Tyto významné objekty 

jsou v grafické části označeny jako architektonicky hodnotné. Pravidla pro ochranu 

urbanistické struktury a pravidla pro ochranu architektonicky hodnotných objektů jsou 

obsaţeny v podmínkách prostorového uspořádání. 

 

Historické a kulturní hodnoty 

 Ochrana kulturních památek - objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek 

jsou obsaţeny v textové a zakresleny v grafické části odůvodnění územního plánu. V 

územním plánu je navrţeno chránit nemovité kulturní památky zapsané v ústředním 

seznamu nemovitých památek ČR a respektovat ochranu prostředí památek, tj. 

bezprostředního okolí památky. Kulturní památky graficky vyjádřitelné v měřítku územního 

plánu jsou zakresleny v grafické části územního plánu (koordinační výkres odůvodnění 

územního plánu) 

  Ochrana památek místního významu - v řešeném území se nacházejí drobné stavby a 

objekty, které nejsou evidovány jako kulturní památky, ale mají svůj kulturní a urbanistický 

význam, tzv. památky místního významu (drobné sakrální stavby, kapličky, kříţe, kameny), 

tyto objekty je nutno zachovat a respektovat. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi 

jakkoliv manipulovat, přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat. 

 Ochrana archeologických lokalit - celé řešené území je nutno povaţovat za území 

archeologického zájmu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území můţe dojít k narušení archeologických 

nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je tedy nutno tento záměr oznámit 

Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umoţnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci 

provedení záchranného archeologického výzkumu. 

 

 

Přírodní hodnoty území  

 Respektovat  významné krajinné prvky ze zákona, respektovat krajinný ráz území.   
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 Vyhodnocení dopadu řešení územního plánu na ZPF je předmětem grafické a textové části      

odůvodnění územního plánu.  

 V případě dotčení stávajících melioračních zařízení bude zachována jejich funkčnost. 

 Nezvyšovat podíl orné půdy na celkové rozloze ZPF. 

 Realizovat územní systém ekologické stability (viz samostatná kapitola textové části a 

hlavní výkres grafické části) 

 Průmyslové a zemědělské areály budou odděleny od okolí zelenými pásy, podél komunikací 

bude vysázena doprovodná zeleň z domácích druhů dřevin o šíři 3 m.  

 Respektovat regulativy zastavitelných ploch, zejména podíl zeleně v plochách a výsadbu 

obvodové zeleně podél ploch pro zemědělskou výrobu a pro průmyslovou výrobu.  

 Ochrana lesa - pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) podle zákona č. 289/1995 Sb. 

mají stanoveno ochranné pásmo 50 m. Výstavbu rodinných domků v ochranném pásmu lesa 

nelze umístit blíţe neţ 25 m od hranice lesa. Dotčení ochranného pásma lesa u ostatních 

staveb je přípustné po projednání s orgánem státní správy lesů. 

 

 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH    

    PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

 

Urbanistická koncepce 

 

Obec Ruda je tvořena dvěma sídly, sídlem Ruda (s osadou Křeptovský Dvůr) a sídlem 

Lhotka.  Struktura osídlení je dána přírodními podmínkami a historickým vývojem osídlení.  

Sídlo Ruda leţí v pramenné části Komárovského potoka podél původní historické cesty na 

Brno, která procházela přes náves. Původní zástavba měla dvě urbanizační jádra, ta jsou 

v současné době oddělená novou trasou silnice na Brno. V severovýchodní části je to menší 

trojúhelníkový prostor kolem školy (starého kostela) a ve střední části obce je to vlastní 

návesní prostor. Vnitřní prostor návsi je z velké většiny zastavěn domkářskou zástavbou. 

Zástavba kolem hlavních historických ulic a návsi je zastavěna zemědělskými usedlostmi, 

největší zemědělské usedlosti jsou na severní straně návsi. Drobná domkářská zástavba je 

zastoupena také v západní části sídla. 

Podstatným zásahem do urbanistické struktury sídla byla výstavba průtahu silnice II/602, 

která  přeťala historické pluţiny, oddělila prostor návsi od prostoru kolem školy  a rozdělila 

sídlo na dvě části.  Tato silnice byla obestavěna objekty a znamenala změnu významu  

jednotlivých částí sídla (atraktivní prostor kolem silnice a s zmenšení významu prostoru 

návsi).  

Centrální částí obce je nadále prostor návsi, významnými jsou však také prostory kolem 

školy a kolem  kostela a hasičské zbrojnice u silnice II/602. 

Výrobní území obce je tvořeno zejména areálem ZOD Jabloňov v severozápadní části 

sídla. 

Sídlo Lhotka je tvořeno pouze několika zemědělskými usedlostmi  a  domky v údolí 

potoka Záţlebí a podél historické cesty na Tasov. Základ urbanistické struktury tvoří několik 

usedlostí, která v severozápadní části vytvářejí náznak návsi a lokačního zaloţení, 

v jihovýchodní části je strmý zalesněný svah. Historickou strukturu obce  a okolí negativně 

ovlivnila nová trasa silnice II/390 a dálnice D1 v těsné blízkosti sídla. Sídlo Lhotka nemá 

centrální prostor v sídle je pouze kaplička osově orientovaná na příjezdovou komunikaci.  

Výrobní území je zastoupeno objektem kravína v severní části sídla.  

Základní urbanistická koncepce vychází z hlavních cílů územního plánu stanovených v 

zadání územního plánu obce. 
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1. Vymezení ploch pro bytovou výstavbu v obci 

 

 Plochy pro bytovou výstavbu v Rudě byly v minulosti rozvíjeny především ve východní 

části sídla a v severní části do území podél silnice II/602. Dále byly vyuţity proluky a byly 

přestavovány stávající objekty. Stávající obytná zástavba je tvořena vesměs rodinnými domy, 

bytové domy zde zastoupeny nejsou. Ve Lhotce byly přestavovány stávající objekty. 

V územním plánu jsou navrţeny rozvojové plochy pro bydlení v obou místních částech 

v Rudě i ve Lhotce. Návrh ploch pro bytovou výstavbu je zaměřen především na vyuţití 

volných nezastavěných ploch a vytvoření kompaktního obvodu sídla. Zásadní rozvojové 

plochy jsou ve východní části sídla (lokalita Pod vodojemem, lokalita Za farou). Navrţeny 

k zástavbě jsou také plochy mezi současně zastavěným územím obce a silnicí (lokalita 

Zahrady) - mimo území v těsné blízkosti silnice zasaţené hlukem. Dále je navrţena plochy 

v lokalitě U hřbitova a zástavba proluk. 

Ve Lhotce je návrh ploch pro bytovou výstavbu směřován do lépe přístupných horních 

poloh podél stávajících místních komunikací. 

Rozvojové plochy pro novou výstavbu jsou v obou místních jsou navrţeny pro bydlení 

v rodinných domech. Plochy pro bytové domy zde navrţeny nejsou. 

  

2. Prověření moţností umístění ploch pro drobnou a průmyslovou výrobu na území obce 

 

Výrobní území obce v sídle Ruda je  tvořeno stávajícími plochami areálu ZOD Jabloňov 

v severní části sídla a samostatným objektem vepřína v jiţní části sídla. Mimo sídlo je to pak 

areál Křeptovského Dvora se zemědělskou výrobou.  

Rozvojové plochy  pro drobnou výrobu a sluţby a pro zemědělskou výrobu nejsou 

navrţeny. Mezi Rudou a Křeptovem je u silnice II/602 je navrţena plocha pro průmyslovou 

výrobu v návaznosti na zastavěné území Rudy. 

Ve Lhotce nejsou navrţeny nové plochy výrobního území.  

 

3. Návrh organizace a vyuţití území, návrh rozvojových ploch, stanovení podmínek       

    a regulace pro funkční vyuţití ploch 

 

Územní plán vymezuje v grafické části výrobní území obce (plochy pro průmyslovou 

výrobu, drobnou výrobu a zemědělskou výrobu) plochy pro obytné území obce (tj. plochy pro 

bydlení a navazující plochy občanské vybavenosti, sportu rekreace).  

Rozvoj výrobního území obce je navrţen u sídla Ruda. 

Rozvoj obytného území je navrţen v sídle Ruda a sídle Lhotka. 

Členění území obce na funkční plochy a stanovení podmínek vyuţití funkčních ploch je 

obsaţeno v samostatné kapitole.   

Územní plán navrhuje dále stanoveni podmínek ochrany významných prostorů obce. 

Historická zástavba v Rudě je tvořena uliční zástavbou podél původní historické cesty a 

zástavbou v prostoru návsi. Z hlediska obrazu obce je nejvýznamnější prostor návsi, který 

tvoří přirozený střed obce. Zde se výrazně pozitivně uplatňují (mimo objekt kulturního domu) 

objekty po obvodu návsi.   

Novodobě významný je pro obraz obce zejména pro projíţdějící motoristy je průtah silnice 

II/602 s významnými prostory kolem kostela a hasičské zbrojnice a prostorem kolem školy. 

Navrhovaná odsunutá zástavba kolem průtahu, orientovaná k průtahu zahradami,  neumoţní 

vytvoření uliční zástavby podél průtahu silnice. Podél průtahu je navrţeno zaclonění zahrad 

jednotícím pruhem zeleně – stromořadím mezi zahradami a silnicí. 
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V těchto lokalitách významných pro obraz obce třeba respektovat historický půdorys sídla, 

respektovat historicky danou stavební čáru. Případné nové objekty budou stavěny 

architekturou srovnatelné s okolní zástavbou.   

V územním plánu je navrţena ochrana výše uvedených významných prostorů obce kde 

jsou označeny tzv. objekty architektonicky hodnotné, tj.  objekty kde je nutné při přestavbách 

dodrţet vnější objemy  těchto objektů (objekty určující pro charakter a obraz obce).  

 

Z hlediska dálkových pohledů na  obec tvoří dominantu kostel u hřbitova.. V dálkových 

pohledech uplatňují areál zemědělského druţstva Jabloňov a zástavba Křeptovského Dvora. 

 

4. Návrh řešení přepravních vztahů  s vymezením ochranných pásem komunikací 

 

Dopravní skelet silniční sítě je v územním plánu ponechán ve stávající trase s dílčími 

úpravami napojení místních komunikace v centru obce. Jsou navrţeny nové místní 

komunikace pro napojení nové výstavby v západní i východní části obce a dále budou 

navrţeny nové místní komunikace v místech navrţených pro bytovou výstavbu. Koncepce 

dopravy je podrobně popsána v samostatné kapitole. 

 

5. Návrh řešení technického vybavení vodohospodářských energetických 

    a telekomunikačních zařízení 

 

V územním plánu je navrţeno doplnění a výstavba kanalizační sítě a výstavba čistírny 

odpadních vod společné pro Rudu a Jabloňov. Je navrţeno napojení místní části Lhotka na 

vodovodní systém Ruda. 

V rozvojových plochách je pak navrţeno doplnění inţenýrských sítí. Podrobněji je 

koncepce technické vybavenosti popsána v samostatných kapitolách textové části. 

 

6. Návrh veřejně prospěšných staveb 

 

Navrhované veřejně pospěšné stavby jsou  zakresleny v samostatném výkrese grafické 

části, seznam veřejně prospěšných  staveb je obsaţen v samostatné kapitole textové části.  

 

7. Řešení zájmového území 

Je patrné z grafické části dokumentace. 

 

8. Vyhodnocení poţadavků na zábor zemědělského půdního fondu  

Je obsaţeno v samostatné kapitole textové části  a samostatném výkresu grafické části.  

 

9. Návrh místního systému ekologické stability 

Je obsaţen v samostatné kapitole textové části a v hlavních výkresech grafické části .  
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Výčet jednotlivých zastavitelných ploch a stanovení podmínek (regulativů) pro jejich 

vyuţití 

 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny grafické části územního plánu. 

 

OZN. FUNKČNÍ PLOCHA    PODMÍNKY VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

BR 

 
PLOCHY BYDLENÍ - 
BYDLENÍ V RODINNÝCH 
DOMECH 
 
 

BR 1 

Lokalita Za farou 
 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení plochy z prodlouţené místní 
komunikace kolem trafostanice, vodovodu 
1. etapa výstavby. 

  BR 2 

Lokalita  
Pod vodojemem I  

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení plochy z navrhované místní 
komunikace,  respektovat trasu vodovodu, respektovat 
vedení VN a trafostanici   
1. a 2. etapa výstavby.

 
  BR 3 

Lokalita 
Pod vodojemem II 

 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví,  
Zástavba proluky v území. Dopravní napojení ze 
stávající místní komunikace východně. 
1. etapa výstavby. 

  BR 4 

Lokalita 
Za kulturním 

domem  

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení z nově navrţené místní komunikace 
kolem trafostanice, dopravní řešení koordinovat 
s lokalitou BR2. Respektovat vedení VN a trafostanici.   
2. etapa výstavby. 

  BR 5 

Proluka I   
 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení ze stávající místní komunikace. 
Respektovat pietní OP hřbitova. 
1. etapa výstavby.

 
  BR 6 

Lokalita   
U hřbitova I 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení ze stávající místní komunikace. 
Respektovat pietní OP hřbitova. 
1. etapa výstavby.

 
  BR 7 

Lokalita  
U hřbitova II 

 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení ze stávající místní komunikace. 
Respektovat pietní OP hřbitova. 
Plochy a objekty určené pro bydlení budou situovány 
mimo hlukové ochranné pásmo silnice II/602. 
Umístění stavby pro bydlení je podmíněno souhlasnými 
stanovisky dotčených orgánů- zejména orgánem 
ochrany veřejného zdraví.  
 1. etapa výstavby.

 
  BR 8 

Proluka II 
 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení sjezdem ze silnice II/602. 
Zástavba proluky v řadě stávajících RD. 
Plochy a objekty určené pro bydlení budou situovány 
mimo hlukové ochranné pásmo silnice II/602. 
Umístění stavby pro bydlení je podmíněno souhlasnými 
stanovisky dotčených orgánů- zejména orgánem 
ochrany veřejného zdraví.  
 1. etapa výstavby. 

  BR 9 

Proluka III 
 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení sjezdem ze silnice II/602. 
Zástavba proluky v řadě stávajících RD. 
Plochy a objekty určené pro bydlení budou situovány 
mimo hlukové ochranné pásmo silnice II/602. 
Umístění stavby pro bydlení je podmíněno souhlasnými 
stanovisky dotčených orgánů- zejména orgánem 
ochrany veřejného zdraví.  
 1. etapa výstavby. 
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  BR 10 

Proluka IV 
 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení sjezdem ze silnice II/602. 
Plochy a objekty určené pro bydlení budou situovány 
mimo hlukové ochranné pásmo silnice II/602. 
Umístění stavby pro bydlení je podmíněno souhlasnými 
stanovisky dotčených orgánů- zejména orgánem 
ochrany veřejného zdraví.  
 1. etapa výstavby. 

  BR 11 

Proluka V 
 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení sjezdem ze silnice II/602. 
Zástavba proluky v řadě stávajících RD. 
Plochy a objekty určené pro bydlení budou situovány 
mimo hlukové ochranné pásmo silnice II/602. 
Umístění stavby pro bydlení je podmíněno souhlasnými 
stanovisky dotčených orgánů- zejména orgánem 
ochrany veřejného zdraví.  
1. etapa výstavby. 

  BR 12 

Proluka VI 
 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení  ze stávající místní komunikace  
Zástavba proluky v řadě stávajících RD. 
1. etapa výstavby. 

  BR 13 

Lokalita 
Zahrady I 

 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení  z místní komunikace 
Plochy a objekty určené pro bydlení budou situovány 
mimo hlukové ochranné pásmo silnice II/602. 
Umístění stavby pro bydlení je podmíněno souhlasnými 
stanovisky dotčených orgánů- zejména orgánem 
ochrany veřejného zdraví.  
1. etapa výstavby. 

  BR 14 

Lokalita 
Zahrady II 

 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení  z místní komunikace. 
Plochy a objekty určené pro bydlení budou situovány 
mimo hlukové ochranné pásmo silnice II/602. 
Umístění stavby pro bydlení je podmíněno souhlasnými 
stanovisky dotčených orgánů- zejména orgánem 
ochrany veřejného zdraví.  
 1. etapa výstavby. 

  BR 15 

Lokalita 
Zahrady III 

 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení  sjezdy ze silnice II/602 nebo na MK 
přes lokalitu BR14. Koordinovat dopravní řešení. 
Plochy a objekty určené pro bydlení budou situovány 
mimo hlukové ochranné pásmo silnice II/602. 
Umístění stavby pro bydlení je podmíněno souhlasnými 
stanovisky dotčených orgánů- zejména orgánem 
ochrany veřejného zdraví.  
 2. etapa výstavby. 

  BR 16 

Lokalita 
Zahrady IV 

 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení  sjezdy ze silnice II/602 nebo novou  
MK . Koordinovat dopravní řešení. 
Plochy a objekty určené pro bydlení budou situovány 
mimo hlukové ochranné pásmo silnice II/602.  
Umístění stavby pro bydlení je podmíněno souhlasnými 
stanovisky dotčených orgánů- zejména orgánem 
ochrany veřejného zdraví.  
2. etapa výstavby. 

  BR 17 

Lokalita  
Zahrady V 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení  ze stávající místní komunikace.  
Koordinovat dopravní řešení. 
Zachovat funkčnost stávajících melioračních zařízení.

 

1. etapa výstavby. 
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  BR 18 

Lokalita  
Křeptov 

 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení  sjezdy ze silnice II/602 nebo novou  
MK. 
Plochy a objekty určené pro bydlení budou situovány 
mimo hlukové ochranné pásmo silnice II/602. 
Umístění stavby pro bydlení je podmíněno souhlasnými 
stanovisky dotčených orgánů- zejména orgánem 
ochrany veřejného zdraví.  
 1. etapa výstavby. 

  BR 19 

lokalita  
Lhotka I  

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení  ze stávající místní komunikace  
1. etapa výstavby. 

  BR 20 

lokalita  
Lhotka II 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení  ze stávající místní komunikace  
1. etapa výstavby. 

  BR 21 

lokalita  
Lhotka III

 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví, 
dopravní napojení  ze stávající místní komunikace  
Plochy a objekty určené pro bydlení budou situovány 
mimo hlukové ochranné pásmo silnice II/309. 
Umístění stavby pro bydlení je podmíněno souhlasnými 
stanovisky dotčených orgánů- zejména orgánem 
ochrany veřejného zdraví.  
 2. etapa výstavby. 

OV
 

PLOCHY OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ – 
VEŘEJNÁ VYBAVENOST  

 

OV 1 
 
 
 

OV 2 
 
 

OV 3 

 

Plocha pro navrhovanou rozhlednu.
 Dopravní napojení cestou přes  plochu průmyslovou 

výrobu. 
1. etapa výstavby. 
Plocha pro rozšíření hasičské zbrojnice.

 Dopravní napojení stávající. 
1. etapa výstavby. 
Plocha pro kulturní zařízení na návsi.

 Dopravní napojení stávající. 
1. etapa výstavby.

 OV 

 

PLOCHY OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ – 
SPORT A TĚLOVÝCHOVA

 

OS 1 
 

 

Plocha pro navrhované sportovní hřiště v OP 
produktovou, na ploše nebudou umístěny nadzemní 
objekty a budovy. 

 1. etapa výstavby.
   OS 2 

 
Plocha pro rekreační a dětské hřiště u lokality výstavby 
RD.

 1. etapa výstavby.
 D

 
PLOCHY DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

 

D 1 
 

D 2 
 

D 3 

Plocha pro MK k navrhované obytné výstavbě 
1.etapa výstavby 
Plocha pro MK a parkoviště u bytovek 
1.etapa výstavby 
Plocha pro MK k navrhované obytné výstavbě 
1.etapa výstavby 

TI
 

PLOCHY TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY

 

TI 1 

 
Plocha pro navrhovanou čistírnu odpadních vod v OP 
produktovodu s navrţeným ochranným pásmem 50 m. 
2.etapa výstavby 

VD
 

PLOCHY VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ- 
PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A 
SKLADOVÁNÍ

 

VP 1 

 
Maximální výška objektů v ploše 15 m . respektovat 
inţenýrské sítě a jejich ochranná pásma. 
Po obvodu areálu vysázet pás izolační zeleně. 
Umoţnit vedení přístupové cesty k vodojemu. 
Areál bude oddělen od okolí pásem zeleně z domácích 
druhů dřevin. 
Minimální podíl ploch osázených zelení v rámci plochy 
VP1bude 30%.  
2. etapa výstavby. 
 

VZ PLOCHY VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ- 
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

 

VZ 1 
 

Maximální výška nových objektů v areálu 10 m. 
Po obvodu areálu vysázet pás izolační zeleně.  
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Podmínky vyuţití (regulativy) vybraných ploch zastavěného území 

Plochy jsou označeny v grafické části územního plánu 

 

OZN. FUNKČNÍ PLOCHA    PODMÍNKY VYUŽITÍ  PLOCH 

VZ 

 
PLOCHY VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ- 
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
 

VZ 2 

 

Maximální výška nových objektů v areálu 10 m. 
Po obvodu areálu vysázet pás izolační zeleně. 
Respektovat inţenýrské sítě a jejich ochranná pásma. 
 

 
ZO

 

 
PLOCHY ZEMĚDĚLSTVÍ- 
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

 

 
ZO 1 

 

Zemědělská půda. V ploše PO1 lze umístit stavby 
větrných elektráren. 
Výstavba větrných elektráren je podmíněna 
vypracováním podrobných dílčích studií, podrobného 
řešení potenciálu větru, ornitologické studie, 
biologického hodnocení, hodnocení krajinného rázu, 
hodnocení vlivu na veřejné zdraví. 
Případná výstavba větrných elektráren je podmíněna 
souhlasnými stanovisky dotčených orgánů.  

 
 

 

Ostatní podmínky vyuţití (regulativy) 

 

 u stávajících i navrhovaných ploch pro drobnou výrobu a sluţby je limitní ochranné 

pásmo totoţné s hranicemi areálu. 

 u stávajících ploch pro zemědělskou výrobu a skladování je v územním plánu stanoveno 

limitní ochranné pásmo totoţné s hranicemi areálu, u přípustných činností ve smíšeném 

území obytném  (plochy smíšené vesnické) je ochranné pásmo totoţné s hranicemi 

vlastního stavebního pozemku. 

 ochranné pásmo ploch pro zemědělskou výrobu a skladování přesahující hranice 

zemědělského areálů není v územním plánu stanoveno a bude podle potřeby stanoveno 

v podrobnější dokumentaci. V konceptu územního plánu bylo provedeno posouzení nově 

navrhované chráněné zástavby z hlediska vzdálenosti od objektů ţivočišné výroby ve 

stávajících areálech výpočtem podle aktuálního stavu ţivočišné výroby v areálech. 

Výpočet je obsaţen v konceptu územního plánu, grafický zákres ochranných pásem je 

obsaţen v koordinačním výkrese odůvodnění územního plánu.    

 ochranné pásmo navrhované čistírny odpadních vod je navrţeno 50 m  

 v ochranných pásmech ploch pro drobnou výrobu a sluţby, ploch pro zemědělskou 

výrobu a skladování  a v ochranném pásmu čistírny odpadních vod nelze umístit plochy a 

objekty určené pro trvalé bydlení, pro sport, tělovýchovu, rekreaci, pro školství, 

zdravotnictví a sociální péči. 

 pietní ochranné pásmo hřbitova 100 m, v pietním ochranném pásmu (OP) hřbitova nelze 

umístit stavby a zařízení,  které by narušovaly  svým vzhledem nebo provozem pietu 

území 

 části navrhovaných ploch bydlení situovaných podél stávajícího průtahu silnice II/602 

v Rudě a II/390 ve Lhotce se nacházejí v území ohroţeném nadlimitním hlukem z dopravy a 

tyto plochy jsou podmíněně přípustné pro danou funkční plochu. V těchto plochách lze 

umístit stavby pro bydlení pouze mimo ochranné hlukové pásmo, umístění stavby pro 

bydlení musí být odsouhlaseno orgánem veřejného zdraví (výstavba RD je podmíněna 

souhlasem orgánu veřejného zdraví). Pozemky v těchto podmíněně přípustných plochách, 

které zasahují do ochranného hlukového pásma výše uvedených komunikací lze vyuţít jako 

hospodářské zahrady, které nebudou vyuţívány k rekreaci.  
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 v území ohroţeném nadlimitním hlukem z dopravy bude přípustnost umístění chráněné 

zástavby  a chráněných venkovních prostor ověřena v územním řízení, územním souhlasu 

popř. v regulačním plánu.  

 Při realizaci záměrů, týkajících se staveb, jeţ jsou zdrojem emisí hluku ( tj. podnikatelská, 

výrobní a zemědělská činnost), je povinností investora stavby prokázat v rámci územního 

řízení na základě hlukového posouzení jednotlivých záměrů staveb dodrţení limitních 

hladin hluku na nejblíţe situovaném území obytné zástavby nebo v chráněném venkovním 

prostoru.     

 v územním plánu jsou stanoveny regulativy funkčních ploch a základní prostorové 

regulativy pro zástavbu navrhovaných ploch objekty. Ty jsou popsány v podmínkách 

vyuţití zastavitelných ploch podle označení jednotlivých zastavitelných ploch v hlavním 

výkrese územního plánu.  

 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

 

Podmínky pro výstavbu na celém území obce (stabilizovaných i zastavitelných ploch)    

Plošná regulace – je třeba respektovat historický půdorys sídel, v prostoru návsí a 

historických ulic je třeba respektovat historicky danou stavební čáru 

Podmínky pro stavby 

Nové objekty RD na návsích a historických ulicích (přestavby a zástavby proluk) budou  

stavěny jako objekty architekturou srovnatelné s okolní venkovskou zástavbou.  

Zástavby nových ploch pro bydlení v RD  bude respektovat  venkovský charakter zástavby. 

Prostorová regulace 

U nových zastavitelných ploch je výška zástavby stanovena max. počtem nadzemních podlaţí  

a je uvedena v regulativech konkrétních ploch. Výšková hladina zástavby bude respektovat  

převládající výškou zastavění v sídle, u zástavby zohlednit převládající tvar stávajících střech. 

Materiálové řešení přizpůsobit  okolnímu prostředí. 

Výšková regulace zástavby – u ploch pro bydlení a občanskou vybavenost je výšková 

regulace stanovena max. počtem nadzemních podlaţí podle jednotlivých lokalit. U ostatních 

ploch je výšková regulace dána max. výškou staveb. Výšková regulace je uvedena 

v podmínkách vyuţití  jednotlivých zastavitelných ploch a podmínkách vyuţití vybraných 

ploch zastavěného území. 

 

Koncepce systému veřejné (sídelní) zeleně 

 

V územním plánu jsou označeny 2 základní kategorie (funkční plochy) zeleně,  a to zeleň 

krajinná a zeleň sídelní. 

 

Krajinná zeleň   

 

Vedle ploch lesa (PUPFL) a ploch trvalých travních porostů má tato plocha největší 

význam z hlediska utváření krajiny. Krajinná zeleň v řešeném území je zastoupena především 

v okolí vodních toků a vodních ploch, a dále podél polních cest, jako zeleň mezí, zeleň 

v úvozech podél polních cest a remízků.  

V územním plánu je navrţeno doplnění zeleně podél polních cesta a komunikací, vodotečí 

a vodních ploch formou interakčních prvků ÚSES a dále jako izolační zeleň podél 

průmyslových a zemědělských areálů. 

 

 

 



 - 14 - 

Sídelní zeleň   

 

Z hlediska sídlení zeleně počítá územní plán s těmito lokalitami: 

 

 Stávající sídelní zeleň v Rudě je zastoupena především zelení v na návsi, zelení u školy a 

sídelní zelení v okolí kostela. 

 Ve Lhotce je sídelní zeleň zastoupena v centrální části sídla v okolí kapličky. 

 Nové monofunkční plochy sídelní zeleně nejsou v územním plánu navrţeny, umísťování 

ploch  zeleně jako překryvné funkce je přípustné podle regulativů funkčních ploch také 

v ostatních plochách urbanizovaného území. V rozvojových plochách bude umístění 

zeleně upřesněno v podrobnější dokumentaci. 

 V územní plánu je doporučen návrh těchto ploch veřejné zeleně podél cesty mezi 

kostelem a hřbitovem a dále podél navrhované zástavby RD a navazujících zahrad po jiţní 

straně silnice II/602.  

 Nová zeleň bude také navrţena na kontaktu navrhovaných ploch pro sport a tělovýchovu a 

stávající obytné zástavby. 

  Pro začlenění zástavby do okolní krajiny je navrţena výsadba obvodové krajinné zeleně 

podél sídla  

 Podél průmyslových a zemědělských areálů je navrţena obvodová zeleň 

 

Vyhrazená zeleň - je zastoupena zelení hřbitova 

 

Zeleň ochranná - je navrţena podél stávajících zemědělských areálů a podél navrhovaných 

ploch pro drobnou výrobu a sluţby a pro průmyslovou výrobu a skladování . Obecně je 

ochranná zeleň navrţena po obvodu areálů zemědělské  a průmyslové výroby. 

Z hlediska doplnění a úprav zeleně je třeba respektovat vhodnou skladbu dřevin (zejména 

pouţívat domácí druhy dřevin). 

 

 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMÍSŤOVÁNÍ 

 

1. Dopravní infrastruktura 

 

Dálnice  

Trasa dálnice D1 v řešeném území je stabilizovaná a v územním plánu nejsou navrţeny 

změny 

 

Silniční doprava 

Obec Ruda (a část Křeptov) je na silniční síť připojena prostřednictvím silnice II/602, která 

prochází také zastavěnou částí obce a zabezpečuje i dopravní obsluhu přilehlé zástavby, trasa 

silnice je stabilizovaná.V územním plánu je navrţena nová křiţovatka s místní komunikací 

(v zastavěném území obce) v trase stávající polní cesty v západní části obce. Dále je počítáno 

s úpravou autobusových zastávek na této silnici. 

 Místní část Lhotka je na silniční síť připojena silnicí II/390, silnice neprochází zastavěnou  

částí Lhotky. Trasa silnice je stabilizovaná a nejsou navrţeny změny. 

Silnice III/ 03719 prochází řešeným územím severně  krátkým, nezastavěným úsekem.   Trasa 

silnice je stabilizovaná a nejsou navrţeny změny. 
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Silnice II. A III. třídy v řešeném území jsou územně stabilizovány a výhledové úpravy se 

budou týkat zlepšení technických parametrů a odstraněním dílčích dopravních závad. 

Trasy nových inţenýrských sítí budou v následné dokumentaci navrhovány tak, aby bylo 

minimalizováno dotčení silnic. 
 

Místních komunikace 

Doplnění místních komunikací je navrţené zejména pro dopravní napojení rozvojových 

lokalit. 

V územním plánu je počítáno se stávající hustotou autobusových  zastávek v řešeném území, 

zastávky budou posouzeny a upraveny podle ČSN. 

V územním plánu jsou  navrţeny plochy  nová parkoviště, umístění je patrné z grafické části 

územního plánu.  

V zastavěném území obce a místních částí bude podél silnic realizován alespoň jednostranný 

chodník. Rovněţ bude nutné doplnit chodníky pro přístup k novým rozvojovým plochám. 

 

Cyklistické trasy- v řešeném území je navrţena cyklostezka Tasov - Křiţanov 

 

Územní plán respektuje stávající silniční síť včetně ochranných pásem.  

Jednoznačně lokalizované plochy pro dobudování sítě místních komunikací a parkovišť jsou 

zakresleny v grafické části dokumentace. Místní komunikace a parkoviště pro obsluhu území 

je moţné umístit i uvnitř jednotlivých funkčních ploch podle regulativu příslušné funkční 

plochy. 

Dále jsou zde vyznačeny i plochy parkovišť a účelových komunikací.  

Plochy silnic a místních komunikací jsou závaznou částí územního plánu. Na pozemcích 

vymezených tras a ploch staveb pro dopravu nesmí být umisťovány a povolovány novostavby 

a přístavby stávajících staveb s výjimkou staveb liniových a technického vybavení. 

 

Ţelezniční doprava 
 

V územním plánu je vymezena územní rezerva pro koridor vysokorychlostní trati (VRT). 

 

2. Technická infrastruktura 

 

Vodní hospodářství 
 

Zásobování pitnou vodou 

 

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, voda je do obce přiváděna z ÚV Mostiště. Obec je 

zásobena z vodojemu Ruda, který je součástí přivaděče Velké Meziříčí - Velká Bíteš.  

V místní části Lhotka je obyvatelstvo zásobováno z vlastních studní.  

Zásobování pitnou vodou místní  části Ruda vyhovuje i do budoucna. Místní část Lhotka bude 

napojena na vodovodní síť Ruda přes redukční ventil. 

Pro výhledovou zástavbu se předpokládá prodlouţení vodovodní sítě ze stávajících uličních 

řádů. 

Návrh koncepce zásobení vodou je zakreslen v grafické části územního plánu. 
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Odkanalizování a čištění odpadních vod 

 

V místní části Ruda bude vybudována oddílná kanalizační síť a čistírna odpadních vod. V 

místní části Lhotka ţije nízký počet obyvatel, z tohoto důvodu je navrţena výstavba jímek na 

vyváţení (odvoz na centrální ČOV Ruda). 

V místních částech, kde jsou navrţeny soukromé jímky na vyváţení je moţné vyuţít 

domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních 

vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou. 

Odpadní vody z provozů ţivočišné výroby budou sváděny do vlastních jímek a budou 

likvidovány na zemědělských areálech. Dále je nutno dbát na správnou aplikaci hnojiv, 

zejména pak průmyslových (na zemědělských pozemcích) a zároveň zabránit neţádoucím 

splachům do vodotečí. 

U nově navrţených zastavitelných ploch budou navrţena opatření k maximálnímu zdrţení 

dešťových vod. 

Návrh koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod s vyznačením ochranných pásem 

je zakreslen v grafické části.  

 

Energetika 

 

Zásobování elektrickou energií 

 

Současný výkon ve stávajících trafostanicích pokryje pouze stávající spotřebu. 

Pro výhledovou výstavbu bude třeba provést rekonstrukci trafostanic a výstavbu nových 

trafostanic. 

V územním plánu jsou zakreslena stávající a navrţena nová vedení VN, která je třeba 

respektovat včetně ochranných pásem. 

Návrh koncepce zásobování elektrickou energií  s vyznačením ochranných pásem je zakreslen 

v grafické části územního plánu. 

 

Zásobování zemním plynem 

 

Části Ruda a Křeptovský Dvůr jsou v současné době plynofikovány, místní část Lhotka 

plynofikována není, ani ve výhledu územní plán s plynofikací nepočítá. 

Nové plochy navrhované obytné zástavby  a plochy pro výrobní aktivity budou plynofikovány 

prodlouţením stávající STL plynovodní sítě. 

 

Větrné elektrárny 
 

V územním plánu je navrţena plocha pro moţné umístění větrných elektráren. Umístění je 

patrné z grafické části územního plánu. 

Výstavba větrných elektráren je podmíněna vypracováním podrobných dílčích studií, 

podrobného řešení potenciálu větru, ornitologické studie, biologického hodnocení, hodnocení 

krajinného rázu a hodnocení vlivu na veřejné zdraví.  

Návrh koncepce zásobování zemním plynem s vyznačením ochranných pásem je zakreslen 

v grafické části.  

 

Spoje 
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Radioreléové (RR) trasy – řešeným územím prochází RR trasy radiokomunikací a mobilních 

operátorů, ty jsou územním plánem respektovány a jsou zakresleny v grafické části územního 

plánu. 

Dálkové sdělovací  kabely -  řešeným územím procházejí sdělovací kabely a  dálkový optický 

kabel. Telekomunikační kabely je nutno respektovat včetně ochranných pásem. 

Návrh koncepce spojů je zakreslen v grafické části.  
 

Technické zabezpečení 

 

Koncepce nakládání s odpady 

 

Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena v souladu s programem 

odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo řešené území obce. 

V současné době je pevný domovní odpad přetříděn a ukládán do popelnic a svozovou firmou 

sváţen a ukládán na řízenou skládku. 

 

3. Občanské vybavení 

 

Občanská vybavenost pro občany obce je postačující, v územním jsou navrţeny nové 

plochy pro tělovýchovu a sport a plocha pro občanskou vybavenost.  

Občanská vybavenost můţe být však umísťována i na jiných funkčních plochách v rámci 

přípustného popř. podmíněně přípustného vyuţití těchto ploch. 

 

4. Veřejná prostranství 

 

Stávající plochy veřejných prostranství s převládající dopravních funkcí jsou zastoupeno 

zejména komunikacemi a v prostoru návsi, veřejné prostranství s převládající sídelní zelení je 

zastoupeno zejména vnitřním prostorem návsí sídel. Veřejná prostranství jsou nezastavitelná.  

 

 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŢITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 

EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 

OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 

NEROSTŮ A PODOBNĚ   

 

1. Koncepce uspořádání krajiny 

 

Ráz krajiny řešeného území je dán velkým podílem zemědělské půdy. Současná podoba 

krajiny řešeného území je dána poţadavky zemědělské velkovýroby.  

V územním plánu je navrţena ochrana krajiny a krajinného rázu především těmito 

opatřeními: 

- návrh revitalizace vodotečí a ozelenění jejích břehů 

- zvyšování podílu trvalých travních porostů a sniţování podílu orné půdy na 

zemědělské půdě katastru 

- je doporučeno zvýšit podíl lesních ploch v řešeném území, v rámci přípustných  

činností na zemědělské půdě je umoţněno její zalesnění 

- je navrţena výsadba rozptýlené zeleně v krajině především  ve formě  interakčních 

prvků a biokoridorů a biocenter ÚSES 
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- u navrhovaných ploch pro bytovou zástavbu je v regulativech stanovena maximální 

výška zástavby a jsou stanoveny základní prostorové regulativy, je stanoven poţadavek 

na  etapizaci výstavby. Tyto poţadavky jsou uvedeny v regulativech jednotlivých 

ploch. 

- u navrhované plochy pro průmyslovou výrobu je stanoven minimální podíl ploch 

zeleně a je navrţena výsadba obvodové zeleně z domácích druhů dřevin. Tyto 

poţadavky jsou uvedeny v regulativech jednotlivých ploch. 

 

2. Územní systém ekologické stability 

 

V grafické části územního plánu jsou vymezeny prvky územního systému ekologické 

stability (ÚSES). Řešeným územím  prochází lokální biokoridory, v řešeném území se 

nachází regionální a lokální biocentra.  

Plochy tvořící biocentra a biokoridory všech stupňů ÚSES jsou nezastavitelné. 

Územní systém ekologické stability - regulativy 

Vytváření ÚSES je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů veřejným zájmem. 

Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra, 

biokoridory a všechny jednoznačně územně stabilizované interakční prvky. Závazné je 

obecně umístění (lokalizace) skladebných prvků ÚSES, vyplývající z jejich funkce v systému. 

V případě biocenter a biokoridorů jsou závazné i cílové ekosystémy (resp. cílová 

společenstva) uvedené obecně v textové zprávě a pro jednotlivé prvky v popisných tabulkách. 

Směrné je obecně vymezení (přesné hranice) skladebných prvků ÚSES. 

Funkční plochy (resp. jejich části) začleněné do návrhu ÚSES (do biocenter či biokoridorů) 

jsou nezastavitelným územím a platí pro ně následující regulace vyuţití: 

Přípustné jsou: 

 výsadby porostů geograficky původních dřevin (mimo plochy, kde jiné typy regulací 

výsadby dřevin neumoţňují), změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch 

geograficky původních dřevin a jiná opatření k posílení či zachování funkčnosti 

jednotlivých prvků ÚSES, do doby realizace jednotlivých prvků ÚSES stávající vyuţití, 

příp. jiné vyuţití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníţí aktuální 

ekologickou stabilitu území 

Podmíněně přípustné jsou: 

 liniové stavby napříč biokoridory, stoţáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního 

vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, 

signální a stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely 

Nepřípustné jsou: 

 všechny ostatní činnosti a způsoby vyuţití, které nejsou uvedeny jako přípustné či 

podmíněně přípustné – zejména pak stavební činnost jiného neţ podmíněně přípustného 

typu a takové činnosti a způsoby vyuţití, jeţ by vedly k závaţnějšímu narušení ekologicko-

stabilizační funkce či přirozených stanovištních podmínek (zintenzivnění hospodaření, 

ukládání odpadů a naváţek, zásahy do přirozeného vodního reţimu aj.). 

Výsadbu v místech střetů se sítěmi technické infrastruktury je nutno koordinovat s poţadavky 

správců dotčených sítí. Obdobně případnou výsadbu podél vodních toků je nutno provádět 

v souladu s oprávněnými poţadavky příslušného správce toku. 
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V rámci návrhu komplexních pozemkových úprav a zpracování lesních hospodářských plánů 

a osnov můţe dojít ke korekci nebo upřesnění průběhu a vymezení ÚSES. Tyto korekce či 

upřesnění bude moţno provádět pouze tak, aby zůstala zachována funkčnost systému. 

Návrh územního systému ekologické stability je zakreslen v hlavních výkresech . 

 

3. Protierozní opatření 

 

Proti eroznímu působení vody se navrhuje v maximální míře zatravnění exponovaných 

pozemků. V případě výsadby hospodářských plodin se doporučuje upřednostňovat druhy 

odolné vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé obiloviny). 

Pro ochranu rozvojových lokalit situovaných na kontaktu s neurbanizovaným územím před 

extravilánovými vodami se navrhuje vybudování zemních záchytných příkopů. 
. 

4. Ochrana před povodněmi 

 

Vodní toky v řešeném území nemají stanoveno záplavové území.  

5. Dobývání nerostů 

 

Z hlediska ochrany výhradních loţisek nerostů, ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 zákona č. 

44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších 

předpisů, nejsou v katastrálním území Ruda včetně místní části Lhotka, vyhodnocena 

výhradní loţiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná 

loţisková území (CHLÚ). 

 

 

6. STANOVENÍ PODMÍNEK  PRO VYUŢITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŢITÍ S URČENÍM PŘEVAŢUJÍCÍHO ÚČELU VYUŢITÍ ( HLAVNÍ 

VYUŢITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŢITÍ, NEPŘÍPUSNÉHO VYUŢITÍ, POPŘ. 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŢITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍMEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 

PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU.    

 

Na hlavních výkresech vymezuje územní plán barevně odlišené plochy s rozdílným 

způsobem vyuţití (také funkční plochy) s určením převaţujícího účelu vyuţití. K nim 

přiřazuje v textové části příslušné regulativy, která vymezují hlavní vyuţití, přípustné, 

nepřípustné popř. podmíněně přípustné vyuţití ploch. Takto vymezená regulace ploch 

omezuje vyuţitelnost jednotlivých  ploch s rozdílným způsobem vyuţití. 

- stupeň  přípustné  - optimální vyuţití plochy, splňující podmínky, které jsou v území 

běţné, bezkolizní  vztahy 

- stupeň   podmíněně přípustné  - vyuţití plochy činnostmi a ději, které nejsou v ploše běţné, 

ale nenarušují funkci území jako celku 

- stupeň  nepřípustné  - zakázaný, nedovolený způsob vyuţívání plochy. Jde o činnosti či 

děje, které nesplňují určující funkci dané plochy a jsou s ní v rozporu. U stupně nepří-

pustné nejsou ve výčtu činností  v regulativech ploch uvedeny činnosti stojící v jasném a 

zásadním protikladu s funkcí hlavní 

 

 V grafické části územního plánu jsou plochy s rozdílným vyuţitím označeny plošně 

(barevnou plochou nebo šrafou podle legendy) a písmennou zkratkou plochy (např. BR). Tato 

označení jsou rovnocenná a závazná. 
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 Regulativ konkrétní plochy je označen písmennou zkratkou s číselným indexem 

(např.BR1). Jednotlivé plochy jsou od sebe odděleny hranicí, kterou je nutno brát směrně, ne-

boť podrobnost zpracování ÚP odpovídá měřítku pouţitého mapového podkladu a 

generalizaci zákresu funkčních ploch. Tyto hranice je moţno přiměřeně zpřesňovat v rámci 

podrobnější dokumentace při zachování koncepce dané územním plánem.  

Vymezenému členění ploch musí odpovídat způsob jeho vyuţívání a zejména účel 

umisťovaných a povolovaných staveb včetně jejich změn a změn jejich vyuţití. Stavby a jiná 

opatření, které vymezenému členění ploch neodpovídají nelze na tomto území umístit nebo 

povolit. 

Dosavadní způsob vyuţití území a ploch, který neodpovídá navrţenému vyuţití ploch 

podle územního plánu je moţný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru. 

  

Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem vyuţití 

 

Základní členění vychází z vyhlášky č. 501 /2006 Sb. o obecných  poţadavcích na vyuţívání 

území. 

Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a s ohledem na charakter řešeného území 

daného území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji členěny.   

 

Plochy zastavěné a zastavitelné se člení na: 
 

a) Plochy bydlení - bydlení v rodinných domech (BR) 

b) Plochy bydlení - bydlení v rodinných domech (BD) 

 

c) Plochy pro rekreaci - plochy pro rodinnou rekreaci (RR) 

 

d) Plochy  občanského vybavení - veřejná vybavenost (OV) 

e) Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova (OS) 

 

f) Plochy veřejných prostranství – komunikační plochy (PD)  

g) Plochy veřejných prostranství - zeleň veřejných prostranství (PZ) 

 

h) Plochy smíšené obytné – plochy smíšené vesnické (SV) 

 

i) Plochy dopravní – plochy pozemní dopravy (D) 

 

j) Plochy technické infrastruktury – plochy inţenýrských sítí  (TI) 

 

k) Plochy výroby a skladování – drobná výroba a sluţby (VD) 

l) Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba a skladování (VP) 

 

m) Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba a skladování(VZ) 

 

Plochy nezastavěné se člení na: 
 

a) Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky (H) 

 

b) Plochy zemědělské – orná půda (ZO) 

c) Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (ZT) 
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d) Plochy zemědělské – zahrady (ZZ) 

 

e) Plochy lesní – plochy lesů (LP) 

f) Plochy lesní – plochy krajinné zeleně (LK) 

 

g) Plochy přírodní – plochy biocenter (OP) 

 

Vyuţití ploch  hlavní, přípustné, podmíněně přípustné  a nepřípustné: 

 

Plochy zastavěné a zastavitelné 

 

a) Plochy bydlení – bydlení v rodinných domech - BR (světlečerveně)   

Hlavní: 

Plochy pro bydlení se zázemím  rekreačních a uţitkových zahrad. 

Přípustné: 

Plochy pro bydlení se zázemím  rekreačních a uţitkových zahrad, různé typy rodinných 

domů, místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, veřejná zeleň, dětská hřiště. 

Podmíněně přípustné: 

V území ohroţeném nadlimitním hlukem z dopravy je vyuţití ploch pro bydlení podmíněno 

kladným posouzením z hlediska hluku z dopravy v územním řízení, územním souhlasu, popř. 

v regulačním plánu.   

Drobná výrobní činnost  a  chov drobného hospodářského zvířectva, pokud nebudou narušeny 

poţadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů na pozemek souseda), 

maloobchodní zařízení, veřejné stravování a ubytování, zařízení zdravotnictví a sociální péče, 

zařízení sluţeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, sluţby a neobtěţující  řemesla a 

sluţby, individuální rekreace ve stávajících domech (rekreační chalupy), zařízení dopravní a 

technické infrastruktury. 

Nepřípustné: 

Činnosti neslučitelné s určující funkcí plochy jako obtěţující řemesla a sluţby, zemědělská 

výroba, objekty pro průmysl a skladování, činnosti s vyššími nároky na přepravu zboţí. 

 

b) Plochy bydlení – bydlení v bytových domech - BD (tmavočerveně)   

Hlavní:  

Plochy pro bydlení v bytových domech  

Přípustné: 

Přípustné jsou rodinné domy, objekty pro dočasné ubytování, domy s pečovatelskou sluţbou, 

domovy důchodců, zařízení  pro kulturu, zdravotnictví a sport slouţící pro obsluhu tohoto 

území 

Místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, garáţe, sídelní (veřejná) zeleň, veřejná 

prostranství, plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu.  

Podmíněně přípustné: 

Malé prostory obchodu a sluţeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování,  zařízení 

sluţeb a činností s funkcí bydlení souvisejících. 

Podmíněně přípustné činnosti nesmí sniţovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat dopravní 

zátěţ v území. 

Nepřípustné: 

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně 

nad přípustnou míru. 
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c) Plochy pro rekreaci – plochy pro rodinnou rekreaci – RR (oranţově)   

Hlavní: 

Slouţí pro uspokojování potřeb rekreace jednotlivých občanů na vlastních  nemovitostech. 

Přípustné: 

Slouţí k umístění individuálních rekreačních chat, rekreačních domků a chalup a staveb 

potřebných pro tyto činnosti a aktivity a dále pro umístění soustředěných rekreačních 

zahrádek slouţících k rekreaci a zahrádkaření, přípustné jsou komunikace a parkoviště pro 

obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport, zeleň, stavby příslušné 

technické infrastruktury. 

Podmíněně přípustné:  

Zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na  

okolní prostředí. 

Nepřípustné:  

Stavby pro trvalé bydlení, výrobní činnosti a sklady, zábavní centra,  stavby nesouvisející s 

rekreační funkcí plochy, u individuálních rekreačních chat je nepřípustný chov drobného 

hospodářského zvířectva. 

 

 

d) Plochy  občanského vybavení - veřejná vybavenost – OV (fialově) 

Hlavní: 

Stavby pro občanské vybavení.  

Přípustné: 

Stavby pro školství a výchovu, zdravotnictví a sociálních péči, kulturní zařízení, správní a 

administrativní objekty, stavby pro obchod, veřejné stravování a ubytování, sluţby 

nevýrobního charakteru. 

Podmíněně přípustné: 

Byty, plochy pro sport, tělovýchovu a hromadnou rekreaci, řemesla a sluţby bez negativního 

vlivu na ţivotní prostředí, místní komunikace pro obsluhu území, plochy pro pěší, parkoviště, 

vestavěné garáţe, ostatní garáţe podle regulativu konkrétní plochy, veřejná (sídelní) zeleň, 

zařízení dopravní a technické infrastruktury. 

Nepřípustné: 

Průmyslová výroba, zemědělská výroba, drobná výroba, obtěţující řemesla  a sluţby, činnosti 

neslučitelné s určující funkcí plochy. 

 

e) Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova – OS ( ţlutě) 

Hlavní: 

Slouţí pro sportovní  a tělovýchovná zařízení organizované i neorganizované.  

Přípustné: 

Slouţí pro sportovní  a tělovýchovná zařízení na úrovni organizované i neorganizované, 

sportovní a rekreační hřiště a jejich vybavenost, přípustné jsou byty správců, místní 

komunikace pro obsluhu území, parkoviště, veřejná zeleň. 

Podmíněně přípustné: 

Menší ubytovací a stravovací zařízení slouţící obsluze těchto území, sluţby bez negativního 

vlivu na ŢP váţící se k určující funkci. 

Nepřípustné: 

Vyuţití pro bydlení (rodinné domy a  bytové domy), obtěţující sluţby a řemesla, drobná 

pěstitelská činnost, chov drobného hospodářského zvířectva, chatové osady, zábavní centra. 
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f) Plochy veřejných prostranství – komunikační  plochy PD- (šedě) 

Hlavní: 

Veřejně přístupný uliční prostor a prostor návsí a náměstí s převaţující komunikační funkcí. 

Přípustné: 

Plochy veřejných prostranství s převaţující komunikační funkcí zahrnují stávající a 

navrhované plochy veřejně přístupných ploch v zastavěném území obce, zpravidla 

v centrálním prostoru (náves, náměstí) nebo uličním prostoru. Zahrnují plochy dopravní, 

technické infrastruktury a občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství. 

Součástí jsou také dílčí plochy veřejné  zeleně.   

Podmíněně přípustné: 

Drobná architektura, městský mobiliář, dětská hřiště, drobné sakrální stavby, zařízení slouţící 

obsluze těchto ploch 

Nepřípustné: 

Nepřípustná je zástavba veřejného prostranství budovami 

 

g) Plochy veřejných prostranství - zeleň veřejných prostranství PZ - (modrozeleně) 

Hlavní: 

Veřejně přístupný prostor s převaţujícím zastoupení sídelní zeleně. 

Přípustné: 

Území pro veřejnou upravenou zeleň a parky plnící funkci estetickou, rekreační, ekologickou,  

pietní i ochrannou, přípustné jsou dětská hřiště, odpočívadla s lavičkami, drobné sakrální 

stavby a zařízení slouţící obsluze těchto ploch. 

Podmíněně přípustné: 

zřizování pěších případně cyklistických cest, veřejná prostranství a plochy pro pěší, 

umísťování objektů drobné architektury, vodních prvků,  umisťování mobiliáře obce,  zařízení  

technické infrastruktury, dílčí úpravy stávajících úseků místních  komunikací.  

Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území.   

Nepřípustné: je umístění objektů jiných funkcí, jiné činnosti narušující prostředí sídelní 

zeleně. 

 

h) Plochy smíšené obytné – plochy smíšené vesnické SV- (červeně se šrafou) 

Hlavní: 

Smíšené území bydlení  a jiných neobytných činností zpravidla stejných majitelů, nesniţující 

kvalitu souvisejícího území. 

Přípustné:  

Plochy smíšeného území určené pro umístění drobných řemeslných provozů, sluţeb a 

obchodů společně s bydlením majitelů. Vedle bydlení zahrnující činnosti neobtěţujících 

řemesel a sluţeb, maloobchodu, veřejného stravování a ubytování, administrativu, správu, 

kulturu a osvětu,  zdravotnictví v kapacitách odpovídajících velikostí a objemu budov, stavby 

pro sociální péči, výchovu, tělovýchovu,  stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací 

plochy a  nenáročné  na přepravu zboţí. 

Podmíněně přípustné: 

V území ohroţeném nadlimitním hlukem z dopravy je vyuţití ploch pro bydlení podmíněno 

kladným posouzením z hlediska hluku z dopravy v územním řízení, územním souhlasu, popř. 

v regulačním plánu.   

Drobná výrobní činnost  a  chov hospodářského zvířectva, pokud nebudou narušeny 

poţadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů na pozemek souseda), 

agroturistika, rekreace ve stávajících objektech (rekreační chalupy), plochy veřejné i 

soukromé zeleně, zařízení dopravní a technické infrastruktury. 
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Nepřípustné: 

Nepřípustné jsou obtěţující sluţby a řemesla včetně obtěţující drobné výroby, činnosti 

náročné na přepravu zboţí, stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, stavby pro  

sport, objekty průmyslové výroby, stáje pro velkochovy hospodářských zvířat. 

 

i) Plochy dopravní – plochy pozemní dopravy D - (šedá a fialová) 

Hlavní: 

Stavby dopravní infrastruktury. 

Přípustné: 

Plochy pozemních komunikací, plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel, 

plochy dopravních zařízení a plochy ţeleznice včetně nádraţí, ploch pro vysokorychlostní 

trať, plochy pro dopravu hromadnou, zemědělskou, dopravu v klidu, dopravu pěší a cyklistic-

kou. 

Podmíněně přípustné: 

Činnosti či zařízení bezprostředně související s určující funkcí v odpovídajících kapacitách a 

intenzitách, zařízení technické infrastruktury. 

Nepřípustné:  

Je umístění staveb a činností jiných funkcí. 

 

j) Plochy technické infrastruktury – plochy inţenýrských sítí  TI ( tmavofialová) 

Hlavní: 

Stavby technické infrastruktury. 

Přípustné  

Monofunkční plochy pro stavby a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních 

a čištění odpadních vod, zásobování plynem, elektrickou energií a telekomunikace a spoje a 

trubní přepravu produktů.je pouze zařízení slouţící obsluze těchto území. 

Podmíněně přípustné: 

Činnosti či zařízení bezprostředně související s určující funkcí v odpovídajících kapacitách a 

intenzitách.  

Nepřípustné  

Je umístění staveb a činností jiných funkcí. 

 

k) Plochy výroby a skladování-drobná výroba a sluţby - VD (světle  šedě)  

Hlavní: 

Plochy určené pro drobnou výrobu, malovýrobu a přidruţenou výrobu, pro výrobní sluţby a 

řemeslnou výrobu. 

Přípustné: 

Plochy určené pro umisťování objektů drobné výroby, slouţí k umisťování provozoven 

obvykle s výrobní náplní na bázi kusové či malosériové výroby, blíţí se spíše výrobě 

řemeslnické, navazující sklady a sluţby, přípustné jsou maloobchodní zařízení, administrativa 

a správa,  zařízení dopravní a technické infrastruktury, hromadné a halové garáţe. 

Podmíněně   přípustné: 

Byty správců (pohotovostní byty), bydlení v rámci agroturistiky, výjimečně přípustné je 

situování čerpací stanice pohonných hmot. 

Nepřípustné: 

Vyuţití pro bydlení v RD nebo bytových domech, občanskou vybavenost, sport a 

tělovýchovu, rekreaci, zemědělská výroba. 
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l) Plochy výroby a skladování  - území průmyslové výroby a skladování - VP (šedě)  

Hlavní: 

Plocha je určena pro umisťování staveb v areálech pro průmyslovou výrobu a skladování, tj. 

zařízení průmyslové výroby továrního charakteru. 

Přípustné: 

Plocha je určena pro umisťování staveb pro průmyslovou výrobu a skladování, tj. zařízení 

průmyslové výroby továrního charakteru, stavebnictví, opravárenství, sluţeb a činností 

náročných na přepravu zboţí, negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které je 

dáno hranicí výrobního areálu. Přípustná je drobná výroba, výrobní řemesla a sluţby, 

zemědělská výroba, zařízení dopravní a technické infrastruktury, hromadné a halové garáţe, 

plošně a dopravně náročné komerční aktivity. 

Podmíněně přípustné: 

Byty správců (pohotovostní byty), situování čerpací stanice pohonných hmot. 

Nepřípustné: 

Vyuţití pro bydlení, občanskou vybavenost, sport a tělovýchovu, rekreaci, výrobu se silným 

negativním dopadem na ŢP. 

 

m) Plochy výroby skladování – zemědělská výroba - VZ (hnědě)  

Hlavní: 

Plochy určené pro ţivočišnou a rostlinnou výrobu. 

Přípustné: 

Plocha pro zařízení zemědělské výroby, jejího technického vybavení a skladování zemědělské 

produkce. Negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které můţe přesahovat    

hranice  areálu. Přípustná je průmyslová výroba, drobná výroba, výrobní řemesla, obchod, 

sluţby, zařízení dopravní a technické infrastruktury, hromadné a halové garáţe. 

Plošně a dopravně náročné komerční aktivity. 

Podmíněně přípustné: 

Byty správců (pohotovostní byty), situování čerpací stanice pohonných hmot. 

Nepřípustné jsou: 

Vyuţití pro bydlení, občanskou vybavenost (školství, zdravotnictví, sociální sluţby a kulturu), 

zařízení sportu a tělovýchovy, zařízení pro rekreaci, výroba ze silným negativním dopadem na 

ŢP. 

 

Plochy nezastavěné: 
 

a) Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky (H) 

Hlavní: 

Vodní ploch a toky. 

Přípustné: 

Jsou vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrţe, které plní funkce ekologicko - 

stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské, které jsou přírodní nebo uměle vybudované. 

Podmíněně přípustné: 

Vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.), činnosti 

související s údrţbou, chovem ryb případně vodní drůbeţe, výjimečně přípustné jsou činnosti 

spojené s rekreací, revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území. 

Nepřípustné  

Je umístění staveb a činností jiných funkcí a činností negativně ovlivňující vodní reţim 

v území. 
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b) Plochy zemědělské – orná půda (ZO) 

Hlavní: 

Zemědělská půda 

Přípustné:  

Plochy zemědělské půdy - orná půda, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahrady a sady, 

přípustné jsou  změny kultur.  

Podmíněně přípustné: 

Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, zalesnění, zemědělská 

zařízení a dopravní plochy nutné k jejich obhospodařování. 

Nepřípustné: 

Je umístění staveb a činností jiných funkcí. 

 

c) Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (ZT) 

Hlavní: 

Zemědělská půda 

Přípustná  

Plochy zemědělské půdy - orná půda, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahrady a sady, 

přípustné jsou  změny kultur.  

Podmíněně přípustné: 

Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, zalesnění, zemědělská 

zařízení a dopravní plochy nutné k jejich obhospodařování. 

Nepřípustné: 

Je umístění staveb a činností jiných funkcí. 

 

d) Plochy zemědělské – zahrady (ZZ) 

Hlavní: 

Zahrady.  

Přípustné: 

Slouţí k umístění samostatných zahrad, které nejsou určeny k zastavění.  

Podmíněně přípustné: 

Účelové stavby pro zahrádkaření charakteru drobné stavby, vedlejší stavby ke stavbám pro 

bydlení, zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu 

na  okolní prostředí. 

Nepřípustné:  

Stavby pro bydlení, rekreaci, podnikání a jiné stavby a činnosti nesouvisející s určující funkcí 

plochy. 

 

e) Plochy lesní – plochy lesů (LP) 

Hlavní: 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Přípustná  

Lesní a jiné pozemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa (PUPFL), vyuţití ploch je moţné 

pouze v souladu se zákonem  na ochranu lesa v platném znění. 

Podmíněně přípustné: 

Jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesního hospodářství, Revitalizační opatření, opatření 

ke zvýšení ekologické stability území, zřizování pěších případně cyklistických cest, plochy 

pro pěší, umísťování objektů drobné architektury, výstavba zařízení technické infrastruktury, 

dílčí úpravy stávajících úseků místních  a účelových komunikací.  

Nepřípustné: 

Je umístění staveb a činností jiných funkcí. 
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f) Plochy lesní – plochy krajinné zeleně (LK) 

Hlavní: 

Nezemědělské  a nelesní plochy v krajině (popř.sídle) porostlé vegetací, většinou se 

zastoupením dřevin.   

Přípustné jsou: 

Jedná se o extenzivní trávní porosty, dřeviny, skupinovou, rozptýlenou, soliterní a liniovou 

zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva. 

Podmíněně přípustné: 

Zřizování pěších případně cyklistických cest, plochy pro pěší, umísťování objektů drobné 

architektury, revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území. 

Výstavba zařízení technické infrastruktury dílčí úpravy stávajících úseků místních  

komunikací.  

Nepřípustné: 

Jsou stavby a zařízení nenávratně znehodnocující krajinnou zeleň. 

 

g) Plochy přírodní – plochy biocenter (OP) 

Hlavní: 

Zvláště chráněné území a biocentrum územního systému ekologické stability. 

Přípustné jsou: 

Plochy přírodní se vymezují za účelem zajistit podmínky pro ochranu přírody a krajiny. Jedná 

se o plochy zvláště chráněných území, plochy biocenter. Přípustné jsou plochy zemědělské 

půdy, plochy lesů a krajinné zeleně, vodní plochy. 

Podmíněně přípustné: 

Pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Nepřípustné: 

Je vyuţití, které je v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny dané lokality. 

 

 

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH   

    OPATŘENÍ A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU  

    A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM  

    A STAVBÁM VYVLASTNIT.  

 

Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně ploch nezbytných 

k zajištění jejich  výstavby a řádného vyuţívání pro stanovený účel: 
 

Dopravní infrastruktura: 

 

VD1 Nová místní komunikace a křiţovatka se silnicí II/602 v západní části Rudy. 

VD2  Nová místní komunikace a rozšíření stávající místní komunikace ve východní části 

Rudy.    

VD3 Nová místní komunikace k navrhované ČOV. 

VD4 Plocha pro parkoviště u hřbitova. 

VD5 Plocha pro parkoviště na návsi. 

VD6 Plocha pro autobusovou zastávku u školy. 

VD7 Plocha pro autobusovou zastávku v Rudě. 

VD8   Plocha pro autobusovou zastávku na Křeptovském Dvoře. 

VD9   Výstavba chodníků podél silnice II/602 v místní části Ruda. 

VD10 Výstavba spojovacího chodníku mezi Rudou a navrhovanou plochou pro průmysl  a 

skladování a Křeptovem. 
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VD19   Plocha  pro místní komunikaci a parkoviště u bytovky 

 

Technická infrastruktura: 

 

VT11 Navrhované veřejné vodovodní sítě včetně objektů na síti. 

VT12 Plocha pro čistírnu odpadních vod. 

VT13 Navrhované veřejné kanalizační řady jednotných, splaškových a dešťových     

kanalizačních sítí včetně objektů na síti.. 

VT14 Nová trasa vedení VN a trafostanice. 

 

 

Veřejně prospěšná opatření pro účel: 
 

Zvyšování retenčních schopností území: 

 

Tato veřejně prospěšná opatření nejsou vymezena. 

 

Zaloţení prvků územního systému ekologické stability: 

 

Tato veřejně prospěšná opatření nejsou vymezena. 

 

Asanace: 

 

Nejsou navrhovány. 

 

Poznámka: na tato plochy se vztahuje i předkupní právo podle §101 stavebního zákona. 

 

 

 

8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB  A VEŘEJNĚ  

     PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ  

     PRÁVO.  

 

Veřejně prospěšné stavby pro účel:  

 

Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení: 

  

PO15  Plocha pro sportovní hřiště v místní části Ruda. 

PO16  Plocha pro dětské hřiště v a místní části Ruda 

PO17  Plocha pro kulturní zařízení 

PO18  Plocha pro hasičskou zbrojnici 

 

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanací je zakresleno v grafické části územního 

plánu. 

Poznámka: na tato plochy se nevztahuje moţnost vyvlastnění či jiného omezení vlastnických 

práv podle §170 stavebního zákona. 
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9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ  

      MOŢNÉHO BUDOUCÍHO VYUŢITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO  

      PROVĚŘENÍ  

 

V územním plánu jsou vymezeny tyto plochy a koridory územních rezerv: 

Rezerva koridoru pro dopravní stavbu – osa koridoru vysokorychlostní trati (VRT). 

 

 

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN  

      JEJICH VYUŢITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ,  

      A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ  

      SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM   A VLOŢENÍ DAT O TÉTO STUDII  

      DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI. 

 

Tyto plochy a koridory nejsou v územním plánu vymezeny. 

 

 

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ  

      REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

      V JEJICH VYUŢITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU   

 

Tyto plochy a koridory nejsou v územním plánu vymezeny. 

 

 

12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

 

Pořadí změn (etapizace) je zakreslena v grafické části územního plánu ve výkresu  

předpokládaných záborů půdního fondu a dále je etapizace uvedena v podmínkách 

vyuţití zastavitelných ploch.  

 

 

13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTISTICKY   

      VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŢE VYPRACOVÁVAT   

      ARCHTEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POUZE  

      AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

 

Tyto stavby nejsou v územním plánu vymezeny. 

 

 

14. VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ   

      ŘÍZENÍ 

 
Tyto stavby nejsou územním plánem vymezeny. 
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15. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU   

    PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN RUDA obsahuje: 

 

A. Textová část územního plánu   

  

B. Grafická část územního plánu: 

 

1 Výkres základního členění    1 : 5 000 

2a Hlavní výkres        1 : 5 000 

2b Hlavní výkres - výřez Ruda    1 : 2 880 

2c  Hlavní výkres - výřez Lhotka    1 : 2 880  

3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření   

      a asanací                                                   1 : 5 000 

 

 

 

 

 

II. ODŮVODNĚNÍ ŮZEMNÍHO PLÁNU 

 

 
 

1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŢÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

    VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ VYDANOU  

    KRAJEM 

 

Postavení obce v systému osídlení 

 

Obec Ruda leţí cca 9 km od Velkého Meziříčí a 9 km od Velké Bíteše a patří k ní dvě 

místní části: vlastní Ruda s osadou Křeptovský dvůr (katastrální území Ruda u Velkého 

Meziříčí) a místní část Lhotka (katastrální území Lhotka u Velkého Meziříčí). 

Obec leţí na silnici II/602, tedy na hlavní urbanizační ose Jihlava - Velké Meziříčí - Brno. 

Přes území obce (u místní části Lhotka) prochází dálnice D1 a je zde umístěna také dálniční 

křiţovatka Lhotka.  

Obec se nachází ve východní části kraje Vysočina, v jiţní části okresu Ţďár nad Sázavou, 

ve správním obvodu města Velké Meziříčí jako obce s rozšířenou působností. Celková 

výměra řešeného území je 1303 ha. Obec má  357 trvale bydlících obyvatel (Ruda 325, 

Lhotka 32 -údaj z r. 2001). 

Význam obce v současnosti je dán především její polohou u významných komunikací 

(silnice II/602 a dálnice D1, v zájmovém území ţeleznice Ţďár nad Sázavou - Brno) a dále 

blízkostí rozvíjejících se měst Velké Meziříčí a Velké Bíteše. V obci je  vyhovující občanská 

vybavenost (hřiště, kulturní dům, prodejna, hasičská zbrojnice). Školská zařízení slouţí pouze 

pro obec, zdravotnické a ostatní sluţby jsou mimo obec (Velké Meziříčí). 
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Širší dopravní vztahy 

 

Obec leţí u silnice II/602, tedy staré „brněnské“ silnice, jejíţ dopravní funkci v současné 

době nahradila dálnice D1.  

Dálnice D1 prochází řešeným územím ve směru severozápad- jihovýchod  jiţně od Rudy a 

severně od Lhotky. V řešeném území je umístěna dálniční křiţovatka Lhotka (Exit 153). 

Řešené i širší území je dopravně napojeno na nedálniční síť prostřednictvím této křiţovatky. 

Silnice II/390 prochází řešeným územím ve směru severovýchod- jihozápad. Jiţně od 

řešeného území (v Tasově) křiţuje tato silnice silnici II/392 Velké Meziříčí – Kralice- 

Tulešice a severně od řešeného území (v Osové  Bítýšce) křiţuje silnici I/37 Hradec Králové -  

Pardubice – Chrudim – Ţďár nad Sázavou- Velká Bíteš. 

Silnice II/602 prochází řešeným území ve směru západ- východ souběţně s dálnicí D1. 

Silnice zajišťuje pro obec nejvýznamnější  dopravní napojení na nadřazenou sídelní strukturu 

(Velké Meziříčí, Velká Bíteš, krajské město Jihlavu a město Brno) 

Vzdálenost do Velkého Meziříčí je 9 km, do Velké Bíteše 9 km a do Osové Bítýšky 3 km. 

Vzdálenost do vzdálenějších center je do Ţďáru nad Sázavou 37 km, do Brna 44 km, do 

Jihlavy 40 km. 

Územím podél dálnice prochází navrhovaný koridor pro uvaţovanou vysokorychlostní 

trať.  

 

Vztah vůči schválenému a rozpracovanému ÚP VÚC ( Zásadám územního rozvoje) 

 

Území okresu Ţďár nad Sázavou bylo řešeno územním plánem velkého územního celku 

Českomoravská vrchovina - změny a doplňky ÚPN VÚC - II. Fáze (Urbion Bratislava - 

1990), u něhoţ však jiţ uplynulo návrhové období  a slouţí jako územně plánovací podklad. 

V současné době je zpracováno a schváleno zadání pro územní plán velkého územního 

celku kraje Vysočina a zpracován koncept ÚPN VÚC kraje Vysočina. Návrh územního plánu 

je zpracován v souladu s rozpracovanou ÚPD VÚC.  

 

Vztah vůči dosud platné územně plánovací dokumentaci pro celé území obce 

 

a) Na území obce nebyla dosud zpracována a schválena ţádná územně plánovací 

dokumentace. 

b) Urbanistická studie obce Ruda. Obec má zpracovanou urbanistickou studii, kterou 

zpracovala v roce 2000 firma Atelier územního plánování a architektury, ing. arch. Vlasta 

Šilhavá. 

      Řešené území urbanistické studie byly  pouze zastavěné části sídel, v rámci širších vztahů 

bylo zobrazeno celé území obce. Tato urbanistická studie byla částečně projednána   

referátem regionálního rozvoje OkÚ ve Ţdáru n.S. a byla vyuţitelným podkladem pro 

zpracování územního plánu obce. 

 

Vztah k navazující územně plánovací dokumentaci okolních obcí 

 

Územně plánovací dokumentace sousedních obcí k datu zpracování konceptu ÚPO: 

 

- obec Jabloňov (k. ú. Jabloňov)- nemá schválený územní plán 

- obec Březejc (k. ú. Březejc)- nemá schválený územní plán  

- obec Sviny (k. ú. Sviny) - nemá schválený územní plán 

- obec Ořechov (k. ú. Ořechov) - nemá schválený územní plán 

- obec Osová Bitýška (k. ú. Osová Bitýška)- má rozpracovaný územní plán 
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- obec Záblatí (k. ú. Záblatí)- má rozpracovaný územní plán 

- město Velká Bíteš (k. ú. Velká Bíteš, Holubí Zhoř, Jáchymov)- má schválený územní 

plán sídelního útvaru z roku 1992 

- obec Tasov (k. ú. Tasov)- má schválený územní plán sídelního útvaru 

 

V územním plánu je koordinováno především řešení inţenýrských sítí a vymezení prvků 

ÚSES. 

 

 

2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, V PŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU TÉŢ  

    ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

 

Zadání územního plánu.  

Zadání územního plánu obce Otín bylo schváleno zastupitelstvem obce v září 2005. 

Stanovené poţadavky zadání jsou v územním plánu splněny. 

 

Návrh územního plánu  

Návrh územního plánu byl zpracován na základě pokynů pro zpracování návrhu územního 

plánu. 

Hlavní poţadavky obsaţené v pokynech pro zpracování návrhu byly: 

1. Krajský úřad kraje Vysočina odbor ŢP, ochrana přírody  

 

- Poţadavek na zpracování dílčích studií na větrné elektrárny.  

Poţadavek je zapracován v textové části územního plánu. 

- Poţadavek na návrh opatření k maximálnímu zdrţení dešťových vod. 

U plochy pro průmysl je stanoven regulativ určující max. koeficient zastavění plochy a řešení 

retence povrchových vod.  

- Průmyslové a zemědělské areály oddělit zelenými pásy, podél komunikací navrhnout 

doprovodnou zeleň z domácích druhů dřevin. 

Zakresleno v grafické části a uvedeno v regulativech předmětných ploch. 

- Řešit odkanalizování a čištění odpadních vod z navrhované průmyslové plochy. 

Je navrţeno odvedení splašků a navrhovanou ČOV pro obec.  

 

2. Krajský úřad kraje Vysočina odbor ŢP, ochrana ZPF  

 

- Poţadavky na úpravu jednotlivých lokalit.  

Poţadavky byly respektovány. Nově jsou označena lokality č. 35 (odsouhlasená plocha pro 

průmysl) a nově je zařazena plocha č. 36 pro navrhovanou rozhlednu u vodojemu (poţadavek 

vyplývající z pokynů).  

- Poţadavek uvést u jednotlivých lokalit počet plánovaných RD, poţadavek respektovat  

metodický pokyn MŢP limitující velikost parcel max. 1200 m2/RD. 

Orientační počet RD je uveden v textové části odůvodnění. V ploše pro bydlení vymezené 

územním plánem budou určeny v podrobnější dokumentaci mimo plochy parcel RD také 

plochy komunikací, parkovišť, zeleně, technické infrastruktury, v rámci přípustných činností 

to mohou být i např. dětská hřiště, občanská vybavenost a další plochy - podíl těchto ploch 

můţe být různý. Nelze tedy stanovit počet RD na lokalitu. 

Poţadavek respektovat metodický pokyn je uveden v textové části odůvodnění. 

- Doplnit podmínku zachování funkčnosti stávající meliorace. 

Je uvedeno u regulativů jednotlivých zastavitelných ploch. 

- Odlišit rozsah záboru podle jednotlivých tříd ochrany. 
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Je respektováno. 

 

3. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 

 

- Pozemky v plochách pro bydlení, které zasahují do ochranného hlukového pásma   

komunikací lze vyuţít jako hospodářské zahrady, které nebudou uţívány k rekreaci. 

Umisťovat stavby pro bydlení lze pouze mimo ochranné hlukové pásmo, umístění stavby pro 

bydlení musí být odsouhlaseno orgánem ochrany veřejného zdraví. 

Výstavba RD je podmíněna souhlasnými stanovisky dotčených orgánů – zejména Krajská 

hygienická stanice. 

Poţadavky jsou zapracovány v regulativech jednotlivých ploch. 

 

4. Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice 

 

- Poţadavek na posouzení výstavby větrných elektráren v podrobnější dokumentaci 
Poţadavek je uveden v textové části územního plánu. Případná výstavbě větrných elektráren 
je podmíněna souhlasnými stanovisky dotčených orgánů. 
 

 

5. Centrum dopravního výzkumu 

- Řešeným územím vede výhledová trasa vysokorychlostní tratě (VRT) – varianta HB. 

Respektujte územní rezervu VRT. 

Dle pořizovatele není plochou pro větrné elektrárny znemoţněno popřípadě podstatně ztíţeno 

prověřované budoucí vyuţití pro VRT. 

 

 

3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  A VYBRANÉ VARIANTY, 

VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO 

ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŢITELNÉHO ROZVOJE 

ÚZEMÍ.  

 

 

3. 1. Hlavní cíle řešení územního plánu : 

 

Základními poţadavky na řešení územního plánu byly stanoveny v hlavních  cílech  řešení 

v zadání územního plánu.  

Územní plán obce Ruda u Velkého Meziříčí včetně místní části je pořizován na základě 

rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové zájmy na integrovaném území v duchu 

trvale udrţitelného rozvoje. 

 

Hlavní cíle řešení obsaţené v zadání územního plánu jsou :  

 

- nalezení vhodných ploch určených pro bydlení 

- prověření vhodných nových ploch pro místní výrobu 

- návrh organizace a vyuţití území, návrh rozvojových ploch, stanovení podmínek a 

regulace pro funkční vyuţití ploch 

- návrh řešení přepravních vztahů s vymezením ochranných pásem 

- návrh řešení technického vybavení vodohospodářských, energetických a 

telekomunikačních zařízení 
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- návrh veřejně prospěšných staveb 

- řešení zájmového území 

- vyhodnocení poţadavků na zábor zemědělského a lesního půdního fondu, 

- návrh místního územního systému ekologické stability 

 

 

3. 2. Vymezení řešeného území 

 

Územní plán je zpracován pro správní území obce Ruda u Velkého Meziříčí, tedy pro 

katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí a katastrální  území Lhotka u Velkého 

Meziříčí. Řešené území se nachází ve východní části kraje Vysočina, ve správním obvodu  

města Velké Meziříčí jako obce s rozšířenou působností.. Celková výměra řešeného území je 

1303 ha. Obec má  357 trvale bydlících obyvatel - údaj z r. 2001.   

 

Sousedními územním obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.): 

 

- obec Jabloňov (k. ú. Jabloňov) 

- obec Březejc (k. ú. Březejc)  

- obec Sviny (k. ú. Sviny) 

- obec Ořechov (k. ú. Ořechov) 

- obec Osová Bitýška (k. ú. Osová Bitýška) 

- obec Záblatí (k. ú. Záblatí) 

- město Velká Bíteš (k. ú. Velká Bíteš, Holubí Zhoř, Jáchymov) 

- obec Tasov (k. ú. Tasov) 

 

3. 3. Zdůvodnění z hlediska ochrany  přírodních, civilizačních a kulturních  hodnot  

        území 

 

Přírodní hodnoty 

 

Krajinná charakteristika území 

 

Řešené území obou katastrů leţí v Bítešské vrchovině. Severní část katastru Ruda              

u Velkého Meziříčí tvoří rozsáhlé lesní plochy Březejckého lesa, členité nejvýše poloţené 

území s vrcholy ve výšce nad 600 m n. m. (Špice 625 m n. m.). Severně na úpatí Březejckého 

lesa je ploché území se soustavou Chlostovských rybníků s enklávami polí a luk mezi lesy. 

Jiţní část katastru Rudy tvoří zvlněná náhorní rovina, odlesněné plochy jsou převáţně 

zemědělsky obdělávány. Severně od sídla Ruda je plocha rozvodí a na vodních tocích jsou 

rybníky Javůrek, Puštěnec a Rudský. 

Katastr Lhotky leţí v jiţní části řešeného území a je rozdělen dálnicí D1 na 2 části. Katastr 

má členitý terén, nejvýše situované jsou kopce v severní části katastrálního území (V Kopci 

564 m n. m.). Vetší plochy lesů jsou v severní a východní části, střední a západní část katastru 

je zemědělsky vyuţívaná. 

 

Osídlení krajiny 

 

Území bylo odlesněno a vyuţíváno k zemědělské a lesnické výrobě jiţ ve středověku. obcí 

procházela „císařská silnice” z Bíteše do Velkého Meziřící. 
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Osídlení je soustředěno podél této cesty a cesty na Tasov a je tvořeno sídly Ruda, 

Křeptovský Dvůr a Lhotka. Původní charakter krajiny je značně přeměněn dopravními 

stavbami (nová trasa silnice II/602 a silnice II/309, trasa dálnice D1). 

 

Dálnice D1 

 

Specifickým negativním krajinotvorným prvkem je zde dálnice D1. Trasa dálnice prochází 

katastrem Lhotky většinou v zářezu. Největší dotčení krajiny představují terénní úpravy v 

oblasti kříţení dálnice se silnicí II/390. 

 

O současných způsobech vyuţití krajiny z větší míry vypovídají i následující tabulky 

struktury půdního fondu zastoupených v katastrech podle jednotlivých druhů pozemků. 
 

Bilance druhů pozemků (kultur) zastoupených v katastru v procentech: 

 

    RUDA u Velkého Meziříčí celkem 

 ha % 

   zemědělská půda 877 67,3 

z toho - orná půda 751 57,6 

 - zahrada 20 1,5 

 - trvalý travní porost 106 8,2 

   nezemědělská půda 426 32,7 

z toho - lesní pozemek 312 24,0 

 - vodní plocha 26 2,0 

 - zastavěná plocha a nádvoří 11 0,8 

 - ostatní plochy 77 5,9 

CELKEM 1303 100,0 

 

Vodní plochy a toky 

 

 Pelgramský potok – pramení severně od Rudy a odvádí vody k Osové Bítýšce 

 Polomína - odtéká západně směrem a dále se stáčí směrem jiţním 

 Komárovský potok - pramení pod sídlem Rucha odtéká jihozápadně 

 potok Jelenka (Jasinka) - pramení pod Křeptovským Dvorem a odtéká mělkým údolím 

směrem jihovýchodním 

 potok Záţlebí - tok protéká sídlem směrem jiţním k Tasovu 

 pravostranný přítok Bítýšky - v severní části kastasru. 
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Umělé vodní nádrţe jsou zastoupeny několika rybníky. Nejvýznamnější jsou na 

Pelgramském potoce rybníky Janůvek, Puštěnec a Rudský (Roudský). Na ostatních vodních 

tocích jsou zastoupeny pouze drobné rybníky. 

V severní části se nachází významná rybniční soustava Chlostovské rybníky na  přítoku 

Bitýšky. V řešeném území leţí pouze rybník Chlostůvek. 

V územním plánu jsou navrţeny nové vodní plochy. 

 

Lesy 

 

Zastoupení lesů v řešeném území je 24 %, coţ je průměrná lesnatost. Největší je lesní 

komplex Březejckého lesa. Dále jsou menší lesní celky zastoupeny západně od Rudy. Území  

mezi Rudou a Osovou Bítýškou je odlesněno a převládá zde zemědělská půda. Na lesních 

plochách jsou zastoupeny většinou monokulturní kultury jehličnanů (Březejcký les) v jiţní 

části pak menší borové lesíky v k. ú. Lhotka. 

 

 

Relief 

 

Rozpětí nadmořských výšek řešeného území se pohybuje od 470 m (niva potoka Záţlebí 

jiţně od Lhotky) aţ po 624 m n. m. (vrch Špice). Nadmořská výška zastavěných částí sídel je 

u Rudy 547 - 580 m n. m. a u Lhotky 500 - 520 m n. m. Reliéf je v severní a západní části 

členitý. Ve východní části mírně zvlněný. 

 

Dálkové pohledy - výrazně se uplatňuje Křeptovský Dvůr, především od Osové Bitýšky. 

Zastavěná část Rudy a Lhotky nemají výrazně urbanistické dominanty. 

 

Diferenciace území z hlediska ochrany a tvorby krajiny  

 

Zvláště chráněná území – v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a Lhotka u Velkého Meziříčí 

nejsou vyhlášena zvláště chráněná území.  

 

Natura 2000 - do řešeného území nezasahuje ţádná vyhlášená ani navrţená lokalita soustavy 

NATURA 2000. 
 

Památné stromy – v řešeném území nejsou vyhlášeny ţádné památné stromy. 

 

Významné krajinné prvky - v řešeném území jsou z obecně vyjmenovaných významných 

krajinných prvků zastoupeny lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy a mokřady.  

 

Evidované významné krajinné prvky - v řešeném území nejsou dosud zastoupeny 

 

Registrované významné krajinné prvky - v řešeném území nejsou dosud zastoupeny 

 

Ochrana krajinného rázu 

 

Ráz krajiny řešeného území je dán velkým podílem zemědělské půdy. Současná podoba 

krajiny řešeného území je dána poţadavky zemědělské velkovýroby.  

V územním plánu je navrţena ochrana krajiny a krajinného rázu především těmito 

opatřeními: 

- návrh revitalizace vodotečí a ozelenění jejích břehů 
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- zvyšování podílu trvalých travních porostů a sniţování podílu orné půdy na 

zemědělské půdě katastru 

- je doporučeno zvýšit podíl lesních ploch v řešeném území, v rámci přípustných  

činností na zemědělské půdě je umoţněno její zalesnění 

- je navrţena výsadba rozptýlené zeleně v krajině především  ve formě  interakčních 

prvků a biokoridorů a biocenter ÚSES 

- u navrhovaných ploch pro bytovou zástavbu je v regulativech stanovena maximální 

výška zástavby a jsou stanoveny základní prostorové regulativy, je stanoven poţadavek 

na  etapizaci výstavby. Tyto poţadavky jsou uvedeny v regulativech jednotlivých 

ploch. 

-  u navrhované plochy pro průmyslovou výrobu je stanoven minimální podíl ploch 

zeleně a je navrţena výsadba obvodové zeleně z domácích druhů dřevin. Tyto 

poţadavky jsou uvedeny v regulativech jednotlivých ploch. 

 

Geologické a geomorfologické poměry 

 

Geologická charakteristika území 

Geologický podklad území tvoří krystalinické horniny proniknuté na některých místech 

hlubinnými ţulovými vyvřelinami. Na mírně zvlněné části území jsou horniny krystalinika 

překryty sprášeni, v členitější části území tvoří půdotvorný substrát svahoviny deluvia a 

eluvia vyvřelých hornin. Naplaveniny se vyskytují v údolí vodních toků. 

 

Hydrogeologické poměry 

Toto území leţí na rozvodí mezi dílčími povodími Bílého potoka v povodí Svratky a 

Oslavy v povodí Jihlavy. Východní část území je odvodňována Pelgramským potokem, který 

vtéká v Záblatí do Bítýšky, do jejíhoţ povodí spadá i sever území s drobnými toky a 

soustavou Chlostovských rybníků. Západní část území je v povodí Polominy, ke kterému 

náleţí i jeho přítok Záţlebí. Dílčí povodí Polominy náleţí do povodí Oslavy stejně jako dílčí 

povodí Jasinky (Jelenky). 

Větší část zemědělsky vyuţívaných ploch je odvodněna fungujícími melioračními systémy. 

Zrychlené odtékání vody z území je ve východní části k. ú. Ruda kompenzováno jejím 

zadrţováním soustavou rybníků. V ostatním území je vodních nádrţí spíše nedostatek.          

V úzkých údolích by se větší vodní plochy obtíţně zakládaly. Zde je úprava vodního reţimu 

moţná spíše jinými způsoby - zpomalením odtékání vod ze svahů pomocí mezí a průlehů a 

pomocí zatravnění erozí ohroţených svahů.   

 

Geomorfologické poměry 

Dotčené území se nachází v geomorfologickém podcelku Bítešská vrchovina v 

geomorfologickém celku Křiţanovská vrchovina v oblasti Českomoravská vrchovina, která 

náleţí do českomoravské subprovincie v provincii Česká vysočina. 

Zájmové území leţí na rozhraní ploché sníţeniny a členité - kupovité části vrchoviny. 

Mírně zvlněná je východní část katastrálního území, svaţitá a členitá je většina ostatního 

území. 

Zájmové území leţí v průměrné nadmořské výšce cca 550 m, v severní části v plochém 

území se soustavou Chlostovských rybníků a kopcovitém území v Březejckém lese. Nejvýše 

poloţeny jsou kopce na severu katastrálního území v Březejckém lese. Jejich vrcholy leţí ve 

výšce nad 600 m n. m. (Špice 624 m n. m.), jiţní část území je mírně zvlněná náhorní rovina, 

která je rozvodím potoků, nejníţe leţí jiţní okraj katastrálního území a nivě Záţlebníka      

470 m n. m.  
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Klimatické poměry 

 

Řešené území leţí na rozhraní klimatické oblasti MT 5 a MT 9. 

 

  Vybrané klimatické charakteristiky 

mírně teplá oblast 

MT 5 MT 9 

  Průměrná roční teplota vzduchu v °C 7  

  Průměrná teplota ve vegetačním období v °C 13,1  

  Počet letních dnů   30 - 40 40 - 50 

  Počet mrazových dnů 130 - 140 110 - 130 

  Průměrná teplota v lednu v °C -2 aţ -3 -3 aţ - 4 

  Průměrná teplota v červenci v °C 16 - 17 17 - 18 

  Průměrný roční úhrn sráţek v mm  652  

  Sráţkový úhrn ve vegetačním období v mm 350 - 450 400 - 450 

  Sráţkový úhrn v zimním období v mm 250 - 300 200 - 250 

  Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80 

 

 

Civilizační a kulturní hodnoty 

 

Historický vývoj sídla 

První písemné zprávy o obci pocházejí z roku 1353, kdy je zmiňována jako část 

tasovského panství, jménem „Hruda”. Ruda přecházela do majetku různých šlechtických rodů 

a v polovině 15. století byla horní část vsi s kostelem součástí velkomezeříčského panství a 

část náleţela vladykům z Pánova. Od druhé poloviny 16. století patřila ruda rodu Pernštejnů. 

Součástí obce byla osada Křeptov a hájenka Veselka. Za třicetileté války osada zpustla a 

zanikla. Hrabě Kounic pak na jejím místě vybudoval dvůr. 

Ke starému kostelu s farou byly přifařeny i Březejc, Jabloňov, Křeptovský dvůr a Zablatí. 

Matriky byly vedeny od roku 1785. K nejstarším rodům obce patřili Kulatí, Klepalovi, 

Kryštofovi, Krejčí a Palasovi. Pečeť měla obce od roku 1766. 

Před rokem 1785 se chodilo do školy do Velkého Meziříčí, později se vyučovalo v 

soukromém domě na Janovém poli. Škola byly postavena na místě starého kostela počátkem 

19. století a rozšířena v roce 1891. 

Kostel sv. Jiljí z r. 1975 má 2 oltáře, starý kostel, do r. 1975 stával na místě školy. Na věţi 

visí 3 zvony. 

Samoty: Křeptovský dvůr, na jehoţ místě bývala osada Křeptov, náleţela stále k 

meziříčskému panství, částí k Oslavice. Ves Křeptov byla přifařena do Tasova. za 30. leté 

války ves zpustla, kdyţ císařská armáda táhnoucí proti Švédům r. 1642 rozloţila se táborem 

kolem Rudy a velkých škod nadělala, tehdy zanikla ves Křeptov. Kdyţ zpustla ves vystavěl 

hrabě Rudolf z Kounic na místě dvůr a připojil poddanské pozemky k němu. 

Pramen: Vlastivěda moravská 
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Zásady ochrany kulturních hodnot 

 

Ochrana památek 

 

Objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek jsou zakresleny v koordinačním 

výkrese odůvodnění územního plánu. V řešeném území se nacházejí následující nemovité 

kulturní památky:  

  

Ruda u Velkého Meziříčí: 

4409 boţí muka v polích 

4410 boţí muka u silnice do Jabloňova 

4411 smírčí kříţ u silnice do Velkého Meziříčí 

 

Ve Lhotce nejsou evidovány kulturní památky. 

 

Ochrana tzv.památek místního významu 

 

V řešeném území se nacházejí drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní 

památky, ale mají svůj kulturní a urbanistický význam, tzv. památky místního významu 

(drobné sakrální stavby, kapličky, kříţe, kameny), tyto objekty je nutno zachovat a 

respektovat. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat, 

přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat. 

 

Architektonicky hodnotné  objekty 

 

V územním plánu je  dále navrţena ochrana významných objektů zástavby. Tyto objekty jsou 

v územním plánu označeny jako objekty architektonicky hodnotné. 

 

Pravidla  pro architektonicky hodnotné objekty  

 

U architektonicky hodnotných objektů je nutné při přestavbách  a rekonstrukcích dodrţet 

jejich vnější hmoty a charakter a členění vnějšího pláště budovy (tj. střešní krytiny, fasády a 

výplně otvorů) 

Objekty architektonicky hodnotné jsou  označeny v grafické části odůvodnění územního 

plánu..  

 

Pravidla  pro výstavbu v v obci  

 

Plošná regulace – je třeba respektovat historický půdorys sídla, zejména v prostoru 

historických ulic je třeba respektovat historicky danou stavební čáru. 

 

Podmínky pro stavby 

Nové objekty budou stavěny jako objekty architekturou srovnatelné s okolní venkovskou 

zástavbou.  

 

Prostorová regulace 

Objekty v obytném území budou max. jednopodlaţní, bytové domy pak třípodlaţní, výšková 

hladina zástavby je dána převládající výškou zastavění v místní části, u zástavby zohlednit 

převládající tvar stávajících střech . Materiálové řešení přizpůsobit  okolnímu prostředí. 
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Maximální výška staveb (kromě staveb technické infrastruktury) ve výrobním území  

nepřesáhne 10 m (u navrhované plochy 15 m). 

 

Zeleň - při vegetačních úpravách v místních  částech pouţít přednostně domácích druhů 

dřevin. 

 

Ochrana archeologických lokalit 

 

Celé řešené území je nutno povaţovat za území archeologického zájmu podle § 22 odst. 2 

zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území 

můţe dojít k narušení archeologických nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je 

tedy nutno tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umoţnit jemu nebo 

jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. 

 

3. 4. Demografický vývoj obce 

 

Demografické údaje byly převzaty ze sčítání lidí domů a bytů v roce 1980, 1991 a v roce 

2001. 

 

Vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva 

 

Vývoj počtu obyvatelstva byl sledován v období 1850 - 2001. V tabulkové části jsou 

obsaţeny grafy, ze kterých je patrný vývoj počtu obyvatel jednotlivých sídel. 

 

Vývoj a prognóza počtu trvale bydlících obyvatel 

 

 Sídlo 
 

1991

 

2001 2010 2020 

Ruda 330 325 340 370 

Lhotka 30 32 30 30 

Celkem 363 357 370 400 

 

Prognóza nárůstu počtu obyvatelstva formou migračního přírůstku je podmíněna 

zachováním a zkvalitněním podmínek ţivotního prostředí, vybudováním technické 

infrastruktury a základní občanské vybavenosti obce,  přípravou pozemků pro výstavbu RD. 

V obci je z důvodů kvalitního přírodního prostředí a blízkosti Velkého Meziříčí a Velké 

Bíteše zájem o  bytovou výstavbu. 
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Věková struktura obyvatelstva 

 

   

  

  Obec, část obce 
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Ruda 61 248 65 374 67 244 46 357 

 

Podle výše uvedených údajů bylo v Rudě u Velkého Meziříčí v roce 2001: 

18,77 % obyvatel v předproduktivním věku 

68,35 % obyvatel v produktivním věku 

12,88 % obyvatel v poproduktivním věku 

 

Průměrná věková struktura: 

v ČR (2001)  16,4 % - 65,3 % - 18,3 % 

Kraj Vysočina  17,6 % - 64,1 % - 18,3 % 

 

Z údajů je patrná příznivá současná věková struktura obyvatelstva v obci. 

 

Předpokládaný počet pracovních příleţitostí v obci (Ruda) 

 

  SEKTOR 2006 2020 

  I. SEKTOR (zemědělství) 40 30 

  II. SEKTOR (průmysl) 20 30 

  III. SEKTOR (občanskou vybavenost) 8 15 

  CELKEM 68 75 

 

I. sektor - zemědělství a lesnictví 

II. sektor - průmysl a skladování 

III. sektor - občanská vybavenost a sluţby 
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Vývoj a prognóza pracovních sil 

 

  Obec Ruda u Velkého Meziříčí 2001 2020 

  Pracující obyvatelstvo 145 168 

  Počet pracovních příleţitostí 68 75 

  Pracuje v místě bydliště 39 50 

  Vyjíţdí za prací mimo obec 106 118 

  Dojíţdí za prací do obce 29 25 

  Saldo pohybu za prací 77 93 

 

Pro vyjíţdějící  za prací  jsou dostupné pracovní  příleţitosti ve Velkém Meziříčí a Velké 

Bíteši.  

 

3. 5. Návrh urbanistické koncepce 
 

Obec Ruda je tvořena dvěma sídly, sídlem Ruda (s osadou Křeptovský Dvůr) a sídlem 

Lhotka.  Struktura osídlení je dána přírodními podmínkami a historickým vývojem osídlení.  

Sídlo Ruda leţí v pramenné části Komárovského potoka podél původní historické cesty na 

Brno, která procházela přes náves. Původní zástavba měla dvě urbanizační jádra, ta jsou 

v současné době oddělená novou trasou silnice na Brno. V severovýchodní části je to menší 

trojúhelníkový prostor kolem školy (starého kostela) a ve střední části obce je to vlastní 

návesní prostor. Vnitřní prostor návsi je z velké většiny zastavěn domkářskou zástavbou. 

Zástavba kolem hlavních historických ulic a návsi je zastavěna zemědělskými usedlostmi, 

největší zemědělské usedlosti jsou na severní straně návsi. Drobná domkářská zástavba je 

zastoupena také v západní části sídla. 

Podstatným zásahem do urbanistické struktury sídla byla výstavba průtahu silnice II/602, 

která  přeťala historické pluţiny, oddělila prostor návsi od prostoru kolem školy  a rozdělila 

sídlo na dvě části.  Tato silnice byla obestavěna objekty a znamenala změnu významu  

jednotlivých částí sídla (atraktivní prostor kolem silnice a s zmenšení významu prostoru 

návsi).  

Centrální částí obce je nadále prostor návsi, významnými jsou však také prostory kolem 

školy a kolem  kostela a hasičské zbrojnice u silnice II/602. 

Výrobní území obce je tvořeno zejména areálem ZOD Jabloňov v severozápadní části 

sídla. 

Sídlo Lhotka je tvořeno pouze několika zemědělskými usedlostmi  a  domky v údolí 

potoka Záţlebí a podél historické cesty na Tasov. Základ urbanistické struktury tvoří několik 

usedlostí, která v severozápadní části vytvářejí náznak návsi a lokačního zaloţení, 

v jihovýchodní části je strmý zalesněný svah. Historickou strukturu obce  a okolí negativně 

ovlivnila nová trasa silnice II/390 a dálnice D1 v těsné blízkosti sídla. Sídlo Lhotka nemá 

centrální prostor v sídle je pouze kaplička osově orientovaná na příjezdovou komunikaci.  

Výrobní území je zastoupeno objektem kravína v severní části sídla.  

Základní urbanistická koncepce vychází z hlavních cílů územního plánu stanovených v 

zadání územního plánu obce. 
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1. Vymezení ploch pro bytovou výstavbu v obci 

 

 Plochy pro bytovou výstavbu v Rudě byly v minulosti rozvíjeny především ve východní 

části sídla a v severní části do území podél silnice II/602. Dále byly vyuţity proluky a byly 

přestavovány stávající objekty. Stávající obytná zástavba je tvořena vesměs rodinnými domy, 

bytové domy zde zastoupeny nejsou. Ve Lhotce byly přestavovány stávající objekty. 

V územním plánu jsou navrţeny rozvojové plochy pro bydlení v obou místních částech 

v Rudě i ve Lhotce. Návrh ploch pro bytovou výstavbu je zaměřen především na vyuţití 

volných nezastavěných ploch a vytvoření kompaktního obvodu sídla. Zásadní rozvojové 

plochy jsou ve východní části sídla (lokalita Pod vodojemem, lokalita Za farou). Navrţeny 

k zástavbě jsou také plochy mezi současně zastavěným územím obce a silnicí (lokalita 

Zahrady) - mimo území v těsné blízkosti silnice zasaţené hlukem. Dále je navrţena plochy 

v lokalitě U hřbitova a zástavba proluk. 

Ve Lhotce je návrh ploch pro bytovou výstavbu směřován do lépe přístupných horních 

poloh podél stávajících místních komunikací. 

Rozvojové plochy pro novou výstavbu jsou v obou místních jsou navrţeny pro bydlení 

v rodinných domech. Plochy pro bytové domy zde navrţeny nejsou. 

  

2. Prověření moţností umístění ploch pro drobnou a průmyslovou výrobu na území obce 

 

Výrobní území obce v sídle Ruda je  tvořeno stávajícími plochami areálu ZOD Jabloňov 

v severní části sídla a samostatným objektem vepřína v jiţní části sídla. Mimo sídlo je to pak 

areál Křeptovského Dvora se zemědělskou výrobou.  

Rozvojové plochy  pro drobnou výrobu a sluţby a pro zemědělskou výrobu nejsou 

navrţeny. Mezi Rudou a Křeptovem je u silnice II/602 je navrţena plocha pro průmyslovou 

výrobu v návaznosti na zastavěné území Rudy. 

Ve Lhotce nejsou navrţeny nové plochy výrobního území.  

 

3. Návrh organizace a vyuţití území, návrh rozvojových ploch, stanovení podmínek a 

regulace pro funkční vyuţití ploch 

 

Územní plán vymezuje v grafické části výrobní území obce (plochy pro průmyslovou 

výrobu, drobnou výrobu a zemědělskou výrobu) plochy pro obytné území obce (tj. plochy pro 

bydlení a navazující plochy občanské vybavenosti, sportu rekreace).  

Rozvoj výrobního území obce je navrţen u sídla Ruda. 

Rozvoj obytného území je navrţen v sídle Ruda a sídle Lhotka. 

Členění území obce na funkční plochy a stanovení podmínek vyuţití funkčních ploch je 

obsaţeno v samostatné kapitole.   

Územní plán navrhuje dále stanoveni podmínek ochrany významných prostorů obce. 

Historická zástavba v Rudě je tvořena uliční zástavbou podél původní historické cesty a 

zástavbou v prostoru návsi. Z hlediska obrazu obce je nejvýznamnější prostor návsi, který 

tvoří přirozený střed obce. Zde se výrazně pozitivně uplatňují (mimo objekt kulturního domu) 

objekty po obvodu návsi.   

Novodobě významný je pro obraz obce zejména pro projíţdějící motoristy je průtah silnice 

II/602 s významnými prostory kolem kostela a hasičské zbrojnice a prostorem kolem školy. 

Navrhovaná odsunutá zástavba kolem průtahu, orientovaná k průtahu zahradami,  neumoţní 

vytvoření uliční zástavby podél průtahu silnice. Podél průtahu je navrţeno zaclonění zahrad 

jednotícím pruhem zeleně – stromořadím mezi zahradami a silnicí. 
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V těchto lokalitách významných pro obraz obce třeba respektovat historický půdorys sídla, 

respektovat historicky danou stavební čáru. Případné nové objekty budou stavěny 

architekturou srovnatelné s okolní zástavbou.   

V územním plánu je navrţena ochrana výše uvedených významných prostorů obce kde 

jsou označeny tzv. objekty architektonicky hodnotné, tj.  objekty kde je nutné při přestavbách 

dodrţet vnější objemy  těchto objektů (objekty určující pro charakter a obraz obce).  

 

Z hlediska dálkových pohledů na  obec tvoří dominantu kostel u hřbitova.. V dálkových 

pohledech uplatňují areál zemědělského druţstva Jabloňov a zástavba Křeptovského Dvora. 

 

4. Návrh řešení přepravních vztahů  s vymezením ochranných pásem komunikací 

 

Dopravní skelet silniční sítě je v územním plánu ponechán ve stávající trase s dílčími 

úpravami napojení místních komunikace v centru obce. Jsou navrţeny nové místní 

komunikace pro napojení nové výstavby v západní i východní části obce a dále budou 

navrţeny nové místní komunikace v místech navrţených pro bytovou výstavbu. Koncepce 

dopravy je podrobně popsána v samostatné kapitole. 

 

5. Návrh řešení technického vybavení vodohospodářských energetických a 

telekomunikačních zařízení 

 

V územním plánu je navrţeno doplnění a výstavba kanalizační sítě a výstavba čistírny 

odpadních vod společné pro Rudu a Jabloňov. Je navrţeno napojení místní části Lhotka na 

vodovodní systém Ruda. 

V rozvojových plochách je pak navrţeno doplnění inţenýrských sítí. Podrobněji je 

koncepce technické vybavenosti popsána v samostatných kapitolách textové části. 

 

6. Návrh veřejně prospěšných staveb 

 

Navrhované veřejně pospěšné stavby jsou  zakresleny v samostatném výkrese grafické 

části, seznam veřejně prospěšných  staveb je obsaţen v samostatné kapitole textové části.  

 

7. Řešení zájmového území 

Je patrné z grafické části dokumentace. 

 

8. Vyhodnocení poţadavků na zábor zemědělského půdního fondu  

Je obsaţeno v samostatné kapitole textové části  a samostatném výkresu grafické části.  

 

9. Návrh místního systému ekologické stability 

Je obsaţen v samostatné kapitole textové části a v hlavních výkresech grafické části .  

 

Koncepce veřejné zeleně 
 

Koncepce systému veřejné (sídelní) zeleně 

 

V územním plánu jsou označeny 2 základní kategorie (funkční plochy) zeleně,  a to zeleň 

krajinná a zeleň sídelní. 
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Krajinná zeleň   

 

Vedle ploch lesa (PUPFL) a ploch trvalých travních porostů má tato plocha největší 

význam z hlediska utváření krajiny. Krajinná zeleň v řešeném území je zastoupena především 

v okolí vodních toků a vodních ploch, a dále podél polních cest, jako zeleň mezí, zeleň 

v úvozech podél polních cest a remízků.  

V územním plánu je navrţeno doplnění zeleně podél polních cesta a komunikací, vodotečí 

a vodních ploch formou interakčních prvků ÚSES a dále jako izolační zeleň podél 

průmyslových a zemědělských areálů. 

 

Sídelní zeleň   

 

Z hlediska sídlení zeleně počítá územní plán s těmito lokalitami: 

 

 Stávající sídelní zeleň v Rudě je zastoupena především zelení v na návsi, zelení u školy a 

sídelní zelení v okolí kostela. 

 Ve Lhotce je sídelní zeleň zastoupena v centrální části sídla v okolí kapličky. 

 Nové monofunkční plochy sídelní zeleně nejsou v územním plánu navrţeny, umísťování 

ploch  zeleně jako překryvné funkce je přípustné podle regulativů funkčních ploch také 

v ostatních plochách urbanizovaného území. V rozvojových plochách bude umístění 

zeleně upřesněno v podrobnější dokumentaci. 

 V územní plánu je doporučen návrh těchto ploch veřejné zeleně podél cesty mezi 

kostelem a hřbitovem a dále podél navrhované zástavby RD a navazujících zahrad po jiţní 

straně silnice II/602.  

 Nová zeleň bude také navrţena na kontaktu navrhovaných ploch pro sport a tělovýchovu a 

stávající obytné zástavby. 

  Pro začlenění zástavby do okolní krajiny je navrţena výsadba obvodové krajinné zeleně 

podél sídla  

 Podél průmyslových a zemědělských areálů je navrţena obvodová zeleň 

 

Vyhrazená zeleň - je zastoupena zelení hřbitova 

 

Zeleň ochranná - je navrţena podél stávajících zemědělských areálů a podél navrhovaných 

ploch pro drobnou výrobu a sluţby a pro průmyslovou výrobu a skladování . Obecně je 

ochranná zeleň navrţena po obvodu areálů zemědělské  a průmyslové výroby. 

Z hlediska doplnění a úprav zeleně je třeba respektovat vhodnou skladbu dřevin (zejména 

pouţívat domácí druhy dřevin). 

 

3. 6. Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem vyuţití 

 

Základní členění vychází vyhláška č. 501 /2006 Sb. o obecných  poţadavcích na vyuţívání 

území. Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a s ohledem na charakter řešeného 

území daného území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji členěny.   

 

Plochy zastavěné a zastavitelné se člení na: 
 

a) Plochy bydlení - bydlení v rodinných domech (BR) 

b) Plochy bydlení - bydlení v bytových domech (BD) 

 

c) Plochy pro rekreaci - plochy pro rodinnou rekreaci (RR) 
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d) Plochy  občanského vybavení - veřejná vybavenost (OV) 

e) Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova (OS) 

 

f) Plochy veřejných prostranství – komunikační plochy (PD) 

g) Plochy veřejných prostranství - zeleň veřejných prostranství (PZ) 

 

h) Plochy smíšené obytné – plochy smíšené vesnické (SV) 

 

i) Plochy dopravní – plochy pozemní dopravy (D) 

 

j) Plochy technické infrastruktury – plochy inţenýrských sítí  (TI) 

 

k) Plochy výroby a skladování – drobná výroba a sluţby (VD) 

l) Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) 

m) Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba (VP) 

 

Plochy nezastavěné se člení na: 
 

a) Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky (H) 

 

b) Plochy zemědělské – orná půda (ZO) 

c) Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (ZT) 

d) Plochy zemědělské – zahrady (ZZ) 

 

e) Plochy lesní – plochy lesů (LP) 

f) Plochy lesní – plochy krajinné zeleně (LK) 

 

g) Plochy přírodní – plochy biocenter (OP) 

 

Vyuţití ploch  přípustné a nepřípustné popř. podmíněně přípustné je uvedeno v samostatné 

kapitole textové části územního plánu. 

 

Vymezení pojmů pouţitých v regulativech funkčních ploch 

 

Pro účely tohoto ÚP jsou pouţity tyto pojmy: 

 hospodářské zvířectvo  - skot, prasata, ovce, kozy 

 drobné hospodářské zvířectvo - králíci, drůbeţ, apod. 

 drobná pěstitelská činnost - pěstování plodin a produktů samozásobitelského charakteru 

 zemědělská malovýroba - podnikatelské pěstování na úrovni rodinných farem zaměřené 

jak na ţivočišnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotlivě) 

 zemědělská výroba – hromadná rostlinná nebo ţivočišná zemědělské výroba realizovaná 

ve specializovaných zemědělských areálech, jejíţ negativní účinky na okolní prostředí 

mohou překročit hranice areálu  

 drobná výroba - činnosti nemající charakter hromadné tovární výroby, spíše blíţící se 

výrobě řemeslnické v malých areálech, případně jednotlivých objektech 

 průmyslová výroba – hromadná tovární výroba v plošně rozsáhlých areálech s rozvinutou 

vnitropodnikovou dopravou, aktivity průmyslové výroby zpravidla vyţadují posouzení 

vlivu na ŢP podle zvláštních předpisů 
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 výroba ze silným negativním dopadem na ŢP - podnikatelské aktivity (průmyslové nebo 

zemědělské) kategorie velké a zvláště velké ve smyslu zákona č.86/2000 Sb. O ovzduší v 

platném znění  

 neobtěţující sluţby a řemesla – činnosti, jejichţ účinky nenarušují obytnou pohodu 

sousedů (hluk, zápach, prach, výpary, světelné efekty, aj.) 

 obtěţující řemesla a sluţby, drobná obtěţující výroba - činnosti jejichţ účinky narušují 

obytnou pohodu sousedů (hluk, zápach, prach, výpary, světelné efekty, aj.) 

 činnosti náročné na přepravu zboţí - sklady, výrobní či jiná zařízení event. sluţby 

vyţadující denní obsluhu nákladními automobily - skupiny vozidel N1 a N2 

 činnosti s vyššími nároky na přepravu zboţí - sklady, výrobní či jiná zařízení event. sluţby 

vyţadující občasnou obsluhu nákladními vozidly skupiny N1 a N2 a vozidel skupiny  T a S 

 stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy - sklady do 250 m
2
 skladovací 

plochy 

 stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŢP - skladované látky neohroţují ŢP             

na pozemku vlastníka a neobtěţují obytnou pohodu souseda 

 plošně a dopravně náročné komerční aktivity - podnikatelská zařízení poskytující sluţby 

obyvatelstvu v oblasti supermarketů, velkoprodejen, nákupních center, sluţeb pro 

motoristy, apod. 

 malé prostory obchodu a sluţeb (maloobchodní zařízení) - stavby pro obchod a obdobné 

činnosti s celkovou prodejní plochou do 250 m
2
 

 přípustná míra - míra přípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace       

dle zvláštních předpisů a vyhlášek (např. Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. apod.) 

 stavební čára - udává hranici plochy určené k zastavění a polohu hlavního objektu. 

Stavební prvky, které mohou vystupovat před stavební čáru určí podrobnější územně 

plánovací dokumentace či podklad 

 výška zástavby - je stanovená počtem podlaţí u objektů slouţících pro bydlení, v ostatních 

případech, je-li to nutné, je výstavba stanovena v metrech ke konkrétnímu bodu. Jde 

o nepřekročitelnou hranici. 

 nadzemní podlaţí, podzemní podlaţí, podkroví – pojmy jsou definovány  v normových 

ustanoveních (ČSN) pro obytné budovy 

 

3. 6. 1. Plochy pro bydlení   
 

Prognóza potřeby bytů v návrhovém období  

 

rok 2001 

Sídlo Ruda Lhotka Celkem 

Počet obyvatel 325 32 357 

Počet bytů 95 9 104 

Obyvatel/byt 3,42 3,55 3,43 

Pozn. Bytový fond v Rudě i Lhotce je částečně vyuţíván k rekreaci 
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rok 2020 

Sídlo Ruda Lhotka Celkem 

Počet obyvatel 370 30 400 

Počet bytů 120 10 130 

Obyvatel/byt 3,1 3,0 3,1 

 

 

Lokality bytové výstavby (Ruda a Lhotka) 

 

orientační počet bytových jednotek (b.j.) 

 

a) lokalita Za farou ............................................       cca   5 b. j. v RD 

 

b) lokalita Pod vodojemem ...............................       cca  15 b. j. v RD 

 

c) lokalita Za kulturním domem ........................       cca  10 b. j. v RD 

 

d) lokalita U hřbitova ........................................       cca   5 b. j. v RD 

 

e) lokalita Zahrady ............................................       cca  10 b. j. v RD 

 

f) lokality Lhotka ...............................................       cca   5 b. j. v RD 

 

_______________________________________________________________ 

Celkem  .............................................................       cca  50 b. j. v RD  

 

Bytová výstavba je na  navrţena pouze v rodinných domech. 

 

3. 6. 2. Plochy pro občanskou vybavenost 

 

Veřejné občanské vybavení - stavby , zařízení a pozemky slouţící  například pro vzdělávání a 

výchovu, sociální sluţby a péči o rodiny, zdravotní  sluţby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 

obyvatelstva. 

Ostatní  občanské vybavení -  slouţí pro ostatní činnosti, zejména obchod a sluţby 

komerčního charakteru. 

Územním plánu je většina stávající občanské vybavenosti veřejná. Z tohoto důvodu není 

občanská vybavenost v textové ani grafické části na tyto 2 části členěna.   

 

Koncepce občanské vybavenosti 
 

Občanská vybavenost pro občany obce je postačující, v územním jsou navrţeny nové plochy 

pro tělovýchovu a sport a plocha pro občanskou vybavenost (rozhlednu).  

Občanská vybavenost můţe být však umísťována i na jiných funkčních plochách v rámci 

přípustného popř. podmíněně přípustného vyuţití těchto ploch. 
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Občanská vybavenost na území obce: 

 

Školství a výchova 

Mateřská škola – v obci není, děti navštěvují  MŠ převáţně v Osové Bitýšce a Velkém 

Meziříčí 

 

Základní  škola 1.-3. ročník – dvou třídní škola je u silnice v severní čísti sídla, jedna třída 

slouţí jako tělocvična, ve škole je školní druţina. 4.-9.ročník navštěvují ţáci ve Velké Bíteši a 

Velkém Meziříčí 

 

Kultura 

Kulturní dům - se nachází v prostoru návsi , v objektu je sál se zázemím pro pořádání 

kulturních a společenských akcí s kapacitou cca 200 míst, dále obecní úřad, knihovna a 

kadeřnictví.. 

 

Tělovýchova a sport  

 

Tělocvična - v Rudě je malá tělocvična ve třídě základní školy, popř. je vyuţíván kulturní 

dům 

 

Hřiště - v jihozápadní části obce je situováno hřiště pro kopanou, na hřišti je krytá tribuna. Ve 

stávající ploše hřiště je záměr vybudovat dětské hřiště. 

V územním plánu jsou navrţeny další plochy pro tělovýchovu a sport (pro tenis, odbíjenou 

aj.).Ve Lhotce hřiště není ani není navrţeno. 

 

Dětská hřiště - je uvaţováno se zřízením dětského hřiště na okraji stávajícího hřiště na 

kopanou. Menší dětská hřiště mohou být v rámci přípustných činností zřízena taká v ploše 

sídelní zeleně a v rozvojových plochách pro výstavbu RD. 

 

Zdravotnictví a sociální péče 

 

Zdravotnické zařízení v obci není. Občané dojíţdějí do Osové Bitýšky, Velkého Meziříčí a do 

Velké Bíteše.  

 

Obchodní  zařízení  

 

Prodejny - v obci je prodejna smíšeného zboţí v severní části 

 

Veřejné  stravování a ubytování  

 

Hostinec u Malců - zařízení situované v severní části obce v blízkosti školy 

 

Ubytovací zařízení - se v obci nenachází. 

 

Sluţby 

V kulturním domě je kadeřnictví .V sídle jsou zastoupeny některá řemeslné  sluţby 

realizované  převáţně  v domech majitelů  
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Administrativa 

 

Obecní  úřad v Rudě - obecní úřad sídlí v kulturním domě na návsi, kde je také umístěna 

knihovna.  

 

Pošta- obec patří pod poštovní úřqd ve Velkém Meziříčí 

 

Ostatní občanská vybavenost 

 

Hřbitov - se nachází v severní části sídla, hřbitov je rozšířen s vyhovující kapacitou.  

 

Koslel a fara - kostel sv. Jiljí je situován u silnice II/602 fara je na protější straně silnice 

 

Kaplička ve Lhotce – kaplička a kříţ jsou ve středu sídla 

 

Poţární zbrojnice - je situovaná vedle kostela. 

 

 

3. 6. 3. Plochy výroby a skladování 

 

Průmysl a skladování 

 

Výrobní zařízení charakteru průmyslové výroby není v řešeném území  zastoupeno. V areálu 

HOD Jabloňov jsou umístěny provozovny mající charakter drobné výroby a skladování (viz 

dále). 

V územním plánu je navrţena rozvojová plocha pro průmyslovou výrobu a skladování  mezi 

Rudou a Křeptovským Dvorem po jiţní straně silnice II/602. 

Plocha je navrţena lokalitě mimo obytné území obce, s pěší dostupností z obce Ruda (cca 300 

m), s dobrou dopravní dostupností na dálnici D1 (po silnici II/390 cca 2 km), s dobrými 

podmínkami napojení plochy na inţenýrské sítě. 
 

Plochy pro výstavbu u větrných elektráren 
 

V řešeném území existuje zájem obce a zájem investora umístit plochu pro výstavbu větrných 

elektráren. Záměr je v souladu s s celosvětovým trendem vyuţití obnovitelných zdrojů 

energie. 

Pro posouzení moţnosti výstavby na úrovni jednání s obcí byl investorem zpracován záměr  

s názvem „Větrný park Ruda“, který byl také podkladem pro zapracování záměru do konceptu 

územního plánu obce. Pro umístění větrných elektráren byla vybrána lokalita v k.ú.Lhotka 

severně od dálnice D1 na p.č. 1165/1. Přesná poloha stoţárů bude stanovena aţ po důkladném 

proměření lokality. 

Uvaţuje se o pouţití 2 elektráren od zahraničních výrobců o přepokládaném výkonu 2 MW, 

které jsou pouţitelné v lokalitách s niţším a střední úrovní větrného potenciálu. Připojení 

elektráren na rozvodnou síť bude podzemními kabely.  

V územním plánu není lokalitě pro umístění větrných elektráren přiřazena samostatná funkční 

plocha, ale je vymezená část  neurbanizované funkční plochy (funkční plocha ZO 1),  kde je 

regulativem umoţněna výstavba větrných elektráren. 

Výstavba větrných elektráren je podmíněna vypracováním podrobných dílčích studií, 

podrobného řešení potenciálu větru, ornitologické studie, biologického hodnocení, hodnocení 
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krajinného rázu, hodnocení vlivu mna veřejné zdraví. Záměr podléhá hodnocení vlivů záměru 

na ţivotní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění.     

Výstavba větrných elektráren je podmíněna souhlasnými stanovisky dotčených orgánů.  

Posouzení větrných elektráren v podrobnější dokumentaci poţaduje také Vojenská ubytovací 

a stavební správa Pardubice. 

 

Drobná výroba a sluţby 

 

Drobná výroba v obci je zastoupena  provozovnami situovanými v areálu HOD Jabloňov.  

Jedná se o lisovnu plastů a zpracování dřeva (pila). 

Nové plochy pro drobnou výrobu a sluţby nejsou navrţeny.  

 

Zemědělská výroba  

 

Zemědělská výroba 

 

V řešeném území (k.ú Ruda u Velkého Meziříčí a Lhotka u Velkého Meziříčí) hospodaří 

zemědělské organizace a soukromě hospodařící zemědělci. 

 

HOD Jabloňov – hospodaří na části řešeného území a má v severní části sídla Ruda 

zemědělský areál 

Stagro Křeptov – hospodaří na části řešeného území  a vyuţívá objekty v Křeptovském Dvoře 

Velkostatek Podstatzky- Lichtenstein Velké Meziříčí - hospodaří na části řešeného území a 

vyuţívá areál Křeptovský Dvůr 

Agro Záblatí- hospodáří na části k.ú.Lhotka 

JHYB, s.r.o.- u  Křeptovského Dvora má organizace areál zaměřený na šlechtitelský chov 

prasat 

 

Soukromě hospodařící zemědělci  

V Rudě je situován v severní části objekt ţivočišné výroby soukromého zemědělce p. Vařeky. 

V Rudě je v jiţní části situován objekt soukromých zemědělců p. Buršíka a p Malce 

Ve Lhotce je situován objekt ţivočišné výroby p.Hladíka. 

 

Zemědělské areály 

 

Areál HOD Jabloňov se nachází v severní části Rudy, v areálu je umístěna ţivočišná výroba a 

sklady HOD Jabloňov (chov  prasat a výkrm drůbeţe) a soukromého zemědělce p,Vařeky část 

areálu  je vyuţívána jako drobná výroba – lisovna plastů a pila. 

Pro areál bylo vypočteno podle aktuálního stavu ţivočišné výroby ochranné pásmo 117 m. 

Ochranné  pásmo nezasahuje objekty obytné  zástavby. V územním plánu  je navrţena 

výsadba obvodové izolační zeleně kolem areálu. V návaznosti na areál je navrţena plocha pro 

drobnou výrobu a sluţby. 

Objekt soukromých zemědělců v Rudě (pan Buršík a pan Malec) v jiţní části obce je 

vyuţíván pro výkrm prasat. Pro objekt bylo vypočteno podle aktuálního stavu ţivočišné 

výroby ochranné pásmo 93 m. 

 

Areál  Křeptovský Dvůr- se nachází jihovýchodně od sídla Ruda Vlastní uzavřený dvůr  je 

v majetku  velkostatku, zahrnuje  garáţe, dílny, administrativní objekt bývalého lihovaru, část 

je vyuţívána také  pro bydlení. 
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Část dvora vyuţívá Stagro Křeptov pro ţivočišnou výrobu jako teletník  

V návaznost na dvůr dvora se nachází objekt ţivočišné výroby - výkrm býků Stagra Křeptov. 

Jiţně od dvora se dále  nachází areál ţivočišné výroby Jhyb, s.r.o., zaměřený na reprodukční 

chov prasat.  

  Pro zemědělskáý areál u Křeptovského dvora bylo vypočteno podle aktuálního stavu 

ţivočišné výroby ochranné pásmo 255 m.  

V územním plánu  je navrţena výsadba obvodové izolační zeleně kolem areálu. 

 

Nové plochy pro zemědělskou výrobu a skladování nejsou v Rudě plánu navrţeny, malá 

plocha je navrţena ve Lhotce. 

 

3. 6. 4. Rekreace a cestovní ruch 

 

Hromadná rekreace 

 

V řešeném území nejsou situována zařízení hromadné rekreace. Územní  podmínky pro 

hromadnou rekreaci jsou zejména v severní části v oblasti Březejckého lesa a Chlostovských 

rybníků. 

 

Ubytování 

V řešeném území není zastoupeno ubytování pro hromadnou rekreaci. 

Stravování 

Pohostinství je umístěno v Rudě (U Malců). 

Zimní rekreace – v zájmovém území jsou dobré podmínky pro  zimní turistiku (běţkaření). 

 

Letní rekreace – koupaliště v obci není, pro letní rekraci jsou vyuţívány stávající rybníky 

Rudský, Puštěnec. V územním plánu  jsou navrţeny plochy pro nové víceúčelové vodní 

plochy, které budou za příznivých podmínek vyuţívány pro letní rekreaci. 

 

Cyklotrasy a turistické trasy 

V územním plánu jsou zakresleny značené cyklotrasy v řešeném území. Je navrţena místní  

cyklotrasa Tasov- Křiţanov. 

Řešeným územím procházejí také značené turistické cesty. 

 

Individuální (rodinná) rekreace 

 

Individuální rekreační chaty - individuální rekreace je v řešeném území zastoupena 

rekreačními chatami v severní části rudského katastru. Na okrajích Březejckého lesa, kolem 

Chostovských rybníků a pod Špicí je ve dvou oddělených lokalitách soustředěna výstavba 

chat - cca 45 chat.   

Nové plochy pro rekreační chaty nejsou v řešeném území navrţeny. 

 

Rekreační chalupy jsou zastoupeny zejména ve Lhotce, zde jsou tyto objekty tvořeny 

původním domovním fondem, zakresleny jako tedy zakresleny jako funkční plocha bydlení 

v RD - stav. Také v Rudě je část domovního fondu vyuţívána jako rekreační chalupy. 

 

Rekreační zahrady, zahrady,  zahrádkové kolonie  

Zahrádkové kolonie nejsou v obci zastoupeny, v obci jsou zastoupeny samostatné zahrady 

s rekreační i produkční a pěstitelskou funkcí (funkční plocha zahrady a sady). Plochy 

nezastavitelných zahrad sadů jsou ponechány a navrţeny také podél průtahu silnice II/602, 
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kde není z hygienických důvodů moţné umístit chráněnou  zástavbu (plochy pro výstavbu 

RD). 

 

Sportovní plochy 

V Rudě jsou sportovní plochy zastoupeny stávajícím hřištěm v západní části obce. Další 

plocha pro sportovní hřiště je pak navrţena v návaznosti na stávající hřiště. Plocha pro menší 

hřiště je pak navrţena ve střední části obce v lokalitě budoucí zástavby RD. Ve Lhotce hřiště 

není ani není navrţeno. 

 

Dětské hřiště - hřiště je součástí stávajícího sportovního hřiště. Dětská hřiště mohou být 

umístěna v rámci rozvojových plocha pro bydlení   a ploch sídelní zeleně. Jejich lokalizace 

bude upřesněna v podrobnější dokumentaci. 

 

 

3. 7. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY 

 

Širší dopravní vztahy 
 

Silniční doprava 

 

Obec Ruda leţí cca 9 km od Velkého Meziříčí a 9 km od Velké Bíteše. K obci patří 2  

místní části: místní část Ruda a místní část Lhotka.  

Obec leţí u silnice II/602, tedy staré „brněnské“ silnice, jejíţ dopravní funkci v současné 

době nahradila dálnice D1.  

Dálnice D1 prochází řešeným územím ve směru severozápad- jihovýchod  jiţně od Rudy a 

severně od Lhotky. V řešeném území je umístěna dálniční křiţovatka Lhotka (Exit 153). 

Řešené i širší území je dopravně napojeno nedálniční síť prostřednictvím této křiţovatky. 

Silnice II/390 prochází řešeným územím ve směru severovýchod- jihozápad. Jiţně od 

řešeného území (v Tasově) křiţuje tato silnice silnici II/392 Velké Meziříčí – Kralice- 

Tulešice a severně od řešeného území (v Osové  Bítýšce) křiţuje silnici I/37 Hradec Králové -  

Pardubice – Chrudim – Ţdár nad Sázavou- Velká Bíteš. 

Silnice II/602 prochází řešeným území ve směru západ- východ souběţně s dálnicí D1. 

Silnice zajišťuje pro obec nejvýznamnější  dopravní napojení na nadřazenou sídelní strukturu 

(Velké Meziříčí, Velká Bíteš, krajské město Jihlavu a město Brno) 

 

Ţelezniční doprava 

 

     Řešeným územím ţeleznice neprochází. Severně od řešeného území prochází dvoukolejná 

elektrifikovaná ţelezniční trať Brno Havlíčkův Brod. Nejbliţší ţelezniční stanicí je Osová 

Bitýška. 

 

Vysokorychlostní trať 

 

     V územním plánu je zakreslena územní rezerva pro vysokorychlostní trať podle konceptu 

územního plánu kraje Vysočina. Územní rezerva por koridor tratě je zakreslena seveně od 

dálnice D1, trať by procházela v jejím souběhu. 
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Širší vztahy cyklistické a pěší turistiky  

 

Oblastí Březejckého lesa prochází značená turistická trasa. Po silnici II/602 jsou značeny 

cykloturistické  trasy.  

Řešeným územím dále prochází navrhovaná místní cyklotrasa Křiţanov – Tasov. 

 

Silniční doprava 

 

 Řešeným územím obce Ruda u Velkého Meziříčí a jeho místní částí Lhotka u Velkého 

Meziříčí procházejí tyto silnice a dálnice: 

D1  Praha - Brno - Vyškov 

II/602 Brno - Velká Bíteš - Velké Meziříčí - Jihlava 

II/390 Nedvědice - Osová Bítýška - Budišov 

III/03719 Velké Meziříčí - Březejc - Ořechov 

 Obec Ruda (a část Křeptovský dvůr) je na silniční síť připojena prostřednictvím silnice 

II/602, která prochází také zastavěnou částí obce a zabezpečuje i dopravní obsluhu 

přilehlé zástavby. Trasa silnice je stabilizovaná, trasa byla upravena v minulých letech, 

kdy slouţila jako silnice I. Třídy Brno – Praha. V územní plánu je navrţena nová 

křiţovatka s místní komunikací (v zastavěném území obce) v trase stávající polní cesty v 

západní části obce. Dále je počítáno s úpravou autobusových zastávek na této silnici. 

  Místní část Lhotka je na silniční síť připojena silnicí II/390, silnice neprochází 

zastavěnou  částí Lhotky. Trasa silnice je stabilizovaná a nejsou navrţeny změny. 

 Silnice III/ 03719 prochází řešeným územím severně  krátkým, nezastavěným úsekem.   

Trasa silnice je stabilizovaná a nejsou navrţeny změny. 

 Silnice II. A III. třídy jsou územně stabilizovány a výhledové úpravy se budou týkat 

zlepšení technických parametrů a odstraněním dílčích dopravních závad.  

 Úpravy silnic mimo zastavěná území obce budou prováděny dle ČSN 73 6101 

„Projektování silnic a dálnic” v těchto kategoriích: 

D1 .......................... D 26,5/120 

II/602 ..................... S 9,5/80 

II/390 ..................... S 7,5/60 

III/03719 ................ S 7,5/60(50) 

 V zastavěné části území budou úpravy silnic prováděny v odpovídající funkční třídě a 

kategorii, dle zásad ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací”, které jsou 

vyznačeny v grafické části dokumentace. 

       

Místní komunikace 

 

Úseky silnic procházející obcí zajišťují většinou také přímou obsluhu objektů na tyto 

silnice navazují místní komunikace. V územním plánu jsou respektovány stávající místní 

komunikace obsluhující  zastavěné území obce. Napojení  místních komunikací na silnici 

II/602 budou vyuţity stávající křiţovatky, nově je navrţena křiţovatka v západní části obce.  

 

Doplnění místních komunikací je navrţeno: 

 nová místní komunikace je navrţena v západní části Rudy jiţně od silnice II/602, místní 

komunikace bude slouţit pro dopravní napojení rozvojových ploch pro bydlení, ale také 

pro dopravní napojení stávající zástavby. 

 nově je navrţena místní komunikace v jihovýchodní  části Rudy napojující stávající a 

navrhovanou výstavbu RD v lokalitě Pod vodojemem na prostor návsi. Toto nové 

dopravní napojení  částečně také nahradí stávající nevyhovující křiţovatku u fary. 
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 Kromě jednoznačně lokalizovaných místních komunikací budou také budovány v rámci  

přípustného vyuţití funkčních ploch, zejména v  rozvojových bytové zástavby . Tyto 

místní  komunikace budou upřesněny v podrobnější dokumentaci.  

 Některé stávající úseky místních komunikací jsou velmi úzké a bude nutná rekonstruovat, 

rekonstrukce a rozšíření. 

 

Funkční třídy komunikací: 

silnice II/602 – funkční třída B2 

ostatní komunikace – C2 a C3 

Funkční třídy jsou zakresleny v grafické části dokumentace. 

 

Při řešení místních komunikací, křiţovatek, úprav silnic a řešení autobusových zastávek  

budou respektovány příslušné ČSN. 

Trasy inţenýrských sítí  v podrobnější dokumentaci je třeba volit tak, aby bylo 

minimalizováno dotčení silnic. 

V podrobnější dokumentaci rozvojových ploch je třeba minimalizovat počet vjezdů na  

silniční síť. 

 

Zemědělská doprava 

 

Pro pohyb zemědělské techniky bude vyuţívána síť zemědělských cest, místních 

komunikací, ale i část silnic II. a III. třídy. Stávající pohyb zemědělské techniky na 

obhospodařované pozemky je dán především sítí stávajících polních cest, konfigurací terénu a 

rozmístěním středisek (Ruda - Jabloňov).  

 

 

Cyklistické a pěší cesty 

 

V územním plánu je zakreslena trasa navrhované místní  cyklotrasy Tasíc- Křiţanov.  

Řešeným územím prochází značená turistická trasa severozápadně od obce oblastí 

Březejckého lesa. 

 

Chodníky 

Chodníky budou budovány alespoň jednostranně podél průjezdného úseku silnice II/602 

v zastavěném území obce. Rovněţ bude třeba navrhnout chodníky v rozvojových plochách a 

pro přístup k těmto plochám.  V Rudě bude  tedy navrţen chodník po vhodnější severní straně 

silnice II/602. V případě realizace průmyslové zóny u Křeptova bude nutné navrhnout také 

spojovací chodník mezi Rudou a průmyslovou zónou Křeptov. 

Ve Lhotce nejsou chodníky navrţeny, kromě nezbytných úseků (např. při úpravě zástavek 

hromadné dopravy). 

V grafické části nejsou chodníky podél silnic zakresleny, jsou součástí dopravního 

koridoru silnic a místních komunikací. 

 

Doprava v klidu 

 

Garáţe 

 

V Rudě jsou osobní automobily jsou garáţovány přímo objektech nebo na pozemcích u 

objektů, popř. v samostatně stojících jednotlivých garáţích  na pozemcích majitelů. 
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Skupinové nebo řadové garáţe jsou zastoupeny pouze u řadových RD v Rudě, ve Lhotce 

zastoupeny nejsou.  

U nové  výstavby  musí být řešeno odstavování automobilů. Nové monofunkční plochy  

pro výstavbu garáţí nejsou navrţeny. 

 

Parkoviště 

 

V současné době se parkuje na místních komunikacích, samostatné parkoviště v obci je 

pouze u bývalé prodejny Jednoty. 

 

V územním plánu je počítáno s parkovišti: 

Ruda 

P1 – stávající parkoviště u hostince- 10 míst 

P2 –stávající parkoviště u kostela - 5 míst 

P3 – navrhované parkoviště u obecního úřadu -  8 míst  

P4 – navrhované parkoviště u hřbitova - 10 stání  

P5 -  navrhované parkoviště v průmyslové lokalitě  

 

Lhotka 

 

Stávající parkoviště nejsou ani nejsou navrţena. 

a dále budou nutná parkoviště situovaná v rámci funkčních ploch. 

 

 Hromadná přeprava osob 

 

V územním plánu je počítáno se stávajícími  autobusovými zastávkami: 

 

a) autobusová zastávka Ruda – je situována ve střední části obce, zastávka je vybavena 

oboustrannými zálivy, čekárnou pro  cestující a nástupním chodníkem 

b) autobusová zastávka Ruda u školy – zastávka není vybavena  

c) autobusová zastávka Křeptovský Dvůr – zastávka není vybavena c) autobusová zastávka 

Lhotka - zastávka na obratišti místní komunikace, je vybavena čekárnou 

 

Stávající autobusové zastávky budou posouzeny a úpravy provedeny v souladu s ČSN. 

 

Ţelezniční doprava 

 

Řešeným územím ţeleznice neprochází  nejbliţší ţelezniční stanicí je Osová Bitýška, na 

trati Brno – Havlíčkův Brod  vzdálená cca 3,5 km. 

 

Posouzení ţivotního prostředí z hlediska negativních důsledků hluku z dopravy 

 

Posouzení negativních vlivů dopravy ze silniční dopravy bylo provedeno v doplňují 

průzkumové části územního plánu.  

Byla posuzována silnice II/602 a II/390 a dálnice D1. Pro výpočet byly vyuţity údaje o 

intenzitě dopravy ze sčítání dopravy v roce 2005 a metodický návod pro výpočet hluku 

z dopravy. Stanovení přípustných hladin hluku bylo pouţito podle Nařízení vlády O ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze dne 15. března 2006. 

Výpočtem podle metodiky byla stanovena ekvivalentní hladina hluku v referenční 

vzdálenosti od komunikace, byl stanoven útlum a byly stanoveny vzdálenosti příslušných 
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izofon ekvivalentní hladiny hluku od osy komunikace. Takto stanovené hranice izofon 

vymezují území ohroţené nadlimitním hlukem z dopravy, a tedy území podmíněně přípustné 

pro bydlení , popř. rekreaci.  

 Z posouzení vyplynulo, ţe navrhované plochy pro bydlení podél stávajícího průtahu 

silnice II/602 v Rudě jsou ohroţeny nadlimitním hlukem z dopravy a jsou tedy podmíněně 

vhodné pro bydlení. 

 

U ploch byl stanoven závazný  regulativ (podmínka): 

 

V území ohroţeném nadlimitním hlukem z dopravy bude přípustnost umístění chráněné 

zástavby  a chráněných venkovních prostor ověřena v územním řízení, územním souhlasu popř. 

v regulačním plánu.  

Umístění stavby pro bydlení je podmíněno souhlasnými stanovisky dotčených orgánů - 

zejména orgánem ochrany veřejného zdraví.  

Ppzemky v ochranném hlukovém pásmu lze vyuţít jako hospodářské zahrady,  které nebudou 

uţívány k rekreaci. 

 

 

Zdůvodnění regulativu podmiňující vyuţití ploch pro bydlení v blízkosti silnice II/349 

 

V souladu s metodickým návodem pro zpracování územních plánů podle nového stavebního 

zákona by hluková ochranná pásma (izofony ekvivalentních hladin hluku pro noc a den v dB)  

neměly být zakreslovány do územních plánu. Posuzování ochranných pásem by mělo být 

prováděno v následných územních řízeních popř. v regulačním plánu podle konkrétní  situace 

zástavby. Plochy ohroţené nadlimitním hlukem z dopravy by měly v územním plánu  být 

označeny jako podmíněně přípustné. 

V územním plánu jsou tedy plochy podél silnic označeny jako podmíněně přípustné pro 

bydlení a rekreaci.  Výpočet hlukových ochranných pásem obsaţený v průzkumové části 

územního plánu plánu, slouţil k vymezení tohoto území ohroţeného nadlimitním hlukem 

z dopravy. Přípustnost těchto ploch bude ověřena v územních rozhodnutích, v územních 

souhlasech, popř.v regulačním plánu, pokud bude zpracován (územní plán Ruda však 

povinnost zpracování regulačního plánu nestanovuje).  

Vymezení ploch podmíněně přípustných (nebo jejich částí) z hlediska hluku z dopravy je 

uvedeno u podmínek vyuţití (regulativů) jednotlivých zastavitelných ploch. 

 

3. 8. Návrh koncepce technického vybavení 

 

3. 8. 1. Vodní hospodářství 

 

Vodní toky: 

 

Řešeným územím protékají drobné vodní toky: 

Pelgramský potok – pramení severně od Rudy a odvádí vody k Osové Bítýšce 

Polomína - odtéká západně směrem a dále se stáčí směrem jiţním 

Komárovský potok - pramení pod sídlem Ruda odtéká jihozápadně 

potok Záţlebí - tok protéká sídlem Lhotka směrem jiţním k Tasovu 

potok Jelenka(Jasinka) - pramení pod Křeptovským dvorem a odtéká mělkým údolím směrem 

jihovýchodním 

pravostranný přítok Bítýšky - v severní části katastru. 
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Vodní toky jsou ve správě Zemědělské vodohospodářské správy Ţďár nad Sázavou. 

Budou dodrţeny manipulační pruhy od břehové hrany toku v šíři 6 m. 

 

Vodní nádrţe 

 

Umělé vodní nádrţe jsou zastoupeny několika rybníky. Nejvýznamnější jsou na 

Pelgramském potoce rybníka Janůvek, Puštěnec a Rudský. Na ostatních vodních tocích jsou 

zastoupeny pouze drobné rybníky. 

V severní části se nachází významná rybniční soustava Chlostovské rybníky na  přítoku 

Bitýšky. V řešeném území leţí pouze 1 rybník Chlostůvek. 

V územním plánu jsou navrţeny nové vodní plochy. 

Rybníky v řešeném území jsou v majetku velkostatku Podstatzky - Lichtenstein (Rudský, 

Puštěnec a Chlostůvek), rybník Janůvek je soukromého vlastníka. 

 

Záplavové území  

 

Záplavové území není na řešeném území vyhlášeno. 

 

Protierozní opatření a problematika extravilánových vod 

 

Navrhuje se obnova zemědělských cesta záchytných příkopů a u vodotečí výsadba niţších  

dřevin. 

Na zemědělsky obhospodařovaných plochách se doporučuje po celý rok udrţet rostlinný 

pokryv, upřednostňovat hustě seté obiloviny (hlavně ozimé) a víceleté pícniny. 

 

Zásobování pitnou vodou 

 

SOUČASNÝ STAV 

 

Obec má vybudován veřejný vodovod. Zásobování obce je zajištěno z vodovodního 

přivaděče DN 200 Velké  Meziříčí - Velká Bíteš. 

Úprava vody je zajištěna v úpravě vody Mostiště. 

Akumulace je zajištěna ve vodojemu 2 x 250 m
3
 Ruda. 

Vodovodní síť je rozdělena do 2 tlakových pásem. Zástavba v dolním tlakovém pásmu je 

pod tlakem vdj. ruda 2 x 250 m3 (589,30/585,70 m n. m.). Zástavba v horním tlakovém 

pásmu je pod tlakem ATS umístěné v akumulační komoře vodojemu s přetlakem 2,4 baru. 

Ze stávající akumulace vodojemu Ruda jsou dále zásobovány tyto obce: Holubí Zhoř, 

Jáchymov, Bezděkov a místní část Ruda - Křeptov. 

Místní část Lhotka nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobováno 

z domovních soukromých studní. 

 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

 

Orientační výpočet potřeby pitné vody (2020): 

 

1. Obyvatelstvo 

a) Bytový fond:   400 obyv. x 120 l/os/d = 48. 000 l/d 

b) Technická a občanská vybavenost: 400 obyv. x   20 l/os/d =   8. 000 l/d   

 celkem         = 56. 000 l/d = 0,65 l/s 
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2. Živočišná výroba v zemědělství 

 

Farma Jabloňov     Qp Qm 

 kuřata    10. 000 ks  x  0,35  (0,75) l/ks/d = 3. 500 (7. 500) l/d 

 prasnice   50 ks  x 15 (20) l/ks/d =     750 (1. 000) l/d 

 

 soukromí zemědělci 

 prasnice   53 ks  x 15 (20) l/ks/d =     795 (1. 060) l/d  

 

 Křeptov - teletník 

 telata   60 ks  x 10 (15) l/ks/d =     600 (900) l/d 

 

 Křeptov - JEHYB 

 krávy   84 ks  x 60  (80) l/ks/d = 5. 040 (6. 720) l/d 

 prasnice se selaty  55 ks   x 20 (30) l/ks/d = 1. 100 (1. 650) l/d 

 ostatní prasata  178 ks  x 10 (15) l/ks/d = 1. 780 (2. 670) l/d 

 prasnice s kance  115 ks  x            6 (10) l/ks/d =     690 (1. 150) l/d 

 selata   120 ks  x   6 (10) l/ks/d =     720 (1. 200) l/d  

    živočišná výroba celkem       = 13. 195 l/d (21. 180) l/d 

 

Průměrná potřeba pitné vody celkem (Qp): 

56. 800 + 13. 195 = 69. 995 l/d = 0,81 l/s 

 

Maximální denní potřeba pitné vody celkem (Qm): 

85. 200 + 21. 180 = 106. 380 l/d = 1,23 l/s  

 

Prověření tlakových poměrů 

 

Vodojem Ruda 2 x 250 m
3
 je na kótě 589,30/585,70 m n. m. 

Zástavba v obci Ruda se rozkládá v nadmořské výšce 546 - 580 m n. m. 

 

 dolní tlakové pásmo - zástavba je pod tlakem vdj. - max. hydrostatický přetlak 40 m - 

vyhovuje. 

 

 horní tlakové pásmo - zástavba je pod tlakem AT stanice (zvýšení tlaku o 2,4 baru 

odpovídající kótě cca 609 m v. sl.) - vyhovuje pro stávající a navrhovanou obytnou 

zástavbu nad kótou 575 m n. m. 

 

Navrhovaná průmyslová zóna se nachází v nadmořské výšce 582 - 574 m n. m. 

Navrhujeme vybudování samostatné odbočky z vodovodního přivaděče s vlastní 

akumulací. Napojení průmyslové zóny z horního tlakového pásma vodovodní sítě Rudy 

je limitováno kapacitou ATS, napojení z dolního tlakového pásma nevyhovuje 

vzhledem k nedostatečnému přetlaku. 

 

Zástavba v místní části Lhotka se rozkládá v nadmořské výšce 494 - 510 m n. m. 

Pro místní část Lhotka bude třeba redukovat tlak vody, aby vyhovoval ČSN (redukční 

ventil v šachtě). 

Pro obytnou zástavbu v Rudě nad kótou 575 m n. m. bude nutno posilovat tlak. 
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Prověření akumulace 

vdj. Ruda 2 x 250 m
3
 

Qm = 106,4 m
3
/d, představuje 470 % Qm - vyhovuje i pro dlouhodobý výhled pro 

novou obytnou zástavbu včetně místní části Lhotka. 

 

Vodovodní síť 

 

Pro nové rozvojové plochy v Rudě se navrhuje prodlouţení vodovodní sítě. Pro 

místní část Lhotka se navrhuje vybudování vodovodního přívodu s napojením na 

vodovodní síť v Rudě. 

 

Poţární vody 

 

Zdroj poţární vody - vdj. Ruda 2 x 25 m
3
, veřejný vodovod v obci vyhovuje 

poţadavkům  na poţární vodovod (dostatečná dimenze, podzemní hydranty). 

 

Ochrana veřejných vodovodních sítí 

 

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., hlava VI - ochrana vodovodních 

řadů a kanalizačních stok . odd. 1 - 3) jsou definována ochranná pásma vymezená vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího leče stěny potrubí na kaţdou stranu. 

U vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně činí ochranné pásmo 1,5 m. 

Ochranná pásma slouţí k ochraně vodovodních řadů před poškozením. 

 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

 

STÁVAJÍCÍ STAV 

 

 Obec Ruda nemá v současné době vybudovanou kanalizační síť. Odpadní vody jsou po 

předčištění v septicích vypouštěny do vodoteče. Část zástavby má jímky na vyváţení. 

V místní části Lhotka není v současné době vybudována veřejná kanalizační síť Odpadní 

vody jsou zachycovány do jímek na vyváţení. 

Není vybudována čistírna odpadních vod. 

 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

  

Pro obec Rudu se navrhuje vybudování nové splaškové kanalizace. Stávající jednotná 

kanalizace bude vyuţita jako dešťová. Bude vybudována centrální čistírna odpadních vod. 

V místní části Lhotka se navrhuje vybudování jímek na vyváţení (nízký počet obyvatel). 

Odpadní vody budou sváţeny na ČOV Ruda. 

Splaškové vody z navrhované průmyslové zóny budou čerpány na kanalizační síť obce. 

Dešťové vody budou v maximální míře uváděny do vsaku nebo zdrţeny. „Vlastníci 

pozemku jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu 

půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny" (§27 vodního 

zákona). 
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3. 8. 2. Energetika 

 

Produktovody, dálkovody 

 

Územím obce Ruda ve směru jihovýchod - severozápad prochází stávající trasy VVTL 

plynovodů 2x DN 900, DN 1000, které jsou ve správě s. p. TRANSGAS, s. p. Praha, 

dálkovody Brno. Souběţně s VVTL plynovody jsou poloţeny vedení sdělovacích dálkových 

kabelů metal. DK a DOK TG. 

Jiţně od Rudy a severně od Lhotky ve směru jihovýchod - severozápad prochází stávající 

koridor potrubí, ve kterém jsou umístěny ropovody, produktovod a vysokotlaký plynovod  

DN 500. 

Majiteli a správci ropovodu DN 500, ropovodu IRČ DN 500 a dálkového optického kabelu 

je MERO ČR. Produktovod DN 200 spravuje Čepro Šlapánov, a. s.  

 

Ochranná pásma ropovodu vyplývající z ČSN 65 0204 a vládního nařízení č. 29/159 Sb. 

 300 m - závody zabývající se těţbou uhlí, rud a jiných nerostných bohatství 

 200 m - mosty a vodní díla 

 150 m - souvislé zastavění měst a sídlišť, ostatní důleţité objekty a ţelezniční tratě 

 100 m - souvislé zastavění vesnic 

 80 m - osaměle stojící obydlené a neobytné budovy 

 50 m - stavby menšího významu 

 30 m - osamělě stojící kolny, chaty 

 

V územním plánu obce Ruda je zakresleno ochranné pásmo ropovodu a produktovodu       

v šíři 300 m od krajních tras potrubí.  

Dále je stanoveno bezpečnostní pásmo od VVTL DN 900 a 1 000 v šíři 200 m a od VVTL 

DN 500 v šíři 150 m od krajních tras potrubí. 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou zakreslena v grafické části dokumentace. 

 

Ochranné pásmo produktovodu má šíři 300 m na obě strany od osy potrubí. Je zde 

zakázáno zřizovat zvlášť důleţité objekty, vtaţné jámy průzkumných nebo těţebních podniků, 

do vzdálenosti 200 m od potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li 

potrubí přes řeku, do 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic, do 50 m 

provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě, do 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky 

neţ hořlavé kapaliny I. a II. třídy a do 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a 

plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování  zemin, jejich navršování, 

sondy a vysazování stromů. 

Anodové územně katodické ochrany produktovou má negativní vliv na všechna kovová 

podzemní zařízení cizí liniová zařízení, uzemnění hromosvodů apod. Proto je nutné 

v zastavěném území dodrţení u podzemních liniových zařízení vzdálenost nejméně 40 m 

okrajů uzemňovací anody katodické ochrany a mimo zastavěné území musí být tato 

vzdálenost větší neţ 100 m. Ochranné pásmo kabelů k uzemnění 1,5 m na obě strany. 

 

Zásobování zemním plynem 

 

SOUČASNÝ STAV 

 

Obec Ruda je plynofikována ze středotlakého přivaděče z obce Záblatí. Rozvody v obci 

jsou provedeny v dimenzích PE 90 a 63.  
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Ochranné pásmo STL plynovodu a přípojek rozvodu plynu v zastavěné části území obce 

činí 1 m.  

Místní část Lhotka není plynofikována. 

 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

 

Pro rozvojové plochy  v obci Ruda bude prodlouţena stávající STL plynovodní síť. Místní 

část Lhotka nebude plynofikována. 

 

Ochranná pásma 

- u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm včetně ..........................   4 m 

- u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500 mm včetně.......   8 m 

- u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm ..................................... 12 m  

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiţ se 

     rozvádějí plyny v zastavěném území obce .........................................   1 m 

- u technologických objektů ..................................................................   4 m 

 

     Je třeba respektovat stávající plynárenské zařízení včetně jeho ochranných pásem 

v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. 

 

Zásobování elektrickou energií 

 

SOUČASNÝ STAV 

 

VVN 400 kV 

Katastrálním územím obce prochází vzdušné vedení VVN 400 kV č. 422 R Mírovka - R 

Čebín. 

 

VVN 110 kV 

Katastrálním územím obce prochází vzdušné vedení VVN 110 kV č. 5534 R Velké Meziříčí - 

R Čebín a VVN 110 kV č. 5539 R Ptáčov - R Velká Bíteš. 

 

VVN 22 kV 

Obec je zásobována ze vzdušné linky VN 22 kV z několika venkovních trafostanic. 

Seznam trafostanic: 

 

TR 1  Ruda - obec  BTS 400/400 kVA distribuční  

TR 2  Rybářství   BTS 400/100 kVA distribuční 

TR 3  Křeptov  BTS 400/100 kVA  distribuční 

TR 4  Druţstvo  BTS 400/100 kVA C 

TR 5  Zbrojovka          250/100 kVA C 

TR 6  Lhotka           250/100   distribuční 

TR 7  ZS mobilních operátorů   účelová  

 

Celkový instalovaný výkon v trafostanicích - 1050 kVA 

 

NÁVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

 

Orientační výpočet potřeby elektrické energie (výhled 2020) 

(obec je komplexně plynofikována)  
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nárůst celkem 71 bytů v rodinných domcích 

 

Bytový fond (předpokládáme vytápění elektrickou energií 10 %) 

 

vytápění elektrickou energií 

7 bytů v RD x 25 kW/RD   = 175 kW 

ohřev TUV, vaření 

7 bytů v RD x 7 kW/RD   =   49 kW 

Spotřeba elektrické energie celkem = 224 kW 

 

NÁVRH: 

 

Navrhuje se výstavba nových trafostanic: 

 

 pro obytnou zástavbu RD - sever - nová TR 8 s přípojkou VN 

 pro výrobní zónu Křeptov - nová TR 9 s přípojkou VN 

 

Ochranná pásma platná pro zařízení zrealizovaná do 31. 12. 1994  

 

a) u venkovních vedení VVN od krajního vodiče na kaţdou stranu: 

 - 15 m, jde-li o vedení s napětím do 60 do 110 kV včetně 

 - 20 m, jde-li o vedení s napětím nad 110 kV do 220 kV včetně 

 - 25 m, jde-li o vedení s napětím nad 220 kV do 400 kV včetně 

 

b) u venkovních vedení VN od krajného vodiče na kaţdou stranu 10 m 

c) u kabelových vedení všech druhů napětí od krajního kabelu na kaţdou stranu 1 m. 

Ochranná pásma platná pro zařízení zrealizovaná od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2000 

 

Ochranné pásmo venkovního vedení od krajního vodiče na kaţdou stranu: 

a) u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně - 7 m 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 m 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - 15 m 

d) u napětí do 400 kV včetně - 20 m 

d) u kabelových vedení do 110 kV včetně od krajního kabelu - 1 m na kaţdou stranu,           

nad 110 kV 3 m od krajního kabelu na kaţdou stranu 

 

 

3. 8. 3. Spoje a zařízení spojů 

 

Radioreléové trasy 

 

Řešeným územím obce prochází dvě rr trasy v úsecích: 

- BTS Lhotka u Velkého Meziříčí - BTS Velké Meziříčí 

- BTS Lhotka u Velkého Meziříčí - RS Klučovská hora 

 

Trasy jsou zakresleny v grafické části ,  

Výstavbu v blízkosti trasy je třeba předloţit k posouzení správci rr trasy.  
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Mobilní operátor telekomunikačního zařízení Eurotel 

 

Zařízení T - Mobile 

 

V řešeném území obce se nachází základnová stanice T-Mobile č. 63132 Lhotka včetně 

kabelové přípojky NN. 

 

Zařízení Eurotelu 

 

V řešeném území se nachází základnová stanice Eurotelu. Nad vymezeným územím 

probíhají rr trasy. 

 

Telekomunikační zařízení Telefonika CZ 

 

V řešeném území se nachází metalická a optická telekomunikační síť firmy Telefonika CZ. 

 

3. 9.  Návrh koncepce nakládání s odpady 

 

Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena v souladu s programem 

odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo řešené území obce. 

V současné době je pevný domovní odpad přetříděn a ukládán do popelnic a firmou 

Technické sluţby Velké Meziříčí sváţen a ukládán na řízenou skládku odpadků rovněţ ve 

Velkém Meziříčí.  

 

3. 10. Návrh územního systému ekologické stability 

 

Územní systém ekologické stability 
 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 

avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udrţují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní 

(lokální), regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními skladebnými 

částmi (prvky) ÚSES, tvořícími jeho povinnou součást, jsou biocentra a biokoridory. 

Doplňkovými skladebnými částmi ÚSES jsou interakční prvky. 

Návrhem ÚSES řešeného území se zabývá několik různých dokumentací. Aktuálně 

směrodatnými dokumentacemi jsou v současné době: 

 Generel ÚSES pro k.ú. Ruda a Lhotka, který zpracoval Agroprojekt PSO, s.r.o. ing. Beneš 

a ing. Mikolášek 

 Koordinační studie ÚSES na okresu Ţďár nad Sázavou, kterou zpracovala firma 

AGERIS,s.r.o.Brno 2002 

 Územně technický podklad regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické 

stability České republiky z roku 1996 (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 

ţivotního prostředí a Společnost pro ţivotní prostředí Brno, s.r.o., 1996); 

 Koncept územního plánu VÚC kraje Vysočina (Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., 

2004). 

 

Základem návrhu ÚSES v územním plánu obce je porovnání řešení ÚSES v rámci uvedených 

podkladových dokumentací a vyhodnocení jejich aktuálnosti především s ohledem na: 

 základní ekologické vazby v území (zejm. směry přirozených migračních tras – např. po 

vodních tocích, ve svazích údolí aj.); 
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 návaznosti na jiná řešení uvnitř území i na jeho hranicích; 

 stávající i předpokládané zásadní antropogenní zásahy do krajiny (zastavěné území obce, 

regulace a zaklenutí toků, odvodnění aj.); 

 metodikou poţadované funkční a prostorové parametry jednotlivých prvků ÚSES. 

 

Kostra ekologické stability 

Prvky kostry ekologické stability (ekologicky významné segmenty krajiny - EVSK) tvoří 

mozaiku v současné době ekologicky relativně nejstabilnějších lokalit trvalé vegetace 

v krajině, bez ohledu na vzájemné vztahy a vazby. Mají zásadní význam pro ÚSES, neboť 

obvykle vytvářejí základní stavební kameny jeho tvorby. 

Nejhodnotnější ekologicky významné segmenty krajiny jsou popsány v generelu místního 

ÚSES. Jde především o přírodě blízké struktury v nivách všech toků mimo Pelgramský potok 

a zatrubněné části toků kolem Rudy a  Křeptovského Dvora a na lesní půdě. 

 

Nadregionální a regionální ÚSES 
 

Výchozí stav 

Aktuálně směrodatným podkladem pro návrh nadregionálního a regionálního ÚSES řešeného 

území je především koncept územního plánu VÚC kraje Vysočina, vycházející ze společného 

územně technického podkladu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva ţivotního 

prostředí, týkajícího se regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (dále jen ÚTP R+NR 

ÚSES). 

Dle konceptu územního plánu VÚC a dle ÚTP R+NR ÚSES je regionální ÚSES 

zastoupen v severní části řešeného území regionálním biocentrem RBC 246  Březejcký les . 

Vymezení regionálního biokoridoru v územním plánu obce odpovídá vymezení v územním 

plánu kraje a vymezení v Koordinační studii ÚSES v okr. Ţďár nad Sázavou. Na regionální 

biocentrum RBC 246 navazuje západně regionální biokoridor RK 1454 a východně RK 1456, 

oba mimo řešené území. 

Nadregionální ÚSES není v řešeném území zastoupen.  

 

Místní ÚSES 
 

Výchozí stav 

Hlavními podkladovými dokumentacemi pro návrh místního ÚSES v řešeném území jsou 

generel lokálního ÚSES a koordinační  studie sjednocení ÚSES okresu Ţďár nad Sázavou 

z roku 2002.  

 

Návrh řešení 

Pro návrh místního ÚSES je vyuţito principu vytváření ucelených větví ÚSES, skládajících 

se z logicky na sebe navazujících typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních 

biocenter a biokoridorů. Kaţdá jednotlivá větev místního ÚSES reprezentuje určité soubory 

shodných či podobných stanovišť a na ně vázaných společenstev a navazuje alespoň 

jednostranně na jinou větev místního (příp. regionálního) ÚSES stejného nebo příbuzného 

charakteru. Kaţdý biokoridor je přitom součástí právě jedné větve místního ÚSES, zatímco 

biocentra mohou být součástí i více větví, které se v nich setkávají nebo kříţí, a to i větví 

různých typů (viz dále). 

 

Návrh ÚSES v řešeném území počítá s několika větvemi lokální úrovně, které lze  

v podstatě rozdělit do dvou základních typů: 

a) větve v údolních polohách ve vazbě na vodní toky, reprezentující společenstva stanovišť  
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 významně ovlivněných podzemní vodou, (obecně hydrofilní větve ÚSES) 

b) větve ve hřbetních a svahových polohách, reprezentující převáţně lesní společenstva 

 hydricky normálních stanovišť (obecně mezofilní větve ÚSES) 

 

 První typ (hydrofilní ) je zastoupený čtyřmi větvemi lokálního ÚSES, druhý  (mezofilní) 

typ také čtyřmi větvemi.  

Větve prvního (hydrofilního)  typu jsou navrţeny na tocích Pelgramského potoka a potoka 

Polominy severně od Rudy, na Komárovském potoce jiţně od Rudy,  podél potoka Jelenka 

v jihovýchodní části řešeného území a mezi Chlostovkými rybníky v severní části řešeného 

území. V biocentrech těchto větví  by měla být reprezentována charakteristická společenstva 

podmáčených poloh čtvrtého a pátého vegetačního stupně, se zastoupením lesních, lučních, 

mokřadních i vodních ekosystémů. Všechna zmíněná biocentra jsou navrţena na plochách s 

existujícím funkčním nebo alespoň částečně funkčním základem. 

 

U biokoridorů je podstatná nosná role ekosystémů vodních toků s doprovodnými porosty 

dřevin. Do biokoridorů lze zahrnout i přírodě bliţší lokality přilehlých bylinných 

společenstev. Většina úseků biokoridorů na vodních tocích je v současném  stavu ve 

vyhovujícím aţ téměř vyhovujícím stavu. Výjimku tvoří pouze regulovaný úsek 

Pelgramského potoka a potoka Polomina severně od Rudy. 

  

Větve druhého (mezofilního) typu v maximální míře vyuţívají lesních porostů řešeného 

území a v případě absence lesa v trasách biokoridorů těchto větví stávajících kamenic a mezí s 

trvalou vegetací. Navrţená biocentra reprezentují výhradně lesní ekosystémy. Jedna větev 

tohoto typu je vedena nad tokem Jasinka jiţně od Rudy a prochází biocentry LBC Na Jelence 

a  LBC Bačatka. Druhá větev navazuje na první v LBC Bačatka  a souběţně s Komárovským 

potokem jde jiţně mimo řešené území. Další větev vychází z LBC Na Větrnících a vede 

západně mimo řešené území. Na LBC Na větrnících navazuje další větev lokálního 

biokoridoru směřující severně do RBC 246 Březejcký les. Funkčnost prvků (biocenter a 

biokoridorů) tohoto typu v rámci lesních porostů je ovlivněna především stávající dřevinnnou 

skladbou lesa - většinou je optimálnímu stavu dosti vzdálená. Funkčnost úseků biokoridorů 

mimo les odpovídá kvalitě vyuţitých náhradních společenstev. 

 Biocentra navrţená v místech kříţení nebo styků větví obou zmíněných typů (biocentra 

smíšeného typu) reprezentují oproti biocentrům v trasách větví jednoho typu obecně širší 

spektrum stanovištních podmínek. Jejich cílová podoba bude tudíţ většinou z hlediska 

zastoupených společenstev pestřejší. S tím souvisí i jejich obvykle větší navrţená rozloha. 

 

Cílovými ekosystémy všech skladebných částí mezofilních větví místního ÚSES jsou 

mezofilní  lesní společenstva, případně náhradní nelesní porosty dřevin, s dominancí 

geograficky původních dřevin (zejm. buku a dubu zimního). 

Spektrum cílových ekosystémů je v případě skladebných částí hydrofilních větví místního 

ÚSES pestřejší neţ v případě větví mezofilních – vţdy jsou zastoupena společenstva vodní a 

dřevinná, téměř vţdy společenstva mokřadní a často i společenstva luční. 

 

Komplexní pozemkové úpravy 

Pro k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí jsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy, kde je 

v rámci návrhu společných zařízení navrţen také plán územního systému ekologické stability. 

Plochy vymezené v obvodu pozemkových úprav pro ÚSES jsou v územním plánu 

respektovány. 
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Interakční prvky 
 

Síť biocenter a biokoridorů je nezbytným základem ekologické stability krajiny. Tuto síť je 

dále potřebné doplnit systémem interakčních prvků, s důrazem na alespoň základní rozčlenění 

odlesněných partií krajiny. 

Metodickými podklady pro tvorbu ÚSES nejsou stanoveny ţádné konkrétní poţadavky, které 

by výrazněji omezovaly výslednou podobu interakčních prvků. Interakční prvky mohou mít 

tudíţ velice rozmanitý charakter (např. náletových porostů dřevin, ovocných a okrasných 

alejí, polokulturních a ladních bylinných porostů apod.) a často plní v krajině vedle funkcí 

ekologických i jiné významné funkce (např. půdoochrannou, vodohospodářskou, estetickou). 

V řešeném území mohou funkci interakčních prvků plnit především následující typy ploch 

(pokud nejsou začleněné do navrhovaných biocenter a biokoridorů): 

 existující i navrhované doprovodné vegetační pásy většiny stávajících komunikací 

v odlesněných partiích krajiny, mimo zastavěná území; 

 drobnější vodní toky s doprovodnou vegetací; 

 izolované nelesní porosty dřevin. 

Návrh systému interakčních prvků má v zásadě doporučující charakter. Jeho hlavním cílem je 

zachování stávajících významných krajinných struktur, pozitivně ovlivňujících ekologickou i 

estetickou hodnotu krajiny, a to především v jejích odlesněných částech, a jejich postupné 

doplnění vhodnými výsadbami dřevin. 

Vymezení interakčních prvků bude nutné konkretizovat při zpracování komplexních 

pozemkových úprav. 

 

Limitující prostorové a funkční parametry ÚSES 
 

Jednou z podmínek zabezpečení funkčnosti základních skladebných částí ÚSES (a tedy i 

systému jako celku) je dodrţení jejich limitujících prostorových parametrů. V případě 

biocenter je limitujícím parametrem minimální potřebná výměra, v případě biokoridorů jsou 

limitujícími parametry maximální přípustná délka a minimální potřebná šířka. Interakční 

prvky ţádné limitující parametry stanoveny nemají.  

Limitující prostorové parametry pro biocentra a biokoridory v rozlišení podle jejich 

biogeografického významu a podle typů poţadovaných cílových společenstev jsou uvedeny 

v základní metodické příručce pro tvorbu ÚSES – Rukověti projektanta místního územního 

systému ekologické stability z roku 1995. Základních skladebných částí ÚSES v řešeném 

území se týkají následující limitující parametry: 

1. Minimální velikost lokálních biocenter (v případě ideálního kruhového tvaru): 

 společenstva lesní – minimální výměra 3 ha; 

 společenstva luční – minimální výměra 3 ha; 

 společenstva mokřadní – minimální výměra 1 ha; 

 společenstva kombinovaná – minimální výměra 3 ha; 

2. Maximální délka lokálních biokoridorů a moţnost jejich přerušení: 

 společenstva lesní – maximální délka 2 000 m, moţnost přerušení do 15 m; 

 společenstva mokřadní – maximální délka 2 000 m, moţnost přerušení do 50 m zasta-

věnou plochou, do 80 m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami; 

 společenstva luční – maximální délka 1 500 m, moţnost přerušení i 1 500 m; 

 společenstva kombinovaná – maximální délka 2 000 m, moţnost přerušení do 50 m 

zastavěnou plochou, do 80 m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami; 

3. Minimální šířka lokálních biokoridorů: 

 společenstva lesní – minimální šířka 15 m; 

 společenstva mokřadní – minimální šířka 20 m; 
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 společenstva luční – minimální šířka 20 m. 

V případě biocenter reprezentujících zároveň dva základní typy stanovišť (stanoviště bez 

významnějšího ovlivnění podzemní vodou a stanoviště významně ovlivněná podzemní 

vodou) tvoří minimální potřebná výměra součet minimálně potřebných výměr vyjádřených 

pro společenstva v rámci kaţdého z obou typů stanovišť zvlášť. 

Z uvedených parametrů vyplývá, ţe se prostorové nároky na tvorbu funkčních biocenter a 

biokoridorů u různých typů společenstev poněkud liší. Konkrétní vymezení skladebných částí 

ÚSES ovšem závisí především na vhodných přírodních podmínkách a na aktuálním stavu 

vyuţití území. Výměra navrţených biocenter tak obvykle v různé míře překračuje 

poţadovanou minimální velikost a délka biokoridorů většinou vzhledem k logice rozmístění 

biocenter a jejich propojení nedosahuje maximální přípustné délky. 

 

Základní charakteristika navrţených biocenter a biokoridorů 

 

Základní údaje o navrţených biocentrech a biokoridorech, obsahující jejich označení a název 

(ten pouze v případě biocenter), funkční typ, katastrální území, do kterých zasahují, a cílová 

společenstva, jsou obsaţeny v přiloţených tabulkách.  

 

Regulativy pro ÚSES 

 

Vytváření územního systému ekologické stability (ÚSES) je v souladu s ustanovením § 4 

odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů veřejným zájmem. 

Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra a 

biokoridory. Závazné je obecně umístění (lokalizace) skladebných prvků ÚSES, vyplývající 

z jejich funkce v systému. V případě biocenter a biokoridorů jsou závazné i cílové 

ekosystémy (resp. cílová společenstva) uvedené obecně v textové zprávě a pro jednotlivé 

prvky v popisných tabulkách. Směrné je obecně vymezení (přesné hranice) skladebných 

prvků ÚSES. 

Pro funkční plochy začleněné do návrhu ÚSES platí následující regulace vyuţití: 

Přípustné jsou: 

 výsadby porostů geograficky původních dřevin (mimo plochy, kde jiné typy regulací 

výsadby dřevin neumoţňují), změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch 

geograficky původních dřevin a jiná opatření k posílení či zachování funkčnosti 

jednotlivých prvků ÚSES, do doby realizace příslušných opatření stávající vyuţití, příp. 

jiné vyuţití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníţí aktuální 

ekologickou stabilitu území. 

Podmíněně přípustné jsou: 

 liniové stavby napříč biokoridory, stoţáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního 

vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, 

signální a stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely. 

Nepřípustné jsou: 

 všechny ostatní činnosti a způsoby vyuţití, které nejsou uvedeny jako přípustné či 

podmíněně přípustné – zejména pak stavební činnost jiného neţ podmíněně přípustného 

typu a takové činnosti a způsoby vyuţití, jeţ by vedly k závaţnějšímu narušení ekologicko-

stabilizační funkce či přirozených stanovištních podmínek (zintenzivnění hospodaření, 

ukládání odpadů a naváţek, zásahy do přirozeného vodního reţimu aj.). 

Výsadbu v místech střetů se sítěmi technické infrastruktury je nutno koordinovat s poţadavky 

správců dotčených sítí. Obdobně případnou výsadbu podél vodních toků je nutno provádět 

v souladu s oprávněnými poţadavky správce toku. 
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V rámci návrhu komplexních pozemkových úprav a zpracování lesních hospodářských plánů 

a osnov můţe dojít ke korekci nebo upřesnění průběhu a vymezení ÚSES. Tyto korekce či 

upřesnění bude moţno provádět pouze tak, aby zůstala zachována funkčnost systému. 

 

Popis navrţených biocenter 
 

označení a název funkční typ katastrální území cílová společenstva 

RBC 246 Březejcký les regionální 

biocentrum 

Ruda u V.M. a.j Mezofilní bučinné, rašelinné, 

luční a vodní 

LBC 1 Puštěnec lokální 

biocentrum 

Ruda u V.M Vodní, mokřadní, dřevinná a 

luční (na podmáčených 

stanovištích) 

LBC 2 Na Větrnících lokální 

biocentrum 

Ruda u V.M lesní (mezofilní) a vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích)   

LBC 3 U Jáchymova lokální 

biocentrum 

Ruda u V.M Lesní (mezofilní) 

LBC 4 Na Jelence lokální 

biocentrum 

Ruda u V.M lesní (mezofilní) a vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích)   

LBC 5 Bačatka lokální 

biocentrum 

Ruda u V.M  

Lhotka u V.M 

lesní (mezofilní) a vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích)   

 

 

Popis navrţených biokoridorů 
 

označení  funkční typ katastrální území cílová společenstva 

K 1 lokální biokoridor Ruda u V.M. Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

K 2 lokální biokoridor Lhotka u V.M. Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

K 3 lokální biokoridor Ruda u V.M. Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

K 4 lokální biokoridor Ruda u V.M. Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

K 5 lokální biokoridor Ruda u V.M. 

Lhotka u V.M. 

Lesní (mezofilní) 

K 6 lokální biokoridor Lhotka u V.M. Lesní (mezofilní) 

K 7 lokální biokoridor Ruda u V.M. Lesní (mezofilní) 

K 8 lokální biokoridor Ruda u V.M. Lesní (mezofilní) 
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3. 11. Návrh poţadavků civilní ochrany 

 

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

 

 vodní toky 

 

Zastavěným územím Rudy protéká Komárovský potok, který je v úseku procházejícím 

obcí zatrubněn. Potok je málo vodný a neohroţuje záplavou zástavbu v obci. 

Zastavěným místní části Lhotka územím protéká potok Záţlebí, potok neohroţuje 

záplavou zástavbu v místní části.  

Vodní toky v řešeném území nemají vodoprávním úřadem stanovené záplavové území. 

 

 vodní plochy 

 

Umělé vodní nádrţe v sídlech jsou zastoupeny několika rybníky. Největší vodní plochy 

jsou na Pelgramském potoce – rybník Puštěnec a rybník Rudský a na toku Polomina – 

rybník Janůvek. Na těchto tocích jsou navrţeny další vodní plochy. Z hlediska zvláštní 

povodně a ovlivnění zastavěného území obce tyto toky a rybníky na nich nemají význam, 

leţí mimo povodí a odtékají mimo urbanizované území obce. 

 

b) Vymezení zón havarijního plánování 

 

- velitelské stanoviště bude umístěno v objektu obecního úřadu 

- stanice první pomoci a sklad léků v objektu kulturního domu   

- stanoviště vyprošťovací technicky – zemědělský areál  

- nouzové ubytování – v kulturním domě 

 

c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

 

- ukrytí se předpokládá v úkrytech budovaných v době ohroţení 

- k úkrytům budou vyuţívány především prostory skladovací a sklepy 

- úkryty by měly být prostory zcela zapuštěné, výjimečně částečně zapuštěné (ochranný 

součinitel K = min. 5) 

- situování úkrytů by mělo být takoví, aby bylo zajištěno jejich rychlé obsazení, opuštění 

a při poškození úkrytů moţnost vyproštění 

- potřebná plocha úkrytu vychází z poţadavku 1,5 m
2
 plochy na osobu 

- kryty nutno situovat v dostupní vzdálenosti od pracovišť a obydlí - 100 aţ 500 m -  

tedy v kaţdé místní části v Rudě a v ve Lhotce 

 

Stávající úkryty 

 

V obci nejsou situovány stávající protiradiační úkryty. 

 

Obecné zásady situování úkrytů 

 

 u individuální zástavby a bytových domů doporučit budování suterénních prostor 

 zajistit ukrytí u veřejné občanské vybavenosti  
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d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

 

V obci Ruda u V.M. není počítáno s evakuací obyvatelstva mimo území obce, ani není 

počítáno s ubytovací povinností v obci. 

 

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

 

Sklad prostředků individuální ochrany (PIO) 

- na obecním úřadě 

 

f) Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území obce 

 

V současně zastavěném území obce se nenacházejí nebezpečné látky z pohledu civilní 

ochrany. 

 

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo sníţení škodlivých 

    účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

 

Stanoviště vyprošťovací techniky - areál zemědělského druţstva.  

Umývárny a chemické odmořování - areál zemědělského druţstva. 

 

h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

 

V řešeném území kromě havarované skládky nejsou skladovány nebezpečné látky 

z pohledu civilní ochrany. 

 

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

 

Obec je zásobena vodou z vlastního vodovodu, zdrojem je vlastní prameniště. Nouzové 

zásobování je moţné: 

a) vyuţitím zdrojů z  vlastních studní 

b) případně dováţkou vody do všech částí obce ze zdroje Pavlov 

 

 Návrh řešení zásobení elektrickou energií - náhradní zdroj v nutném rozsahu 

(stanoviště první pomoci, velitelské stanoviště). 

 

Poţadavky  Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina  

V dalších fázích územní a stavební dokumentace staveb je třeba respektovat Vyhlášku č. 

246/2001 Sb. v platném znění. Dokumentace musí zahrnovat řešení pro protipoţární zásah ve 

smyslu ČSN 730802 (přístupové komunikace, zásahové  cesty) a řešení způsobu zastavění ve 

vztahu k poţární bezpečnosti (odstupové vzdálenosti, poţárně nebezpečný prostor). 
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4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŢITELNÝ 

ROZVOJ SPOLU S INFORMACÍ ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO 

STANOVISKO  K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 

POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST 

NEBYLO RESPEKTOVÁNO.   

 

Přírodní, civilizační a kulturní hodnoty je nezbytné chápat v duchu trvale udrţitelného 

rozvoje jako vztah hodnot kvalitního ţivotního prostředí, hospodářství a hospodářského 

rozvoje, sociálních vztahů a sociálních podmínek a hodnot kulturního dědictví. 

V územním plánu obce Ruda u Velkého Meziříčí je navrţen především rozvoj obytného 

území obce v části Ruda i části Lhotka, a to  v návaznostmi na zastavěné území obce. 

V místní části Křeptovský Dvůr je pak navrţen rozvoj výrobního území obce rovněţ 

v návaznosti na stávající výrobní území. V konceptu územního plánu obce jsou v prostoru u 

dálnice D1 (tedy v území, které  je jiţ z hlediska krajinného rázu dotčeno tělesem dálnice a 

koridory inţenýrských sítí podél dálnice) v souladu s rozhodnutím obce a poţadavky 

investora  navrţeny výškové stavby větrných elektráren.  

V obci Ruda není rozvoj obce na úkor přírodních a kulturně-historických podmínek území.  

Závěr zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí (po 

posouzení obsahu návrhu zadání) poţadoval posouzení územního  plánu obce z hlediska vlivů 

na ţivotní prostředí. Posouzení je samostatnou přílohou konceptu územního plánu.  

Navrhovaný rozsah změn v území není takového rozsahu a neobsahuje takové záměry, 

které by byly v rozporu s cíly územního plánování.  

Územní plán obce Ruda bylo  nutné posuzovat z hlediska vlivů na ţivotní prostředí. V 

úrovni  konceptu územního plánu bylo zpracováno posouzení vlivu na ţivotní prostředí, které 

je samostatnou přílohou územního plánu. Posouzení zpracovala oprávněná organizace 

Investprojekt NNC,s.r.o. Brno , říjnu 2006. 
 

 

5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ  FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA. 

 

Zpracováno podle: 

 

1. Zákona č. 334/92 Sb. ČNR ze dne 12. 5. 1992 „ O ochraně ZPF” a zákona č. 98/1999 ze 

dne 29. 4. 1999, kterým se mění zákon č. 334. 

2. Vyhlášky č. 13/1994 Sb. Ministerstva ţivotního prostředí, přílohy č. 3 ze dne 24. 1. 1994, 

kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

3. Metodického pokynu odboru lesa půdy MŢP ČR ze dne 1. 10. 1996, č. j. OOLP/1067/96 

k odnímání půdy ze ZPF. 

4. Vyhodnocení pozemků PUPFL bude zpracováno dle zákona č. 289/1995 Sb. „O lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), který v § 14 upravuje povinnosti 

zpracovatelů či pořizovatelů územně plánovací dokumentace. 
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5. 1. Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské  

        půdy 

 

Kraj:   Vysočina 

Okres:   Ţďár nad Sázavou 

Obec:   RUDA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ 

Katastrální území: Ruda u Velkého Meziříčí 

   Lhotka u Velkého Meziříčí 

    

Sousední obec a katastry: 

- obec Jabloňov (k. ú. Jabloňov) 

- obec Březejc (k. ú. Březejc)  

- obec Sviny (k. ú. Sviny) 

- obec Ořechov (k. ú. Ořechov) 

- obec Osová Bitýška (k. ú. Osová Bitýška) 

- obec Záblatí (k. ú. Záblatí) 

- město Velká Bíteš (k. ú. Velká Bíteš, Holubí Zhoř, Jáchymov) 

- obec Tasov (k. ú. Tasov) 

  

Úhrnné hodnoty druhu pozemků pro obce Ruda u Velkého Meziříčí 

(k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí + Lhotka u Velkého Meziříčí)  

 

    RUDA u Velkého Meziříčí celkem 

 ha % 

   zemědělská půda 877 67,3 

z toho - orná půda 751 57,6 

 - zahrada 20 1,5 

 - trvalý travní porost 106 8,2 

   nezemědělská půda 426 32,7 

z toho - lesní pozemek 312 24,0 

 - vodní plocha 26 2,0 

 - zastavěná plocha a nádvoří 11 0,8 

 - ostatní plochy 77 5,9 

CELKEM 1303 100,0 

 

 

Bonitace půdy BPEJ - podle Katastrálního úřadu Ţďár nad Sázavou 

 

Klimatický region: 7 - mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7°C, průměrný roční 

úhrn sráţek 650 - 750 mm. 

 

Hlavní půdní jednotky v řešeném území: 29, 32, 37, 50, 64, 68 
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Přehled BPEJ v řešeném území a jejich zařízení do tříd ochrany zemědělské půdy 

(dle Metodického pokynu odboru lesa a půdy MŢP ČR ze dne 1. 10. 1996) 

 

BPEJ TŘÍDA OCHRANY ZPF 

72901 I 

72904 II 

72911 I 

72914 III 

73211 II 

73214 IV 

73716 V 

75011 III 

76411 III 

76811 V 

 

Nezemědělská půda 

 

k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí 

35 - vodní plochy 

23 - pozemky určení k plnění funkce lesa 

29 - ostatní nezemědělská půda 

 

k. ú. Lhotka u Velkého Meziříčí 

99 - nezemědělská půda (vodní plochy, pozemky určené k plnění funkce lesa, ostatní 

nezemědělská půda. 

 

5. 2. Další výchozí údaje 

 

1. Hranice katastrálního území - podle podkladů od Katastrálního úřadu Ţďár nad Sázavou. 

2. Hranice zastavěného území dle vyhlášky č. 13 - podle map KN a dle průzkumu v terénu. 

3. Údaje o pozemcích - kultura parcel vyhledána na internetových stránkách katastrálního 

úřadu. Výměry celých parcel nebo jejich částí jsou změřeny v počítači. 

4. Kvalita zemědělské půdy (BPEJ) dle Katastrálního úřadu ve Ţďáře nad Sázavou. 

5. Třídy ochrany zemědělské půdy - dle Metodického pokynu odboru lesa a půdy MŢP ČR 

ze dne 1. 10. 1996. 

6. Meliorované pozemky od Zemědělské vodohospodářské správy, územního pracoviště 

Ţďár nad Sázavou. 

7. Ve výkresu „Zábor ZPF, PUPFL a etapizace výstavby je rovněţ zakreslen územní systém 

ekologické stability krajiny, poddolované území po těţbě rud, hlavní inţenýrské sítě 

(vedení VVN 400 a 110 kV, vedení VN 22 kV, velmi vysokotlaký plynovodo, ropovod, 

středotlaký plynovod, radioreleové trasy, sdělovací kabely, přívodní vodovodní řad.  

Podklady byly převzaty od Krajského úřadu kraje Vysočina, Obecního úřadu Ruda u 

Velkého Meziříčí, MěÚ ve Ţďáře nad Sázavou a správců jednotlivých sítí. 
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5. 3. Přehled, vyhodnocení a zdůvodnění navrhovaných lokalit pro výstavbu 

 

Katastrální území RUDA u Velkého Meziříčí 

 

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ  

 

Lokalita č. 1 

Proluka pro rodinný domek na soukromém pozemku. Kultura - ovocný sad, BPEJ 73214 (IV. 

třída ochrany), současně zastavěné území, 1. etapa výstavby. 

 

Lokalita č. 2 

Proluka pro rodinné domky v současně zastavěném území obce. Kultura - orná půda, BPEJ 

73214 (IV. třída ochrany), 1. etapa výstavby. 

 

Lokalita č. 3 

Proluka pro RD uvnitř současně zastavěného území obce. Kultura - orná půda, BPEJ 73214 

(IV. třída ochrany), 1. etapa výstavby. 

 

Lokalita č. 4 – lokalita „U Hřbitova“ 

Plocha pro rodinné domky v současně zastavěného území obce. Kultura - orná půda, zahrada, 

cca 67 % BPEJ 73214 (IV. třída ochrany) a cca 33 %73716 (V. třída ochrany), 1. etapa 

výstavby. 

 

Lokalita č. 5 – lokalita „U hřbitova“ 

Plocha pro rodinné domky v současně zastavěném území obce. Kultura - především orná 

půda, trvalý travní porost, BPEJ 73716 (V. třída ochrany), 1. etapa výstavby. 

 

Lokalita č. 6 

Plocha pro rodinný domek v současně zastavěném území. Kultura - zahrada, BPEJ 73214 (IV. 

třída ochrany), 1. etapa výstavby. 

 

Lokalita č. 8 

Proluka pro rodinné domky v současně zastavěném území obce. Kultura - zahrada, BPEJ 

73214 (IV. třída ochrany). 1. etapa výstavby. 

 

Lokalita č. 9 – lokalita „Pod Silnicí“ 

Plocha pro rodinné domky částečně v současně zastavěném území obce na zahradách a 

částečně na orné půdě mezi stávající soustředěnou zástavou a oddělenou parcelou s rodinným 

domkem. Rodinné domky je nutno situovat mimo hlukové pásmo silnice II/602. V hlukovém 

pásmu jsou navrţeny zahrady pro rodinné domky. Kultura - orná , zahrada, ovocný sad, cca 

98 % plochy  BPEJ 73214 (IV. třída ochrany) a 2 % BPEJ 75011 (III. třída ochrany). 

Etapizace - část parcel – cca 0,523 ha podél stávající místní komunikace 1. etapa výstavby. 

Zbývající část   - t. j. 3,999 ha v dalších etapách. 

 

Lokalita č. 10  

Plocha pro rodinný domek , kultura trvalý travní porost, BPEJ 73214 – IV třída ochrany.1. 

etapa výstavby.  

Tato lokalita zasahuje dle nepřesných podkladů Zemědělské vodohospodářské správy do 

ploch s provedeným odvodněním. Při projektování tohoto rodinného nutno prověřit stav 

funkčnosti meliorace a případně její funkčnost zachovat.  
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Lokalita č. 11 

Proluka pro rodinný domek v současně zastavěném územ obce. Kultura - zahrada, BPEJ 

72911 (I. třída ochrany). 

 

Lokalita č. 12 – lokalita „Pod Vodojemem“ 

Plocha pro rodinné domky. Kultura - především orná půda, částečně trvalý travní porost. 

BPEJ 79211 (I. třída ochrany)- cca 86 %, a 73214 (IV. třída ochrany) – 14 %. 

Plocha se nachází na vysoce chráněných půdách. Jde však o dostavbu volných plocha mezi 

stávající zástavbou podél místní komunikace. Plocha je vhodná i z hlediska napojení na 

inţenýrské sítě, 1. etapa výstavby. 

 

Lokalita č. 13 – lokalita „Pod Vodojemem“ 

Plocha pro rodinné domky. Kultura - především orná půda, BPEJ 72911 (I. třída ochrany) –35 

% a 73214 (IV. třída ochrany) - 65 %. Plocha je rozdělena do dvou etap výstavby, 1. etapa se 

předpokládá podél místní komunikace (0,66 ha). Jde prakticky o dostavbu započaté zástavby 

podél této komunikace. Zbývající část ploch (1,088 ha) je navrţena v dalších etapách 

výstavby po vybudování komunikace uvnitř plochy. 

 

Lokalita č. 14 – lokalita „Pod Vodojemem“ 

Plocha pro rodinné domky. Kultura - především orná půda, částečně trvalý travní porost, 

BPEJ 73214 (IV. třída ochrany) – 66 %  a  72911 (I. třída ochrany) – 34 %, 2.etapa výstavby. 

 

Lokalita č. 15 

Plocha pro rodinné domky. Kultura - orná půda, BPEJ 73214 (IV. třída ochrany), 1. etapa 

výstavby. 

 

Lokalita č. 33 

Plocha pro rodinný domek v současně zastavěném území – parcela se nachází v zastavěném 

území k 1. 9. 1966, kultura orná půda, BPEJ 73214 – IV. třída ochrany. 1. etapa výstavby. 

 

Lokalita č. 34 

Plocha pro rodinné domky v zastavěném území obce v místní části Křeptov. Lokalita se 

nachází na ostatní nezemědělské půdě. Nejedná se tedy o zábor zemědělské půdy. 1. etapa 

výstavby. 

 

 

B. PLOCHY OBČANSKÉ A TECHNICKÉ VYBAVENOSTI, SPORT A REKREACE 

 

Lokalita č. 16 

Plocha pro drobná hřiště v zastavěném území obce – parcela se nachází v intravilánu – 

zastavěném území k 1. 9. 1966. Kultura - trvalý travní porost, BPEJ 72911 (I. třída ochrany), 

veřejně prospěšná stavba, 1. etapa výstavby. 

 

Lokalita č. 17 

Plocha pro hřiště. Kultura - trvalý travní porost, BPEJ 75011 (III. třída ochrany), veřejně 

prospěšná stavba, 1. etapa výstavby.  

 

Lokalita č. 18 

Plocha pro čistírnu odpadních vod. Kultura - trvalý travní porost, BPEJ 76411 (III. třída 

ochrany), veřejně prospěšná stavba, 2. etapa výstavby. 
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Lokalita č. 19 

Plocha pro víceúčelovou vodní nádrţ. Kultura - trvalý travní porost, BPEJ 75011 – 77 % a 

76411  - 23 % (III. třída ochrany).   

 

Lokalita č.20 

Plocha pro víceúčelovou vodní nádrţ. Kultura - trvalý travní porost, BPEJ 75011 (III. třída 

ochrany) – 93 % a 73211 (II. třída ochrany) 7 %. 

 

Lokalita č.36 

Plocha pro rozhlednu u vodojemu , kultura častečně ostatní, částečně orná půda.BPEJ 73214 – 

IV. třída ochrany.  

 

 

C. PLOCHY PRO VÝROBU 

 

Lokalita č. 21 

Plocha pro průmysl  - zábor především orné půdy, BPEJ 72911 (I.třída ochrany) – 7 %, 73214 

(IV. třída ochrany) – 64 % a 73716 (V. třída ochrany) – 29 %. II. etapa výstavby 

 

 

D. DOPRAVNÍ PLOCHY 

 

Lokalita č. 23 

Plocha pro parkoviště u stávajícího hřbitova. Kultura - trvalý travní porost, BPEJ 73211      

(II. třída ochrany), veřejně prospěšná stavba.1. etapa výstavby 

 

 

Katastrální území LHOTKA u Velkého Meziříčí 

 

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ  

 

Lokalita č. 24 

Plocha pro rodinné domky - plocha uvnitř současně zastavěného území obce. Kultura - 

ovocný sad, trvalý travní porost, BPEJ 72911 (I. třída ochrany).2. etapa výstavby 

 

Lokalita č. 25 

Proluka pro rodinný domek v současně zastavěném území obce. Kultura - minimální zábor - 

trvalý travní porost, BPEJ 72911 (I. třída ochrany).1. etapa výstavby.  

 

Lokalita č. 26 

Proluka pro rodinné domky v současně zastavěném území obce. Kultura - ostatní, trvalý 

travní porost, BPEJ 72911 (I. třída ochrany).1. etapa výstavby. 

 

 

B. PLOCHY OBČANSKÉ A TECHNICKÉ VYBAVENOSTI, SPORT, REKREACE, 

     ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY 

 

Lokalita č. 27 

Plocha pro zalesnění - převzato z komplexních pozemkových úprav. Kultura - orná půda, 

BPEJ 73214 (IV. třída ochrany). 
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Lokalita č. 28 

Plocha pro zalesnění - převzato z komplexních pozemkových úprav. Kultura - orná půda, 

BPEJ 72914 (III. třída ochrany) a 73214 (IV. třída ochrany). 

 

Lokalita č. 29 

Plocha pro zalesnění, kultura – orná půda, BPEJ 73214 (IV. třída ochrany). 

 

Lokalita č. 30 

Plocha pro zalesnění, kultura – orná půda, BPEJ 72914 (III. třída ochrany). 

 

Lokalita č. 31 

Plocha pro zalesnění, kultura – orná půda, BPEJ 72914 (III. třída ochrany). 

 

 

C. PLOCHY PRO VÝROBU 

 

Lokalita č. 32 

Malá plocha pro zemědělskou výrobu v současně zastavěném území obce. Kultura – trvalý 

travní porost, BPEJ 72911 (I. třída ochrany).  
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Katastrální území: RUDA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ 
Klimatický region: 7 
     

PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF 
  

          

     VÝMĚRA 

 

   

ČÍSLO NÁVRH ČÍSLO KULTURA BPEJ NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ TŘÍDA 

OCHRANY 

VLASTNÍK POZNÁMKA 

LOK. FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PARCEL

Y 

DLE KN  PLOCHA Z TOHO ZEMĚDĚLSKÉ   

  DLE KN   V ha ha PŮDY   

      ZEM. PŮDY    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ         

1 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY 363/2 ovocný sad 73214 0,329 0,329 IV  v současně zastavěném území obce 

2 PLOCHA PRO RODINNÝ DOMEK 514/2 orná půda 73214 0,199 0,199 IV  v současně zastavěném území obce 

3 PLOCHA PRO RODINNÝ DOMEK 552/3 orná půda 73214 0,193 0,193 IV  v současně zastavěném území obce 

4 PLOCHA PRO RODINNÝ DOMEK 1780/2 ostatní  0,022 -    

  585/2 orná půda  0,418 0,418    

  585/3 ostatní  0,042 -    

  585/1 zahrada  0,378 0,378    

    73214 0,572 x IV   

    73716 0,288 x V   

     0,860 0,796   v současně zastavěném území obce 

5 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY 1779 ostatní  0,029 -    

  589/1 orná půda  0,264 0,264    

  595 trvalý travní porost  0,018 0,018    

  596 orná půda  0,175 0,175    

  597/1 orná půda  0,032 0,032    

  597/2 orná půda  0,172 0,172    

    73716 0,690 0,661 V  v současně zastavěném území obce 

6 PLOCHA PRO RODINNÝ DOMEK 1590/1 zahrada 73214 0,188 0,188 IV  v současně zastavěném území obce 

8 PLOCHA PRO RODINNÝ DOMEK 536/1 zahrada  0,046 0,046    

  547/1 zahrada  0,231 0,231    

  536/2 zahrada  0,059 0,059    

  st. 95 stavební  0,006 -    

    73214 0,342 0,336 IV  v současně zastavěném území obce 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY 367/1 zahrada  0,300 0,300    

  367/2 zahrada  0,225 0,225    

  381 orná půda  0,267 0,267    

  394  orná půda  1,505 1,505    

  416 orná půda  0,204 0,204    

  418 zahrada  0,254 0,254    

  501/2 ovocný sad  0,507 0,507    

  1792 ostatní  0,035 -    

  507/2 zahrada  0,131 0,131    

  507/3 orná půda  0,075 0,075    

  507/1 zahrada  0,192 0,192    

  1791 ostatní  0,029 -    

  516 ovocný sad  0,275 0,275    

  1787 ostatní  0,028 -    

  524 zahrada  0,188 0,188    

  531 zahrada  0,101 0,101    

  532/2 zahrada  0,206 0,206    

    73214 4,422 x IV   

    75011 0,100 x III   

     4,522 4,430   částečně v zastavěném území 

10 PLOCHA PRO RODINNÝ DOMEK  330 trvalý travní porost 73214 0,118 0,118 IV   

11 PROLUKA PRO RD 835/1 zahrada 72911 0,177 0,177 I  v současně zastavěném území obce 

12 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY   873/1 orná půda  1,073 1,073    

 LOKALITA POD VODOJEMEM  875 trvalý travní porost  0,076 0,076    

  873/9 orná půda  0,108 0,108    

  873/12 orná půda  0,078 0,078    

  833/1 trvalý travní porost  0,222 0,222    

    73214 0,217 0,217 IV   

    72911 1,340 1,340 I   

     1,557 1,557    

13 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY  821/1 trvalý travní porost  0,057 0,057    

 LOKALITA POD VODOJEMEM 855/1 orná půda  1,691 1,691    

    72911 0,625 0,625 I   

    73214 1,123 1,123 IV   

     1,748 1,748    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 PLOCHA PRO RODINNÝ DOMEK 820/4 orná půda  0,083 0,083    

  812/1 orná půda  0,700 0,700    

  827/3 orná půda  0,021 0,021    

  827/2 orná půda  0,018 0,018    

  827/1 orná půda  1,320 1,320    

  788 ostatní  0,021 -    

  811 trvalý travní porost  0,016 0,016    

    72911 0,745 x I   

    73214 1,434 x IV   

     2,179 2,158    

15 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY 855/3 orná půda  0,027 0,027    

  855/2 orná půda  0,128 0,128    

  855/1 orná půda  0,047 0,047    

    73214 0,202 0, 202 IV   

33 PLOCHA PRO RODINNÝ DOMEK  1140 orná půda 73214 0,120 0,120 III   

34 PLOCHA PRO RODINNÉ DOMKY  893/2 ostatní  x -    

  893/3 ostatní  x -    

  893/x ostatní  x -    

     0,565 -   Bez záboru zemědělské půdy v ZÚ 

          

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ    13,989 13,212    

B.  OBČANSKÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOST, SPORT, REKREACE, ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY      

16 PLOCHA PRO HŘIŠTĚ 833/1 trvalý travní porost 72911 0,316 0,316 I  v současně zastavěném území obce 

17 PLOCHA PRO HŘIŠTĚ 621/7 trvalý travní porost 75011 0,353 0,353 III   

18 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 636 trvalý travní porost 76411 0,163 0,163 III   

19 VÍCEÚČELOVÁ VODNÍ NÁDRŢ 322 trvalý travní porost 75011 1,249 1,249 III   

    76411 0,377 0,377 III   

     1,626 1,626    

20 VÍCEÚČELOVÁ VODNÍ NÁDRŢ 1578/3 trvalý travní porost 75011 1,153 1,153 III   

    73211 0,086 0,086 II   

     1,239 1,239    

36 PLOCHA PRO ROZHLEDNU 830/1 ostatní   0,152 -    

  855/1 orná půda  0,178 0,178    

     0,330 0,178    

B. CELKEM OBČ. A TECH. VYB, SPORT, REKREACE, ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY 4,027 3,875 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C. PLOCHY PRO VÝROBU         

35 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA  827/1 orná půda  4,442 4,442    

  855/1 orná půda  0,485 0,485    

  855/2 orná půda  0,114 0,114    

  1801 ostatní  0,043 -    

    72911 0,340 0,340 I   

    73214 3,267 3,267 IV   

    73716 1,477 1,477 V   

     5,084 5,041    

          

C. PLOCHY PRO VÝROBU CELKEM    5,084 5,041    

          

D. DOPRAVNÍ PLOCHY          

23 PARKOVIŠTĚ 1604/3 trvalý travní porost 73214 0,020 0,020 IV   

          

REKAPITUL 

 

 

 

 

 

 

ACE: 

        

          

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ    13,989 13,212    

          

B. PLOCHY OBČ. A TECHN. VYBAVENOSTI, SPORT, REKREACE, ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY 4,027 3,875    

          

C. PLOCHY PRO VÝROBU 5,084 5,041    

      

D. DOPRAVNÍ PLOCHY 0,020 0,020    

          

      

A. - D. CELKEM  23,12
00 

22,148    
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Katastrální území: LHOTKA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ 
Klimatický region: 7 
     

PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF                                                                           
          

     VÝMĚRA 

 

   

ČÍSLO NÁVRH ČÍSLO KULTURA BPEJ NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ TŘÍDA 

OCHRANY 

VLASTNÍK POZNÁMKA 

LOK. FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PARCEL

Y 

DLE KN  PLOCHA Z TOHO ZEMĚDĚLSKÉ   

  DLE KN   V ha ha PŮDY   

      ZEM. PŮDY    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ         

24 PLOCHY PRO RODINNÉ DOMKY 52 ovocný sad  0,403 0,403    

  53 trvalý travní porost  0,166 0,166    

    72911 0,569 0,569 I  v současně zastavěném území obce 

25 PLOCHY PRO RODINNÉ DOMKY 2 ostatní  0,013 -    

  21 ostatní  0,148 -    

  16 trvalý travní porost  0,003 0,003    

    72911 0,164 0,003 I  v současně zastavěném území obce 

26 RODINNÉ DOMKY 42 ostatní  0,069 -    

  44 ostatní  0,005 -    

  41 trvalý travní porost  0,173 0,173    

    72911 0,247 0,173 I  v současně zastavěném území obce 

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ CELKEM    0,980 0,745    

          
B. PLOCHY OBČ. A TECH. VYBAVENOSTI, SPORT, REKREACE, ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY      

27 PLOCHA PRO ZALESNĚNÍ 1147 orná půda 73214 0,453 0,453 IV   

28 PLOCHA PRO ZALESNĚNÍ 1148 orná půda 72914 0,267 0,267 III   

    73214 0,026 0,026 IV   

     0,293 0,293    

29 PLOCHA PRO ZALESNĚNÍ 1165/2 orná půda 73214 0,031 0,031 IV   

30 PLOCHA PRO ZALESNĚNÍ 1023/2 orná půda 72914 0,429 0,429 III   

31 PLOCHA PRO ZALESNĚNÍ 1020 orná půda 72914 0,118 0,118 III   

          

B. PLOCHY VYBAVENOSTI, SPORT, 
REKREACE, ZELEŇ CELKEM   

   1,324 1,324    

          

C. PLOCHY PRO VÝROBU         

32 ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA  50 trvalý travní porost 72911 0,093 0,093 I  v současně zastavěném území 
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Katastrální území: LHOTKA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ 
Klimatický region: 7 
     

PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF                                                                           
          

     VÝMĚRA 

 

   

ČÍSLO NÁVRH ČÍSLO KULTURA BPEJ NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ TŘÍDA 

OCHRANY 

VLASTNÍK POZNÁMKA 

LOK. FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PARCEL

Y 

DLE KN  PLOCHA Z TOHO ZEMĚDĚLSKÉ   

  DLE KN   V ha ha PŮDY   

      ZEM. PŮDY    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

REKAPITULACE:      

      
A. PLOCHY PRO BYDLENÍ 

 
0,980 0,745 

   

   

B. PLOCHY OBČ. A TECHN. VYBAVENOSTI, SPORT, REKREACE, ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY 
 

1,324 1,324 
   

   

C. PLOCHY PRO VÝROBU 
 

0,093 0,093 
   

   

D. DOPRAVNÍ PLOCHY

 

- -    

   

A. - D. CELKEM  2,397 2,162 
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5. 4. Odvody za odnímanou zemědělskou půdu 
 

 Podle zákona č. 334/92 Sb. a podle zákona č. 98/1999 ze dne 29. 4. 1999, kterým se mění 

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu jsou investoři jednotlivých 

stavebních akcí povinni zaplatit odvody za odnímanou zemědělskou půdu. Část odvodů ve 

výši 40 % je příjmem rozpočtu obce, zbytek je příjmem Státního fondu ţivotního prostředí 

České republiky. 

Dle zákona se rovněţ v některých případech odvody ze ZPF nevypisují. O tom, v kterých 

případech bude odvod vymezen a v jaké míře, či nikoli rozhoduje v jednotlivých případech 

orgán ochrany ZPF. 

 

Základní hodnotové ukazatele zemědělské půdy v Kč/m
2
 pro obec Ruda u Velkého Meziříčí 

 

 Klimatický  Kč/m
2
 v hlavní půdní jednotce 

region 29 32 37 50 64 68 

       
7 7,40 4,90 2,20 2,80 1,80 0,90 

        

 

Důvody ke sníţení nebo zvýšení základní sazby odvodů 

 

- Zemědělská půda nalézající se v současně zastavěném území obce - koeficient sníţení 0,2. 

- Důvody ke zvýšení u navrhovaných lokalit: 

 

5. 5. Uţivatelské a vlastnické vztahy, zemědělské organizace, soukromí zemědělci 

 

Soukromí zemědělci - v Rudě je situován v severní části objekt ţivočišné výroby soukromého 

zemědělce p. Vařeky. V jiţní části je pak situována objekt soukromých zemědělců p. Buršíka 

a pana Malce. 

Ve Lhotce je situován objekt ţivočišné výroby p. Hladíka. 

 

Areál HOD Jabloňov - nachází se v severní části Rudy. V areálu je umístěna ţivočišná výroba 

(chov prasat a výkrm drůbeţe), sklady HOD Jabloňov, část areálu vyuţívá soukromý 

zemědělec p. Vařeka. Pro areál bylo vypočteno, dle aktuálního stavu kusů dobytka  v areálech 

ţivočišné výroby, ochranného pásmo 117 m. 

 

Objekt soukromých zemědělců v Rudě v jiţní části obce je vyuţíván pro výkrm prasat. Pro 

objekt bylo vypočteno, podle aktuálního stavu ţivočišné výroby, ochranné pásmo 93 m. 

 

Areál Křeptovský dvůr - nachází se jihovýchodně od sídla Ruda. Vlastní uzavřený dvůr je v 

majetku velkostatku, část dvora vyuţívá Stagro Křeptov pro ţivočišnou výrobu jako teletník - 

výkrm býků. 

Jiţně od dvora se nachází areál ţivočišné výroby JHYB. s. r. o.  zaměřený na reprodukční 

chov prasat s ochranným pásmem dle současného stavu 255 m. 

 

Na katastru Ruda u Velkého Meziříčí a Lhotka u Velkého Meziříčí hospodaří na zemědělské 

půdě tyto organizace a soukromí zemědělci: 

- HOD Jabloňov 
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- Josefa Podstatská - Lichtenstein - Velkostatek Velké Meziříčí 

- Stagro Křeptov 

- Agro Záblatí (k. ú. Lhotka u Velkého Meziříčí) 

- soukromí zemědělci - p. Buršík, p. Malec J. a Vl., p. Vařeka 

 

5. 6. Pozemkové úpravy, ÚSES, protierozní opatření 

 

Pozemkové úpravy 

 

 Na katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí nejsou komplexní pozemkové úpravy 

zpracovány.  

 Katastrální území Lhotka u Velkého Meziříčí má zpracované komplexní pozemkové 

úpravy. 

 

ÚSES 

 

Hlavními podkladovými dokumentacemi pro návrh místního ÚSES v řešeném území jsou 

generel lokálního ÚSES a koordinační studie sjednocení ÚSES okresu Ţďár nad Sázavou       

z roku 2002. Dalším podkladem je koncept územního plánu VÚC kraje Vysočina a územně 

technický podklad nadregionálních a regionálních ÚSES ČR (MŢP ČR z r. 1996). 

 

Protierozní opatření 

 

V území podél vodních toků nutno dodrţet osetí  trvalým  travním porostem  s vyloučením 

orné půdy. 

Dále se navrhuje kolem  zemědělských cest a  vodotečí výsadba niţších dřevin. V 

některých případech se doporučuje realizace záchytných příkopů v rámci navrhovaných 

ploch.  

Na zemědělsky obhospodařovaných plochách se doporučuje po celý rok udrţet rostlinný 

pokryv, upřednostňovat hustě seté obiloviny (hlavně ozimé) a víceleté pícniny. 
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Vyčíslení záboru pro prvky ÚSES 

 

Vyčíslení slouţí pouze pro potřeby územního plánu. V tabulkách e vyčíslen celkový zábor, 

z toho pak předpokládaný zábor zemědělské půdy (orná půda, trvalý travní porost)               

pro jednotlivé prvky ÚSES (biocentrum, biokoridory).  

 

Biokoridory 

 

označení a název katastrální území 
výměra 

celkem (ha) 

z toho zábor 

zemědělské půdy 

K1 - lokální biokoridor Ruda u Velkého  Meziříčí 6,893 4,760 

K2 - lokální biokoridor Lhotka u Velkého Meziříčí 1,677 0,300 

K3 - lokální biokoridor Ruda u Velkého Meziříčí 0,670 - 

K4 - lokální biokoridor Ruda u Velkého Meziříčí 1,506 0,184 

K5 - lokální biokoridor 
Ruda u Velkého Meziříčí 

Lhotka u Velkého Meziříčí 
1,724 0,090 

K6 - lokální biokoridor Lhotka u Velkého Meziříčí 1,548 0,244 

K8 - lokální biokoridor Ruda u Velkého Meziříčí 0,430 - 

Celkem biokoridory 14,448 5,578 

 

 

Biocentra 

 

číslo název katastrální území 
výměra celkem 

(ha) 

z toho zábor 

zemědělské půdy 

RBC 246 Březejcký les Ruda u V. Meziříčí 88,138 0,26 

LBC 1 Puštěnec Ruda u V. Meziříčí 8,398 4,750 

LBC 2 Na Větrnících Ruda u V. Meziříčí 5,449 1,595 

LBC 3 U Jáchymova Ruda u V. Meziříčí 5,679 - 

LBC 4 Na Jelence Ruda u V. Meziříčí 7,004 0,472 

LBC 5 Bačatka 
Ruda u V. Meziříčí 

Lhotka u V. Meziříčí 
6,875 2,145 

Celkem biocentra 121,543 9,222 
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5. 7. Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF 

 

Snahou zpracovatele bylo podchytit dosud známé a předpokládané potřeby obce. Na území 

obce nebyla dosud zpracována a schválen ţádná územně plánovací dokumentace. Obec má 

zpracovanou urbanistickou studii, kterou zpracovala v roce 2000 firma Atelier územního 

plánování a architektury, ing. arch. Vlasta Šilhavá. Tato urbanistická studie byla částečně 

projednána referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu ve Ţďáře nad Sázavou. 

Obec Ruda je tvořena dvěmi sídly, sídlem Ruda s osadou Křeptovský dvůr a sídlem 

Lhotka. 

 

Plochy pro bytovou výstavbu 

U jednotlivých lokalit pro stavbu rodinných domků bude dodrţován čl. III – odst. (2) c)  

METODICKÉHO POKYNU ODBORU OCHRANY LESA A PŮDY MINISTERSTVA 

ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. 10. 1996 a bude odnímána 

kromě komunikací, chodníků, nutné sídelní zeleně apod. parcela pro stavbu jednoho 

rodinného domu pro fyzickou osobu maximálně 1 200 m2.  

 

Územní plán vyuţívá ploch především v současně zastavěném území obce (lok. č. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8, 11, 33 a 34, částečně pak lok. č. 9). Proluky budou zastavěny v 1.etapě.   

Ve Lhotce jsou veškeré plochy navrţeny v současně zastavěném území obce (lok. č. 24, 25, 

26).  

Zásadní rozvojová plocha v Rudě je ve východní části sídla (lokalita Pod Vodojemem - 12, 13 

a 14. Lokalita je částečně na kvalitní zemědělské půdě. vzhledem k tomu, ţe jde prakticky o 

dostavbu volných ploch mezi stávající zástavbou podél místní komunikace, nejsou tyto 

plochy vhodné pro intenzivní zemědělské vyuţití. Plochy jsou vhodné i z hlediska napojení na 

inţenýrské sítě a vhodně zarovnávají zastavěné území sídla. 

Dále jsou navrţeny k zástavbě plochy mezi současně zastavěným územím obce a silnicí 

(lokalita „Pod Silnicí - 8, 9, 10), dostavba v lokalitě U Hřbitova (4, 5, 6). 

 

Plochy pro občanskou, technickou vybavenost, sport, rekreaci, vodní plochy a zeleň  

včetně zalesnění 

V obci Ruda jsou navrţeny rovněţ dvě lokality pro hřiště - lok. č. 16, 17 (obě veřejně 

prospěšné stavby). Lokalita č. 16 se nachází v současně zastavěném území obce.  Dále pak 

plocha pro čistírnu odpadních vod (lok. č. 18) – veřejně prospěšná stavba, dvě víceúčelové 

vodní nádrţe (lok. č. 19 a 20). 

Na kopci u vodojemu je navrţena plocha pro rozhlednu. Rozhledna těsně navazuje na 

zastavěné plochy vodojemu. Zábor zemědělské půdy bude malý.  

Na katastrálním území Lhotka u Velkého Meziříčí jsou navrţeny parcely k zalesnění dle 

pozemkových úprav (lok. č. 27 a 28) a dále malé plochy k zalesnění dle poţadavků obecního 

úřadu a soukromích vlastníků – lok. 29, 30 a 31.  

 

Plocha pro výrobu 

V územním plánu je navrţena plocha pro průmyslovou výrobu podél silnice na   Křeptovský 

dvůr, východně od místní části Ruda (jde o lokalitu  č. 35). 

V místní části Lhotka je navrţena malá ploška pro zemědělskou výrobu navazující na 

stávající zemědělskou výrobu v současně zastavěném území obce.  
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Plochy na meliorované zemědělské půdě 

Do pozemků s provedeným odvodněním zasahuje dle podkladů Zemědělské vodohospodářské 

správy pouze lokalita č. 10 pro jeden rodinný domek. Při projektování tohoto rodinného nutno 

upřesnit plochu s provedeným odvodněním a případně zachovat funkčnost stávající 

meliorace.  

 

Celkový zábor pro obec Ruda činí:  

 

Katastrální území celkem z toho zemědělská půda 

  Ruda u Velkého Meziříčí 23,120 22,148 

  Lhotka u Velkého Meziříčí 2,397 2,162 

  Celkem 25,517 24,310 

  

Vyčíslení je orientační a slouţí pouze pro potřeby územního plánu. Předpokládá se, ţe 

celkový zábor bude v navrhovaném období niţší. 

 

5. 8. Pozemky určené k plnění funkce lesa 

 

Na katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí a Lhotka u Velkého Meziříčí zabírají lesy 

cca 312 ha, coţ je 24 % z celkové výměry katastru. Lesnatost řešeného území se pohybuje 

kolem průměru České republiky. 

Velkou část lesní půdy v řešeném území, tj. cca 186 ha vlastní Josefa Podstatská - 

Lichstenstein - Velkostatek Velké Meziříčí. 

Velký lesní komplex se nachází v severní části řešeného území - tzv. Březejcký les. Další 

velké lesní komplexy se nachází v jihovýchodní části řešeného území a v západní části podél 

dálnice D1. Na katastru se nachází rovněţ velké mnoţství roztroušených lesíků. 

Veškerá lesní půda je zařazena do kategorie lesy hospodářské. Obecně převaţuje smrkový 

porost. 

Ţádná z navrhovaných lokalit se nedotkne pozemků určených k plnění funkce lesa.            

V ochranném pásmu lesa se nachází pouze lok. č. 18 pro čistírnu odpadních vod. Jedná se  o 

drobný lesík. Čistírnu nelze z technických důvodů umístit jinde. Jde o veřejně prospěšnou 

stavbu. 

Na katastrálním území Lhotka u Velkého Meziříčí jsou navrţeny  k zalesnění – lokalita     

č. 27, 28, 29, 30 a 31. Celkem bude zalesněno 1,324 ha zemědělské půdy.  

 

 

 

 


