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A. Textová ást : 

1. Vymezení zastav ného území 
 Zastav né území bylo vymezeno k 10.03.2014. 
 Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu: 

 výkres 1 - Základní len ní území 
 výkres 2 - Hlavní výkres. 

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území 
2.1. Základní koncepce rozvoje území 

 Stabilizovat obec ve struktu e osídlení. 
 Vytvo it podmínky pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, který spo ívá ve vyváženém 

vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost 
spole enství obyvatel území. 

 Nastavit podmínky pro mírný nár st demografického a sídelního potenciálu obce s cílem 
omezit odchodu zejména mladšího obyvatelstva z obce. 

 Prov it pot eby na úseku ve ejné infrastruktury a využitelnosti sou asných výrobních a 
skladovacích ploch s nastavením podmínek pro jejich další úm rný rozvoj. 

 Bránit fragmentaci území vymezováním zastavitelných ploch ve volné krajin . Územní 
rozvoj sm ovat do efektivn jšího využití zastav ného území a do území navazujícího na 
zastav né území. 

 Zajistit podmínky pro ochranu rekrea ního potenciálu území, jehož rozvoj je územním 
plánem sm ován p edevším do pohybových aktivit. 

 Respektovat základní organiza ní len ní a uspo ádání urbanizovaných ploch s cílem za-
chování identity sídla v krajinném prost edí. 

2.2. Ochrana a rozvoj hodnot 
Kulturní hodnoty 

 Uchovat prostor jádra sídla, který je ur en dochovanou p dorysnou strukturou p i 
historické komunika ní síti - ves návesní v podob  trojúhelníkového ve ejného prostranství. 

 Stabilizovat prostor návsi s p dorysným a prostorovým len ním zastav ní, které ur ují 
obytná pr elí selských statk . 

 Kapli Nanebevzetí Pany Marie na návsi respektovat jako památku místního významu. 
Památkami místního významu jsou objekty drobné architektury situované v r zných 
ástech obce (boží muka, železné a mramorové k íže, dva smír í kameny). Za památku 

místního významu se považuje pam tní deska ídícího u itele Františka Matouška umíst ná 
na budov  bývalé školy. 

 Pozitivní kulturní dominanta sídla nadále z stává v ž kaple. 
 Zachovat stávající hladinu zastav ní s typickou charakteristikou st ešní hladiny p ízniv  se 

projevující v krajin . 
 Nep ipustit stavební i jiné aktivity narušující vzhled prvk  drobné architektury nebo jejich 

okolí. Zvlášt  ve volné krajin ešit doprovodnou výsadbu zelen . 
írodní hodnoty 

 Zachovat m ítko zvln né krajiny gradující zalesn nými vrchy Na skalách a Svatá hora. 
 Za p írodní dominantu širšího okolí považovat zalesn ný vrh Svatá hora. 
 Zamezit umis ování výrazn  vertikální zástavby a realizaci staveb technicistní povahy 

narušujících vizuální kvalitu prost edí a znehodnocující krajinnou scénu. 
 Respektovat ekologicky hodnotná území p i Kadoleckém rybníku a území p i vodním toku 

Cejpek (Kadolecký potok) pod silnicí II/391 v etn  dalších míst s dochovanými p írodními 
strukturami. 
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 Zachovat bohatost lenitých okraj  lesa se zvýšenou druhovou diverzitou a vizuální 
hodnotou. 

 Zamezit p ípadnému dalšímu scelování zem lských ploch, zamezit innostem, které 
zp sobují rychlejší odtok vody z území. 
Civiliza ní hodnoty 

 Zajistit podmínky pro ochranu a rozvoj civiliza ních hodnot, kam pat í: 
 sí  silnice II. a III. t ídy 
 ve ejné vnitrostátní letišt  
 ve ejná hromadná doprava s autobusovými zastávkami 
 zna ené turistické trasy  
 technická infrastruktura (zásobování vodou, kanalizace, zásobování plynem a 

elektrickou energií i telekomunika ní sí ) 
 za ízení ve ejné administrativy, za ízení pro sport a kulturu. 

 Hospodárné využívání dopravní a technické a ob anské vybavenosti považovat za prioritu 
i koncepci územního plánu – rozvoji obce. 

2.3. Ochrana ve ejného zdraví 
 Uplatnit zásadu, že u ploch výroby a skladování,  ploch smíšených obytných - venkovských 

nesmí jejich p ípadné negativní vlivy z inností p ekro it hranici areálu resp. plochy. 
 Technologie išt ní odpadních vod bude volena tak, aby p ípadné negativní vlivy ze 

za ízení nezasáhly objekt hygienické ochrany. 
 Pro zabrán ní vzniku prostorových st et  nelze umis ovat citlivé funkce v dosahu letišt  a 

silnice I/37, které  jsou zdrojem hluku. 
 Povinností investora stavby je v rámci podrobn jší dokumentace stavby na základ  

hlukového posouzení zám  staveb prokázat dodržení platných limitních hladin hluku. 
 Uplat ovat opat ení kap. A.3.3. Zele  ochranná a izola ní ve všech k tomu pot ebných a 

vhodných místech. 
 Up ednost ovat urbanistická ešení p ed opat eními technickými a organiza ními. 

 
3. Urbanistická koncepce v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a sys-

tému sídelní zelen  
 Graficky je znázorn na ve výkrese 2 Hlavní výkres. 

3.1.  Urbanistická koncepce 
 Územní plán stanovuje tyto základní zásady urbanistické koncepce. 
 Akceptovat stávající plošné a prostorné uspo ádání sídla, akceptovat základní organizaci 

území, kultivovat kvalitu osídlení p i zachování pozitivních hodnot území a autenti nosti 
obce. 

 Akceptovat komplexní ešení území obce vedoucí k zabezpe ení souladu p írodních, 
kulturních a civiliza ních hodnot území. 

 Plochy smíšené obytné - venkovské (SV) tvo ící zásadní podíl zastav ného území sídla 
považovat za plochy územn  stabilizované. 

 Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV). Stávající plochy považovat za 
územn  stabilizované, akceptovat zám ry na umíst ní zastavitelných ploch na okrajích sídla 
u silnice III. t ídy. 

 Plochy rekreace jsou vymezeny jako plochy typu: 
  plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI). Na jižním okraji sídla v návaznosti na malou 

vodní nádrž situovat zastavitelnou plochu pro tuto formu rekreace 
 se specifickým využitím (RX). Na jižním okraji sídla v návaznosti na zastavitelnou 

plochu RI a plochu lesa vymezit plochu pro tuto formu rekreace. 
 Plochy ob anského vybavení jsou vymezeny jako plochy typu: 

  ve ejné infrastruktury (OV). Akceptovat tyto plochy jako územn  stabilizované 
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 komer ní za ízení malá a st ední (OM). Akceptovat tuto plochu jako územn  
stabilizovanou 

 lovýchovná a sportovní za ízení (OS). P i bývalé škole vymezit zastavitelnou plochu 
ešící volno asové aktivity d tí, mládeže i dosp lých. 

 Plochy ve ejných prostranství (PV). Stávající ve ejná prostranství maximáln  stabilizovat, 
vyžadovat jejich kultivaci. 

 Plochy výroby a skladování jsou vymezeny jako plochy typu: 
  drobná a emeslná výroba (DV). Respektovat stávající výrobní plochu poblíž k ižovatky 

sil. III/3911 a sil. I/37 s možností rozší ení na p ilehlou zastavitelnou plochu 
 zem lská výroba (VZ). Plochu stávajícího zem lského areálu akceptovat jako 

plochu s pot ebou modernizace, v rámci které je nezbytné zajistit obnovu zelen  
vnitroareálové a izola ní s funkcí optické a hygienické clony 

 skladování (VK). Stávající plochu severovýchodn  od bývalé školy považovat za 
plochu územn  stabilizovanou. 

 Plochy sídelní zelen  jsou navrženy jako plochy typu: 
 zele  soukromá a vyhrazená (ZS). Je tvo ena významnými územn  stabilizovaným i 
rozvojovými plochami zahrad nacházející se na východním okraji sídla i ve volné krajin . 
Zajistit vzájemný soulad užitkové, estetické, ekologické i rekrea ní funkce t chto ploch, 
vytvo it podmínky pro jejich kultivaci  

 zele  ochranná a izola ní (ZO). P edevším je tvo ena plochami p i hranici zem lského 
areálu. Zajistit ú elnou kompozici d evin a ke . 

3.2. Plochy se zm nou v území 
 Plochy zastavitelné jsou ozna eny kódem Z. 

Ozn. plochy 
evažující ú el plochy a kód plochy 

podmínky využití vým ra 
(ha) charakteristika kód 

Z1 

bydlení v rodinných domech – 
venkovské  

 

 BV 

 Výstavba samostatn  stojícího rodinného domu 
s využitelným podkrovím na stavebním pozemku 
vymezené plochy. Architektonický výraz domu 
bude akceptovat pozici plochy na okraji sídla. KZ 
0,45  -  0,65.  Výška  zástavby  1  -  2  NP.  Zajistit  
citlivý „m kký“ p echod zástavby do volné kraji-
ny. Dopravní obsluha z ve ejného prostranství u 
silnice III. t ídy. 

0,12 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

   

Z2 

ob anské vybavení – t lovýchovná 
a sportovní za ízení 

 OS 

Umožnit víceú elové využití plochy pro sportov-
ní i kulturní pot eby. Povrch plochy zpevn ný i 
nezpevn ný. P ípadné stavby doprovodného cha-
rakteru (šatny, soc. za ízení) mohou být do výšky 
4,5 m od terénu. Dopravní obsluha z ve ejného 
prostranství p ilehlého k silnici III. t ídy. 

0,08 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
  

Z3 

zele  - soukromá a vyhrazená 
 

ZS 

Využití plochy bude jako užitková zahrada. Na 
ploše uplatnit p edevším v regionu p vodní vyso-
kokmenné odr dy ovocných strom . Dopravní 
obsluha z místní komunikace, p ípadn  z p ileh-
lých ploch zastav ného území. 

0,09 Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

  

Z4 

zele  - soukromá a vyhrazená 
 

ZS 

Využití plochy bude jako užitková zahrada. Na 
ploše uplatnit p edevším v regionu p vodní vyso-
kokmenné odr dy ovocných strom . Dopravní 
obsluha z p ilehlých ploch zastav ného území. 

0,28 Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

  

Z5 

zele  - ochranná a izola ní 
 
 
 

ZO 

Umožnit založení ochranné a izola ní zelen . Pro 
stromové a ke ové patro zvolit vegetaci, která 

že p ízniv  ovlivnit hygienu prost edí a zapo-
jení zem lského areálu do obrazu obce. respek-
tovat podmínky pro výsadbu d evin v ochranném 
pásmu el. vedení VN 22 kV. Plocha bude obslu-

0,12 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 
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Ozn. plochy 
evažující ú el plochy a kód plochy 

podmínky využití vým ra 
(ha) charakteristika kód 

  hována z areálu zem lské výroby. 

Z6 

zele  - ochranná a izola ní 
 

ZO 

Umožnit založení ochranné zelen  mající p ede-
vším význam optické clony se zajišt ním vhod-

jšího p echodu urbanizovaného území do volné 
krajiny. Plocha bude obsluhována z areálu zem -

lské výroby. 

0,12 Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

  

Z7 

zele  - ochranná a izola ní 
 
 
 ZO 

Umožnit založení ochranné a izola ní zelen , 
která sm rem k zastav nému území bude krom  
optické clony tvo it i clonu hygienickou. Tomuto 

elu p izp sobit i skladbu stromového a ke ové-
ho patra vegetace. Plocha bude obsluhována 
z areálu zem lské výroby. 

0,27 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
  

Z8 

rekreace - se specifickým využitím  

 

 

 
RX 

Vytvo it podmínky pro rekreaci individuálního 
charakteru na ploše nadstandardní velikosti. Rea-
lizace stavby druhého bydlení obvyklé velikosti, 
realizace tréninkových h iš  se souvisejícím vy-
bavení, p ípadn  i bazénem do 40 m2. Výška 
zástavby do 1 NP obvyklé stavby rodinné rekrea-
ce. Do 30 m od hranice lesa neumis ovat žádné 
nadzemní stavby mimo oplocení. Dopravní ob-
sluha plochy z p ilehlé místní komunikace. 

0,58 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

  

Z9 

rekreace - plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci  

 

 
RI 

Vytvo it podmínky pro realizace stavby druhého 
bydlení obvyklé velikosti, výšky do 1 NP. Domi-
nantní vým ru plochy využít pro rekrea ní a užit-
kovou zahradu. Do 30 m od hranice lesa neumis-
ovat žádné nadzemní stavby mimo oplocení. 

Dopravní obsluha plochy z p ilehlé místní komu-
nikace. 

0,11 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

  

Z10 

technická infrastruktura - išt ní 
a odvád ní odpadních vod 

 TI2 

Zajistit podmínky pro výstavbu OV v míst  
s p íhodnými terénními podmínkami umož ující 
gravita ní svedení splaškových vod. P ístupovou 
komunikaci pro ob asnou obsluhu ešit z ve ej-
ného prostranství situovaného mezi rybníky. 

0,09 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ipust. 
  

Z11 

bydlení v rodinných domech – 
venkovské  

 

 
BV 

Umožnit rozší ení stávající usedlosti o plochu 
bydlení v rodinném domu, když charakter zástav-
by bude vycházet z logiky stávající usedlosti. KZ 
0,45 - 0,65; výška zástavby do 1 NP. Zajistit cit-
livý „m kký“ p echod zástavby do volné krajiny. 

ešit problematiku stávající deš ové kanalizace.  

0,13 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

  

Z12 

bydlení v rodinných domech – 
venkovské  

 

 
BV 

 Výstavba samostatn  stojícího rodinného domu 
s využitelným podkrovím na stavebním pozemku 
vymezené plochy. Architektonický výraz domu 
bude akceptovat pozici plochy na okraji sídla. KZ 
0,45  -  0,65.  Výška  zástavby  1  -  2  NP.  Zajistit  
citlivý „m kký“ p echod zástavby do volné kraji-
ny. Dopravní obsluha sjezdem ze silnice III. t ídy 

iléhající k ploše. 

0,14 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

   

Z13 

výroba a skladování - drobná a 
emeslná výroba 

 
 
 
 
 

VD 

Umožnit rozší ení stávající plochy výroby drobné 
a emeslné. Charakter zastav ní otev ený s vý-
razným zastoupením manipula ních ploch. Plo-
cha pozemku tvo í stavební pozemek, KZ 0,20 -
0,30, výška zástavby do 5 m. Pomocí zelen  
s funkcí optické clony zajistit vhodný p echod 
urbanizovaného území do volné krajiny. Doprav-

0,44 
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Ozn. plochy 
evažující ú el plochy a kód plochy 

podmínky využití vým ra 
(ha) charakteristika kód 

Zvláštní podmínky využití: ní obsluha ze sjezdu ze silnice III. t ídy ke stáva-
jící ploše, se kterou bude rozvojová plocha tvo it 
jeden celek. 

územní studie podm. p ipust. 
  

Z14 

dopravní infrastruktura - letecká 
 

DL 

Plochu považovat za nedílnou sou ást letišt . 
Využití plochy je pevn  vyspecifikované v platné 
legislativ  týkající se civilního letectví a provo-
zování leteckých prací. 

0,11 Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

  

Z15 

dopravní infrastruktura - letecká 
 

DL 

Plochu považovat za nedílnou sou ást letišt . 
Využití plochy je pevn  vyspecifikované v platné 
legislativ  týkající se civilního letectví a provo-
zování leteckých prací. 

0,23 Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

  

 Míra využití území je vyjád ena indexem využití území, který je definován koeficientem 
zelen  (KZ). Koeficient zelen  vyjad uje podíl ploch zelen  vztažený k vymezenému 
stavebnímu pozemku na konkrétní  ploše s rozdílným zp sobem využití. 

 Zkratka NP zna í nadzemní podlaží b žného rodinného domu ve standardním provedení. 
 Zvláštní podmínky ve využívání území:  

 územní studie - v ÚP Kadolec není požadováno 
 podmín  p ípustné využití plochy - vyplývá z umis ování citlivých funkcí u 

možných zdroj  hluku 
 Napojení zastavitelných ploch na sít  technické infrastruktury (kde si to charakter plochy 

vyžaduje) bude ešeno jejich prodloužením. 
3.3. Návrh systému sídelní zelen  

 Zele  soukromá a vyhrazená 
 zele  soukromých zahrad 
Akceptovat skute nost, že se významn  pozitivn  podílí na vzhledu obce, a  již jako 

samostatn  vymezená plocha územn  stabilizovaného území, tak i území aktivního. 
V zahradách užitkových uplat ovat výsadbu vysokokmenných ovocných strom . Zele  
užitkových zahrad na zastavitelných plochách bydlení i plochách smíšených obytných bude 
sm ovat do volné krajiny tak, aby byl zajišt n plynulý (m kký) p echod zastav ného území 
do p írodní krajiny. Akceptovat plochy zahrad ve volné krajin . 

 zele  vyhrazená 
Je nezbytnou sou ástí ploch ob anského vybavení i ploch výroby a skladování. Zele  

vnitroareálovou ešit v rámci pot ebné modernizace stávajících za ízení. ešení zelen  musí 
být sou ástí projektové dokumentace staveb na zastavitelných plochách. 

 Zele  ochranná a izola ní 
Plochy zelen  izola ní t eba uplatnit mezi r znými nevhodn  se ovliv ujícími funkce 

v území i okolo zdroj  zne išt ní. Tento typ zelen  uplatnit i tam, kde vytvá í optickou 
clonu eliminující nebo snižující nežádoucí ú inek negativních prvk  v území. P i 
rozhodování a výsadb  zelen  ochranné a izola ní neopomenout její nezpochybnitelný 
estetický a psychologický ú inek. 
 Obecné požadavky 

 Plochy zahrad tvo í v obci jak samostatn  vymezené plochy, tak i významnou ást ploch 
rozdílného zp sobu využívání: plochy bydlení v rodinných domech a plochy smíšené 
obytné. 

 Posilovat pronikání krajinné zelen  do sídelního prost edí. 
 i návrhu a realizaci zelen  preferovat používání autochtonních druh  d evin. 
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4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn  podmínek pro její umis ování, nakládání s 
odpady 

4.1. Koncepce dopravní infrastruktury 
 Napojení obce na silni ní sí  nedozná ve výhledu zm n. Silni ní sí  je územn  stabilizova-

ná. P ípadné úpravy se mohou týkat odstran ní bodových závad. 
 Silnice I/37 - pro homogenizaci stávajícího silni ního tahu sil. I/37 se zp es uje koridor ze 

ZÚR KrV na ší i ochranného pásma silnice I. t ídy (2 x 50 m od osy silnice). 
 Silnice II/391 - není sou ástí Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina. Vytvo it podmínky pro 

zlepšení sm rového vedení trasy silnice zv tšením oblouku silnice v blízkosti Kadoleckého 
potoka. 

 Silnice III/3911 - není sou ástí Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina. Minimalizovat po ty 
sjezd  na silnici. V zastav ném území bude nadále zajiš ovat p ímou dopravní obsluhu 

ilehlých nemovitostí. 
 Místní komunikace – respektovat plochy ve ejných prostranství s místními komunikacemi 

vymezenými dle významu a d ležitosti pro p ímou dopravní obsluhu p ilehlých nemovi-
tostí. 

 Kadolec je malým sídlem venkovským, akceptovat skute nost, že odstavování motorových 
vozidel bude na pozemku vlastníka vozidla. Ukládá se požadavek, aby každý nov  vybu-
dovaný byt m l na p íslušející parcele alespo  jedno garážové i odstavné stání pro osobní 
automobil. 

 Akceptována je plocha adových garáží nad prodejnou. Další plochy pro tento typ garáží se 
nevymezují. Z izování hromadných skupinových i adových garáží je p ípustné na plo-
chách výroby a skladování. 

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

 Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Autobusová zastávka 
je vyhovující, p íst ešek pro cestující je nový. 

 V zastav ném území p i sil. III/3911 ešit alespo  jednostranný chodník. 
 Zachovat sí  ú elových komunikací. Nové ú elové cesty možno dle pot eb doplnit v rámci 

projektu komplexní pozemková úprava. 
 Na místních a ú elových komunikacích umožnit pr chod p ších tras i cyklotras. Akcepto-

vat erven  zna enou turistickou trasu, akceptovat nau nou stezku v lesním masivu p i 
vrchu Na skalách a v lesním masivu p i Svaté ho e. 

 Respektovat ve ejné vnitrostátní letišt  s travnatým porostem s možností drobného rozší e-
ní plochy zajiš ující celistvost vymezené plochy pro leteckou dopravu. 

 Ochranné pásmo letištního radioloka ního prost edku (MO R) je ešením územního plánu 
respektováno. 

 Železni ní ani vodní doprava na území obce nemá své zájmy. 
4.2.   Koncepce technické infrastruktury 

 Sou asný stav systému zásobení obce pitnou vodou je vyhovující i pro navrhované kapaci-
ty rodinných dom  a výrobní plochy. 

 ešit výstavbu nové kanalizace odvád jící pouze splaškové vody s tím, že stávající stoky 
budou plnit funkci kanalizace deš ové. 

 Splaškovou kanalizaci ukon it istírnou odpadních vod. 
 Problematiku odpadních vod u osamocen  stojících nemovitostí ešit výstavbou bezodto-

kých jímek u p íslušných nemovitostí. Alternativn  možno využít domovních istíren od-
padních vod nebo jim ekvivalentních technologií išt ní odpadních vod. 

 Deš ové vody v maximální mí e uvád t do vsaku i je zadržet na pozemku. 
 Zabezpe ení výhledových pot eb dodávky el. energie ešit ze stávající trafostanice s p í-

padným p ezbrojením na vyšší výkon, v p ípad  nutnosti i výstavbou nové trafostanice na 
plochách, které technickou infrastrukturu p ipouští. 
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 Akceptovat funk ní el. vedení VVN 220 kV protínající území obce nad sídlem Kadolec. 
 Akceptovat regula ní stanici VTL/STL p i silnici I/37, akceptovat provedenou plošnou 

plynofikaci sídla. 
 Elektronické komunikace - koncepcí územního plánu nedojde k narušení innosti stožáru 

GSM, nedojde k dot ení ochranného pásma radioloka ního prost edku MO R. 
4.3. Koncepce ob anského vybavení 

 Ob anská vybavenost co do rozsahu i pestrosti poskytovaných služeb bude nadále 
vyhovovat základním pot ebám obyvatel obce. ešit výstavbu víceú elového h išt . 

 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných 
íhodných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu 

s p ípustným, p ípadn  podmín  p ípustným využíváním dané plochy. 
4.4. Koncepce ve ejných prostranství 

 Stávající plochy ve ejných prostranství maximáln  nutno respektovat a revitalizovat je.  
 S úpravami ve ejných prostranství ešit i úpravy objekt  a prostor  bezprost edn  

iléhající k ve ejným prostranstvím. 
 Ve ejná prostranství možno vymezit i jako pozemky jiných ploch rozdílného zp sobu 

využívání (nap . pl. bydlení v rodinných domech). 
 Ve ejná prostranství nadále musí být v sídle významným kompozi ním prvkem p ízniv  se 

projevujícím v obrazu obce. V kompozici ve . prostranství nalezne významné uplatn ní 
zele . 

4.5.   Koncepce nakládání s odpady 
 Komunální odpad t ídit a dále maximáln  využívat. 
 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 Na území obce není evidována žádná skládka v aktivním stavu. Neumis ovat tyto i 

obdobné stavby na území obce. 
 
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny 

v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana 
ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin 

5.1. Koncepce uspo ádání krajiny 
 Akceptovat požadavek obnovy kulturní krajiny s vyváženým podílem p írodních a 

lov kem podmín ných i ovlivn ných složek. 
 Pozitivní p írodní charakteristiky budou nadále vyjád eny p edevším harmoniza ními 

vztahy v krajin  p i respektování zájm  ochrany p írody a krajiny s pot ebnou obnovou 
hodnot zaniklých p i zvyšování intenzity hospodá ského využívání krajiny. 

 Plochy vodní a vodohospodá ské jsou vymezeny jako plochy typu: 
 vodní plochy a toky (W1) – plochy chránit pro pln ní d ležitých funkcí širšího 
vodohospodá ského a ekologického významu. ešit postupnou revitalizaci vodních tok  

 plochy specifické (W2) – chránit t leso hráze p ed poškozením. 
 Plochy zem lské jsou vymezeny jako plochy typu orná p da (NZ1) a typu trvalý travní 

porost (NZ2). Minimalizovat dot ení zem lského p dního fondu. Sou asnou vým ru 
zem lských  ploch  je  možno  zmenšit  o  pot ebné  plochy  se  zm nou  v  území  dané  tímto  
ÚP. 

 Plochy lesní (NL). Respektovat stávající plochy lesa, dosáhnout trvalosti lesa, všestranné 
stability a víceú elovosti ve využívání v etn  výnosnosti v hospodá ském lese. 

 Plochy smíšené nezastavitelné - respektovat tyto plochy mající podíl na ekologické 
stabilit , druhové diverzit  a utvá ení krajinného rázu území. 

 Chránit kvalitní solitérní stromy i skupiny t chto strom  v území urbanizovaném i volné 
krajin . Vzr stné, zejména listnaté stromy budou dopln ny na všech k tomu vhodných 
místech. 
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 ešit obnovu p irozených luk v nivách vodních tok  a v nivních polohách.  
 Posilovat pronikání krajinného prost edí do urbanizovaných ástí obce. 
 Nové stavby pro bydlení umis ovat tak, aby do volné krajiny sm ovala zele  zahrad se 

vzr stnými stromy.  
 ešit výsadbu ochranné zelen  s funkcí optické clony p edevším u ploch se stavbami 

výrobního a skladového charakteru, které se svým m ítkem a tvarem vymykají typickým 
stavbám na území. 

 Dodržet stávající hladinu zastav ní. 
 Podmín  p ípustné stavby ve volné krajin  (zem lská výroba, stavby pro lesní 

hospodá skou innost, ev. stavby životního prost edí) nesmí být umis ovány v pohledov  
exponovaných plochách. 

 Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví, rekrea ním 
pohybovým aktivitám i rybá ství. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je 
limitována p írodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. Kone né uspo ádání 
zem lských ploch bude p edm tem ešení komplexní pozemkové úpravy. 

5.2.   Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému 

a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 
 Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické 

stability za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability. 
 Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le je možno 

za p esn  stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické 
infrastruktury, p ípadn  stavbu související s ochranou ŽP). 

 Navrhovaná opat ení: 
Název biokoridoru Navrhovaná opat ení 

LBK 1 
Zachovat vodní režim toku, okolní lesní porosty p evést na druhov  i v kov  

znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních 
podmínek dle STG.  

LBK 2 ehové porosty doplnit d evinami autochtonními s ihlédnutím ke stanovištním 
podmínkám dle STG. Zachovat vodní režim toku. 

LBK 3 Lesní porosty p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. 

LBK 4 Lesní porosty p evést na druhov  i kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. 

LBK 5 
V místech prostupu biokoridoru ornou p dou vytvo it pás zatravn ní. ehové 
porosty doplnit i postupn  nahradit nep vodní d eviny d evinami autochtonními 
s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG.   

LBK 6 Výsadba b ehového porostu d evinami odpovídající stanovištním podmínkám dle 
STG. Okolní lu ní porosty využívat extenzivn , podrobit pravidelnému kosení. 

Název biocentra Navrhovaná opat ení 

LBC Kadolecký 
rybník 

ehové porosty doplnit d evinami autochtonními s ihlédnutím ke stanovištním 
podmínkám dle STG. Zamezit ruderalizaci a degradaci okolních travinných a 
mok adních spole enstev.  

LBC Motouzky Lesní porosty p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. 

LBC Pod Koní 
horou 

Lesní porosty p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. 

LBC U Kadolce 
L ní porosty využívat pouze extenzivn , podrobit pravidelnému kosení. Lesní 
porosty p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle potenciální 

irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.   

LBC U Lamberka 
Zachovat p irozený vodní režim toku. Lesní porosty p evést na druhov  i v kov  

znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních 
podmínek dle STG. 

LBC U st íbrného 
dolu 

Lu ní spole enstva využívat pouze extenzivn , podrobit pravidelnému kosení. 
Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev. 
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5.3. Prostupnost krajiny 
 Stávající prostupnost krajiny není ešením územního plánu omezována. 
 ípadné požadavky na další rozší ení sít  polních cest souhrnn ešit 

v komplexní pozemkové úprav .  
 Posílit biologickou propustnost území realizací systému ÚSES. 

5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 
 Projevy vodní eroze v místní trati zvané U haltý e zmírnit uplatn ním organiza ních a 

agrotechnických opat ení. 
 Nep ipustit úpravy pozemk  zem lské p dy zp sobující rychlejší odtok vody a snižující 

schopnost vsaku vody. 
 Stavební pozemky vymezovat s pot ebou vsaku i zdržení deš ových vod. 
 Na území obce nejsou vymezena záplavová území. 

5.5.   Podmínky pro rekreaci 
 Akceptovat zám ry na úseku individuální pobytové rekreace v návaznosti na zastav né 

území. 
 Umožnit rozvoj tzv. druhého bydlení v neperspektivních objektech pro trvalé bydlení, jejich 

vodní ú el i p estavbu ešící rozvojové pot eby v obci. 
 Ke krátkodobé rekreaci jsou vymezeny plochy sídelní zelen  a plochy ve ejného 

prostranství na návsi a nová plocha h išt  u bývalé školy. 
 Do krátkodobé rekreace t eba zahrnout i innosti spojené se zahrádka ením na plochách 

zelen  soukromé. 
 Neuvažovat  z izování zahrádká ských ani nových chatových kolonií i osad. Pro RD 

vymezovat dostate  velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad . 
 Pro pot eby rozvoje cykloturistiky možno využívat místní komunikace, ú elové 

komunikace, podmín  vhodné jsou silnice II. a III. t ídy. Výstavba cyklistických stezek 
není na území p edpokládaná. 

 ervená turistická trasa a nau ná stezka jsou zakotveny v ešení ÚP.  
5.6.   Ložiska nerostných surovin, svahové pohyby 

 V k.ú. nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin, nenachází se zde žádné 
území s prognózními zdroji surovin. 

 V k.ú. není evidován žádný dobývací prostor ani chrán né ložiskové území. 
 Na území obce se nenachází plochy poddolovaných území. 
 Na území obce nejsou využívány stavební suroviny ze zdroj  místního významu. 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití v etn  stanovení, 
ve kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro 

ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, stanovení prostorového uspo ádání v . 
ochrany krajinného rázu 

6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití  
 Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)  

Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech 
obklopených soukromou zelení  

ípustné využití: pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , po-
zemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infra-
struktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení 

Podmín  p ípustné využití: 
související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory 
pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím 
velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i 
drobná p stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících 
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domech. Vše za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde ke 
snížení kvality prost edí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde 
ke zvýšení dopravní zát že plochy a zárove  jsou v územní menšin  
k vymezené ploše bydlení 

Nep ípustné využití: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu pro-
st edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou 
míru 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – p ípadná dostavba proluk a zm ny dokon ených 

staveb musí m ítkem, formou respektovat m ítko, kontext a charakter 
okolního zastav ní. Akceptovat hladinu zastav ní okolních staveb. 

 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. 
 Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)  

Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb individuální rekreace v kvalitním prost edí 
ípustné využití: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , po-

zemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci, h iš  a 
další rekrea ní aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy, po-
zemky související dopravní a technické infrastruktury 

Nep ípustné využití: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim 
využití plochy, a  již p ímo anebo druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – plochy nejsou vymezeny. 
 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. 

 Plochy rekreace - se specifickým využitím (RX)  
Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb individuální rekreace zam ené na sportovní aktivi-

ty 
ípustné využití: pozemek stavby rodinné rekreace, h išt  se souvisejícím vybavením pro 

kondi ní cvi ení zajiš ující komplexní t lesnou a fyzickou p ípravu. 
Pozemky pro relaxaci, pozemky soukromé a jiné zelen  i další aktivity 
plnící podmínky vysoce aktivních forem rekreace. Pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury 

Podmín  p ípustné využití: 
 bazén venkovní i zast ešený za podmínky odpovídajícího zdroje vody 

a el. energie  
Nep ípustné využití: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim 

využití plochy, a  již p ímo anebo druhotn  
Prostorové uspo ádání: 

 stabilizovaná území – plochy nejsou vymezeny. 
 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. 

 Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV) 
Hlavní využití:  umis ování ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a 

pozemk  ve ejné infrastruktury 
ípustné využití: pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky pro za-

ízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pozemky 
pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociální služby. 
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve-
ejných prostranství, sídelní zele   
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Podmín  p ípustné využití: 
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob 
zajiš ujících dohled nad za ízením a že bydlení nebude hlavním využi-
tím plochy rušeno nad p ípustnou míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky 
za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy 
ve ejné ob anské vybavenosti. P ípustné je zachování stávajících za í-
zení komer ního charakteru za p edpokladu, že bude v menšin  vzhle-
dem k plochám ob anského vybavení 

Nep ípustné využití: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p í-
mo anebo druhotn  a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – nedopustit úpravy ani výstavbu, která by narušila 

anebo potla ila pozici kaple v organismu obce. Nep edpokládá se p e-
kro ení stávajících výšek objekt  (viz kap. A.2.3 kulturní  hodnoty). 
Význam objekt  ve ejné ob anské vybavenosti zd raznit úpravou par-
teru 

 plochy zm n – nejsou vymezeny. 
 Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)  

Hlavní využití:  umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu 
ípustné využití: pozemky staveb pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu a 

sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení a p í-
slušenství. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele  

Podmín  p ípustné využití: 
stavby, pozemky, za ízení za podmínky, že se jedná o aktivity 
zabezpe ující uživatelnost plochy ob anského vybavení - za ízení 

lovýchovná a sportovní 
Nep ípustné využití: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, 

které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 
Prostorové uspo ádání: 

 stabilizovaná území – nejsou vymezeny 
 plochy zm n – viz podmínky využití ploch kap. A.3.2. 

 Plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM)  
Hlavní využití:  umis ování ob anského vybavení sloužící p edevším pro menší ko-

mer ní aktivity bez nežádoucích dopad  na sousední plochy   
ípustné využití: pozemky pro stavby a za ízení pro administrativu, v du, výzkum, ob-

chodní prodej, ubytování, stravování, služby, pozemky ve ejného ob-
anského vybavení, které nesnižují kvalitu životní prost edí mimo 

prostor provozovaných služeb a provozování služeb nevyvolá zvýšení 
obvyklé dopravní zát že, pozemky související dopravní a technické in-
frastruktury, ve ejná prostranství a sídelní zele  

Podmín  p ípustné využití: 
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob 
zajiš ujících dohled nad za ízením. Za ízení pro sport a t lovýchovu za 
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ob-
anského vybavení - komer ních za ízení malých a st edních 

Nep ípustné využití: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, 
které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 
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Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – nep ipustit další zvyšování objemu a výšky stáva-

jících objekt . P i úpravách akceptovat požadavek ohleduplnosti k sou-
sední navazující zástavb  

 plochy zm n – nejsou vymezeny. 
 Plochy ve ejných prostranství – ve ejná prostranství (PV)  

Hlavní využití:  obecní užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk  mající obvyk-
le významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném 
území 

ípustné využití: pozemky návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky p ípadn  
cyklistické stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž-

ovací ú ely, sídelní zele , vodní prvky, pozemky související dopravní 
infrastruktury a technické infrastruktury 

Podmín  p ípustné využití: 
další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským 
kontakt m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa 
pro požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 

Nep ípustné využití: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží 
a jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní 
funkce t chto prostor  tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo 
anebo druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – za ízení spojená s podmín  p ípustným využi-

tím plochy lze situovat na plochách ve ejných prostranství v souvislosti 
s jejich úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodnoce-
ní ve ejného prostoru  

 plochy zm n – nejsou vymezeny. 
 Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)  

Hlavní využití:  víceú elové využití plochy, v p ípad  obce zahrnují p edevším p vodní 
vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím 

ípustné využití: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících 
velikostí vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, 
pozemky sídelní zelen  

Podmín  p ípustné využití: 
stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými 
vlivy na životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující 
kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou 
nenáro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Re-
krea ní aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu ne-
vhodného k trvalému bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a ak-
tivity se d jí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozem-

 a m ítku daného prostoru 
Nep ípustné využití: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují pro-

st edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo 
snižují kvalitu daného prost edí  
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Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – akceptovat dochovanou urbanistickou strukturu 

sídel (viz. kap. A.2.3. Kulturní hodnoty) 
 plochy zm n – nejsou vymezeny. 

 Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)  
Hlavní využití:  umis ování staveb a za ízení k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící 

pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní infrastrukturou 
ípustné využití: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro 

dopravu v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících 
pozemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktu-
ry, terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy 

Podmín  p ípustné využití: 
umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového ma-
teriálu, místní komunikace, umis ování cyklotras a chodník  pro p ší i 
záliv  hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, 
že svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i 
znemožn no hlavní využití plochy 

Nep ípustné využití: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
a aktivity narušující hlavní využití 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

 Plochy dopravní infrastruktury letecké (DL)  
Hlavní využití:  plochy, stavby a za ízení pro letecký provoz 

ípustné využití: vzletová a p istávací dráha, letištní provozní objekty – objekty hangár , 
obslužné budovy, budovy pro odbavení cestujících, objekty bezpe -
nostních kontrol, p ípravu posádek pilot , školící místnosti v . sociál-
ních za ízení, ubytování správce letišt , za ízení meteorologické služby, 
požární ochrany, erpací stanice pohonných hmot, pozemky dopravní a 
technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen  

Nep ípustné využití: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
a aktivity narušující hlavní využití. innosti a d je, které svými nega-
tivními vlivy p ekra ují limity stanovené p íslušnými právními p edpisy 
nad míru p ípustnou 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – respektovat prostorové uspo ádání letišt  s objek-

ty v kontextu se vzrostlým lesem 
 plocha bude upravena tak, aby spolu s p ilehlými pozemky dopravní in-

frastruktury letecké tvo ila jeden celek s jednotnou úpravou 
 Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít  (TI)  

Hlavní využití: umis ování staveb, za ízení a sítí technického vybavení na úseku záso-
bování vodou (1), išt ní a odvád ní odpadních vod (2), zásobování el. 
energií (3), zásobování zemním plynem (4), provozování elektronic-
kých komunikací (5) a zásobování teplem 

ípustné využití: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  
zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo 
související s ur ující náplní plochy, pozemky související dopravní in-
frastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele  

Nep ípustné využití: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
 



ÚZEMNÍ PLÁN  KADOLEC 

 

STUDIO P |  18 
 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

 Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD)  
Hlavní využití:  umis ování staveb a za ízení netovární povahy 

ípustné využití: plochy ur ené pro umis ování provozoven s výrobou netovární povahy 
sm ující k zakázkové kusové výrob  a innostem emeslnickým v etn  
skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, kdy negativní vliv 
z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy, související 
administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
sídelní zelen   

Podmín  p ípustné využití: 
stavby, za ízení, fotovoltaické panely na objektech a jiné aktivity za 
podmínky neomezení hlavního využití plochy a nep ekro ení rámce 
využití plochy. Bydlení ve služebních i pohotovostních bytech i zá-
vodní stravování za podmínky, že zmín né innosti nebudou omezová-
ny nad p ípustnou míru 

Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, 
innosti, které svým charakterem významn  zvyšují dopravní zát ž 

v území, výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí 
Prostorové uspo ádání: 

 stabilizovaná území – p ípustné jsou stavební úpravy bez zvyšování 
výšky budov, bez výrazného zvyšování koeficientu zastav né plochy 

 plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. 
 Plochy výroby a skladování - zem lská výroby (VZ) 

Hlavní využití:  chov hospodá ských zví at, skladování i zpracování produkt  živo išné 
a rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské služby 

ípustné využití: pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, po-
zemky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na vý-
robních i administrativních objektech, pozemky sídelní zelen  

Podmín  p ípustné využití: 
 stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní 

využití plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní 
stravování a bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné 
za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. 

erpací stanice pohonných hmot je možno umístit za p edpokladu, že 
nebude omezeno hlavní využití plochy 

Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba 
se silným dopadem na životní prost edí 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – p ípadné stavební aktivity nep ekro í stávající 

výškové ani objemové parametry stávajícího zastav ní. Koeficient ze-
len  musí dosahovat alespo  hodnoty 0,2. Revitalizovat a doplnit 
ochrannou zele  po obvod  zem lského areálu 

 plochy zm n – nejsou vymezeny. 
 Plochy skladování (VK)  

Hlavní využití:  umis ování staveb sklad  bez výrobní innosti 
ípustné využití: umis ování staveb sklad  venkovních skladovacích ploch pro sklado-

vání komodit bez negativních vliv  na životní prost edí p esahující hra-
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nice pozemku p íslušejícího skladového hospodá ství. Pozemky pro 
administrativu a sociální za ízení. Pozemky související dopravní a tech-
nické infrastruktury, pozemky sídelní zelen . 

Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, 
innosti se silným dopadem na životní prost edí 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – zachovat stávající výškové uspo ádání, koeficient 

zastav ní nebude výrazn  zvyšován 
 plochy zm n – plochy nejsou vymezeny. 

 Plochy zelen  – zele  soukromá a vyhrazená (ZS)   
Hlavní využití:  zele  bez možnosti b žného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená). 

Soukromá zele  je zastoupena innostmi na zahradách užitkových a 
sadech. Vyhrazená zele  je zelení p i stavbách ob . vybavenosti 
(sportovišt  apod.) a p i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ). 
Vyhrazená zele  je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným 
zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen  není p ípustnost i 
nep ípustnost blíže specifikována 

ípustné využití: produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších za-
hradních plodin, p stování ovocných strom  a ke , obytné zahrady 

Podmín  p ípustné využití: 
zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková 
za ízení, p ípadn  stavby za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního 
zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde 
k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí 
plochy 

Nep ípustné využití: umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost 
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo 
druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - stavby sloužící ú el m zahrádka ení o zastavitel-

né  ploše  max.  25  m2, skleníky a bazény do 40 m2 zastavitelné plochy. 
Všechny tyto stavby do výše max. 5 m 

 plochy zm n – viz podmínky využití ploch kap. A.3.2. 
 Plochy zelen  ochranné a izola ní (ZO) 
Hlavní využití:  plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící 

významný kompozi ní prvek území 
ípustné využití: výsadba pln  zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou z 

vhodných místn  p íslušných d evin a ke , oplocení 
Podmín  p ípustné využití: 

realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní 
funkce plochy p edevším na úseku ochrany p ed hlukem. Pozemky do-
pravy i technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní 
nebo snížení ú inku tohoto druhu zelen  

Nep ípustné využití: innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využi-
tím plochy 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují 
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 Plochy vodní a vodohospodá ské – vodní plochy a toky (W1)  
Hlavní využití:  zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami 

ípustné využití: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, ry-
bá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci 
deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu 
území, doprovodná a krajinná zele  

Podmín  p ípustné využití: 
za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného ne-
gativního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a tech-
nické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích 

ink  této infrastruktury na vodní plochy a toky 
Nep ípustné využití: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a 

vodní režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  
Prostorové uspo ádání: 

 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují 
 Plochy vodní a vodohospodá ské – plochy specifické (W2)  

Hlavní využití:  vymezení nejnáro jšího prvku malé vodní nádrže 
ípustné využití: výstavba homogenní nebo nehomogenní hráze ve vhodném p ném 

profilu a p íslušnými funk ními objekty 
Podmín  p ípustné využití: 

opevn ní koruny hráze pro pozemní komunikaci, zatravn ní i výsadba 
ke  a strom  s dlouhou životností na vzdušném svahu hráze 

Nep ípustné využití: veškeré innosti, aktivity, které mají nežádoucí dopad na bezpe nost 
hráze, zp sobují zhoršení technického stavu funk ních objekt  hráze a 
zabra ují vizuální i geometrické kontrole vzdušného i návodního svahu 
hráze 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují 

 Plochy zem lské (NZ)  
Hlavní využití:  plochy na kultu e orné p dy (1) ur eny pro zem lskou produkci 

vesm s na pozemcích s dobrou dostupností o  max. sklonu pozemku do 
12° a plochy na kultu e trvalý travní porost (2) ur eny pro zem lskou 
produkci vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla 
s mén  dobrou dostupností 

ípustné využití: stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P í-
pustná je zm na kultury z orné p dy v trvale travní porost, kosení luk a 
spásání pastvin, protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšu-
jící ekologickou a estetickou hodnotu území, opat ení zlepšující vodo-
hospodá skou bilanci v povodí, jiné stavby a za ízení ochrany životního 
prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní pro-
stupnosti krajiny 

Podmín  p ípustné využití: 
nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou 
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , 
pozemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany 
krajinného rázu a zájm  ochrany p írody. Oplocování pozemk  za 
podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde 
ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy 
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná 
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za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a život-
ního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za pod-
mínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní 

el plochy 
Nep ípustné využití: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování 

stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování 
ekologické hodnoty území 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap A.6.2. 

 Plochy lesní (NL)   
Hlavní využití:  pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa 

ípustné využití: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace 
geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšu-
jících ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv  (po-
kud nejde o ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat e-
ní, opat ení pro udržení vody v krajin  

Podmín  p ípustné využití: 
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 

írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno 
využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. 
Oplocování pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a 

stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, 
ochrany p írody a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury 
za podmínky, že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné 
projednané variantní ešení. P ší, nau ené stezky vždy za podmínky, že 
se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému 
v p edem prov ených trasách 

Nep ípustné využití: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování 
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování 
ekologické hodnoty území 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.2. 

 Plochy smíšené nezastav ného území (NS) 
Hlavní využití:  zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území 

dotvá ejících krajinný ráz 
ípustné využití: plochy regionálních prvk  ÚSES a vložených lokálních biocentrech do 

regionálních ÚSES, rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá sesku-
pení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a to-
ky, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní ani estetické 
hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz. Ú elové 
komunikace zajiš ující obsluhu území 

Podmín  p ípustné využití: 
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p í-
padech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na 

ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu 
plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že 
nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy 

Nep ípustné využití: innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo 
anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  
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zásah  stírající p ítomné znaky krajinného rázu, t žbu nerost  hygie-
nická za ízení, informa ní centra 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

6.2.   Zajišt ní podmínek ochrany krajinného rázu 
 Nevymezovat plochy se zm nou v území, na kterých by bylo možno umis ovat stavby a 

za ízení narušující celistvost a obraz prostoru v krajinné scén , respektovat  d ležité 
krajinné horizonty uplat ující se v obraze obce. 

 Respektovat dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní. 
 Úpravy v jádru sídla p ípadn  jeho dostavbu uskute ovat v souladu s tradi ní 

charakteristikou místního zastav ní. 
 Respektovat objekt kaple, nep ipustit stavební i jiné aktivity narušující dominantu kaple. 
 Nedopustit asanaci v kompaktním zastav ní bez náhrady. P i dostavb  proluk akceptovat 

dorysnou stopu zastav ní a základní architektonické prvky. 
 Z d vodu maximálního zachování charakteru zapojení osídlení do krajinného rámce 

zástavbu na stavebním pozemku orientovat tak, aby do volné krajiny sm ovala vždy 
nezastav ná ást pozemku. Pokud tuto zásadu není možno dodržet, ostrou p echodovou 
hranici mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím zmírnit ozelen ním. 

 Pokud je nezbytné na pozemcích rodinných dom  umístit garáž i jiné stavby 
a za ízení, které nejsou v rozporu s p ípustným i podmín  p ípustným využíváním 
plochy, budou tyto stavby a za ízení zohledn ny již p i zpracování projektové dokumentace 
RD, i když jejich realizace m že být pozd jší. 

 i koncepci zastavitelných ploch vycházet z podmínek využití ploch specifikovaných 
v kapitole A 3.2., p i ochran  hodnot území pak z podmínek kap. A 2.3. 

 Na území obce nep edpokládat umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, faktor 
pohody apod.) výrazn  p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy 
na lov ka. 

 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrádek 
musí nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. Preferovat užití tradi ních 
druh  zelen  obvyklých v regionu. 

 Nep ipustit intenzifikaci zem lské výroby, která by m la za následek další zcelování 
ploch orné p dy ani innosti, které by sm ovaly ke snížení podílu trvale travních porost  
na celkové vým e ZPF. 

 Respektovat lenitost okraje lesa s jeho estetickou a ekologickou hodnotou. 
 Zachovat, resp. kultivovat, p írodní charakter vodních tok  s travními spole enstvy 

údolních niv. 

6.3   Limity využití území vyplývající z ešení územního plánu 
 Respektovat limity využití území jako podmínku realizovatelnosti zám . 
 Ochrana p írodních hodnot 

 prvky ÚSES - obecn  nezastavitelné plochy (v od vodn ných a ojedin lých 
ípadech lze p ipustit stavby dopravní a technické infrastruktury (liniové 

a nerovnob žné s prvkem ÚSES), stavby vodohospodá ské a stavby životního 
prost edí) 

 ochrana krajinného rázu - dána koncepcí ÚP - blíže viz. kap. A.6.2. 
 ochrana ZPF - odnímat ZPF pouze v p ípadech uvedených v ešení územního plánu. 

 Ochrana podzemních a povrchových vod 
 vodní plochy a toky - do 6 m od b ehové hrany nejsou p ípustné innosti a stavby 

zamezující volnému p ístupu k vodote i anebo vodní ploše 
 zastavitelná území - ešit p írod  blízké odvodn ní zastavitelných ploch 

a komunikací, ešit zachycování deš ových vod na pozemku nemovitosti. 
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 Ochrana kulturních hodnot 
 identita sídla - respektovat základní kulturní hodnoty obce jako je p dorysná osnova 

sídla v etn  zachování stávající hladiny zastav ní, kaple Nanebevzetí Panny Marie - 
akceptovat jako významnou památku místního významu 

 drobné artefakty - akceptovat stávající výtvarná díla v sídle a volné krajin  (pam tní 
deska, k íže, smír í kameny, Kadolecká studánka). 

 Hygiena prost edí 
Respektovat stanové limitní hranice negativních vliv : 

 plochy smíšené obytné venkovské (SV) - po hranici v ÚP vymezené plochy 
 plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD) - po hranici v ÚP 

vymezené plochy 
 plochy výroby a skladování - plochy skladování (VK) - po hranici v ÚP vymezené 

plochy 
 plochy výroby a skladování - plochy zem lské výroby (VZ) - po hranici v ÚP 

vymezené plochy. Organoleptické vlastnosti (pach) doprovázející výrobní innost 
mohou p ekro it hranici plochy, avšak nemohou dosáhnout objekt hygienické 
ochrany 

 plocha OV - negativní vlivy nesmí zasáhnout objekty a plochy hygienické ochrany. 
6.4.   Podmínky pro využití ploch koridor  

 Koridory dopravní infrastruktury v ÚP Kadolec se vymezují jako území umož ující  
homogenizaci stávajícího silni ního tahu sil. I/37. Takto vymezené území je t eba do doby 
realizace zám ru chránit z d vodu zlepšení technických parametr  silnice v etn  p ímo 
souvisejících, nezbytných za ízení a v etn  p íslušných ochranných pásem vyplývajících 
z právních p edpis . 

 Koridor technické infrastruktury je vymezen pro zajišt ní realizace inženýrských sítí. 
 Do doby realizace p íslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázáno 

provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by 
realizaci pot ebných úprav znemožnily anebo významn  ztížily (i ekonomicky). 

 sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn  i zm nou územního plánu, 
která navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým. 
 

7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení, staveb a opat ení 
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

7.1. Ve ejn  prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury 
etn  ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el. 

 Dopravní infrastruktura 
VD1 -  stavby umož ující homogenizaci tahu sil. I/37 ve zp esn né ší i (ozna ení v ZÚR 

Kraje Vyso ina DK 05) 
VD2 -  stavba p eložky silnice I/37 Jívoví - K ižanov (ozna ení ZÚR Kraje Vyso ina DK 

05). 
7.2.   Ve ejn  prosp šná opat ení (VPO) 

 Územní systém ekologické stability 
VU1 - plocha regionálního biokoridoru ÚSES RBK 1406 Holinka - Lán (ozna ení v ZÚR 

Kraje Vyso ina U 294) 
VU2 - plocha regionálního biokoridoru ÚSES RBK 1455 B ezejský les - Holinka 

(ozna ení v ZÚR Kraje Vyso ina U 297). 

7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 
 Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
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7.4.   Plochy pro asanaci 
 Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

8. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit 
edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
 Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení. 

10. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 
využití v . podmínek pro jeho prov ení 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o 
parcelaci 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty 
pro vložení dat o této územní studie  do evidence územn  plánovací innosti 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
vydáním regula ního plánu regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9, stanovení, zda 
se bude zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

14. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
 Není územním plánem vymezována. 

 
15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že 

vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 

 Nejsou územním plánem vymezovány. 

16. Údaje o po tu list  ÚP a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti 
 Text. ást v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 24 list . 
  Výkresová ást sestává: 

 
 

Výkres 
po et list  poznámka 

íslo název 
1 Základní len ní území 1 1 : 5 000 
2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
3 Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení, asanace 1 1 : 5 000 
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C. Textová ást od vodn ní: 

1. Postup p i po izování územního plánu 
Obsaženo v ásti od vodn ní vyhotoveného po izovatelem. 

  
2. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací 

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

2.1. Soulad s Politikou územního rozvoje R 
Politika územního rozvoje R 2008 byla schválena usnesením vlády R . 929 ze dne 

20.07.2009. Území obce Kadolec leží mimo rozvojové oblasti i mimo rozvojové osy 
republikového významu. Území obce se nedotýkají plochy ani koridory dopravní infrastruktury 
ani plochy i koridory technické infrastruktury ani související zám ry dle PÚR R. 

Územní plán Kadolec napl uje republikové priority územního plánování (vybrány jsou 
priority mající vztah k problematice obce a požadavk m zadání ÚP. Ozna ení priorit odpovídá 
zna ení v PÚR R) následujícím zp sobem: 

 priorita 14 - územní plán stanovuje koncepci rozvoje území obce, chrání hodnoty právn  
definovaní i hodnoty zjišt né v ÚAP a v dopl ujících pr zkumech a rozborech. Koncepce 
využívání území zachovává identitu obce, v širším kontextu území respektuje kulturní a 
duchovní význam vrchu Svatá hora, která vnáší do krajiny výrazný genius loci 

 priorita 15 - ÚP vytvá í p íznivé urbánní prost edí s kvalitním životním a sociálním 
prost edím snižující sociální vylu ování n kterých skupin obyvatel 

 priorita 16 - požadavek na komplexnost pojetí územního plánu je obsažen v § 18 odst. 2 
stavebního zákona. Územní plán Kadolec je ešen v souladu se stavebním zákonem a 

ipravuje podmínky pro rozvoj území ve smyslu udržitelného rozvoje bez nad azování 
kterých zájm  v území 

 priorita 17 -  území  ORP  Velké  Mezi í  nepat í  mezi  strukturáln  postižené  a  
hospodá sky zaostalé regiony. Základní podmínky pro napln ní priority . 17 jsou dány 
zvlášt  požadavky na modernizaci stávající výrobní plochy (zem lský areál). 
Vzhledem k dobré dostupnosti hospodá sky silného místa (V. Mezi í) by umis ování 

tších zastavitelných ploch pro rozvoj hospodá ského potenciálu v obci bylo 
neudržitelné, resp. nekonkurenceschopné 

 priorita 19 - ÚP nevymezuje p estavbové plochy, navrhuje modernizaci zem lského 
areálu. Zp sob využívání ploch zem lské výroby a skladování umož uje širokou škálu 
využití plochy 

 priorita 20 - na území obce nejsou ešeny žádné koridory nebo plochy se stavbami, které 
by byly v konfliktu s charakterem krajiny, ochranou zvlášt  chrán ných území i ÚSES. 
Dot ení p dního fondu je pouze v zásadních p ípadech a rozsahu p im eného významu a 
velikosti obce 

 priorita 22 - územní plán prov il podmínky pro rozvoj cestovního ruchu s výsledkem, že 
pro pobytovou rekreaci v omezených podmínkách lze rozvíjet na úrovni rodinné 
rekreace. Akceptována je nau ná stezka a turistická trasa. Pro cyklistickou dopravu lze 
využívat místních komunikací, ú elových cest i silnic II. a III. t ídy. 

 priorita 23 - ÚP nep edpokládá s další fragmentací krajiny. Silni ní sí  bude nadále 
vedena ve stávajících tazích, nedochází k dalšímu narušení krajiny liniovými stavbami 
dopravní a technické infrastruktury 
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 priorita 25 – vyhlášené záplavové území se na území obce nenachází. U vodních tok  je 
zd razn n požadavek na nezastavitelnost p ilehlých pozemk . Stanoveny jsou požadavky 
na zadržování a vsakování deš ových vod v území 

 priorita 28 - územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci rozvoje ve ejné 
infrastruktury (v . rozvoje ve ejných prostranství) a koncepci uspo ádání krajiny. 
Koncepce jsou vzájemn  koordinovány a tak má obec Kadolec nastaveny podmínky pro 
udržitelný rozvoj území 

 priorita 30 - problematika vodního hospodá ství je ešena v souladu s požadavky na 
vysokou kvalitu života sou asné i budoucí generace 

 priorita 31 - územní podmínky nedovolují  výstavbu výrobny el. energie pro komer ní 
ely. Pro vlastní pot ebu (nap . domácnosti) lze tato za ízení v etn  za ízení pro využití 

obnovitelných zdroj  za stanovených podmínek umis ovat na objektech v urbanizovaném 
území obce. 

Územní plán Kadolec je vypracován v souladu s PÚR R. 
2.2. Soulad s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem 

Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vyso ina nebyl 
dosud po ízen.  

Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina (ZÚR KrV) byly vydány 16.09.2008 a ú innost 
nabyly 22.11.2008. Aktualizace ZÚR KrV byla vydána dne 08.10.2012 a ú innost nabyla dne 
23.10.2012. 

 Území obce se nenachází v rozvojové oblasti ani specifické oblasti krajského významu, 
rovn ž se nenachází v rozvojové ose krajského významu. 

 Zásady územní rozvoje KrV na území obce vymezují: 
 koridor silnice I/37 v ší ce 150 m pro homogenizaci stávajícího tahu (VPS DK 05) 
 eložku silnice I/37 Jívoví – K ižanov v ší ce 150 m (VPS DK 05) 
 regionální biokoridor ÚSES 1406 Holinka - Lán (VPO U 294) 
 regionální biokoridor ÚSES 1455 B ezejcký les - Holinka (VPO U 297). 

 ešením Územního plánu Kadolec došlo k úprav  koridoru pro homogenizaci stávajícího 
tahu sil. I/37 na ší ku ochranného pásma z d vodu, že pot ebné zlepšení technických 
parametr  silnice lze uskute nit v koridoru 2 x 50 m. Zárove  dochází ke koordinaci ší ky 
koridoru silnice I/37 s ší kou koridoru stejné silnice, který je uplatn n v ÚP K ižanov. 

 Územní plán akceptuje hlavní cílové využití jednotlivých vymezených typ  krajin se 
zásadami pro innost v území a se zásadami pro rozhodování o zm nách v území, které jsou 
v ZÚR KrV stanoveny pro dané typy krajin. 

 Krajina lesozem lská harmonická (dominantní ást území obce): 
 územní plán v maximální mí e zachovává stávající typ využívání lesních a zem lských 

pozemk . Výjimku tvo í jen plochy vymezené územním plánem jako plochy se zm nou 
v území (zastavitelné plochy). Plochy zastavitelné navazují vždy na zastav né území a 
zjiš ují rozumný rozvoj sídla 

 pro další zvýšení ekologické stability lesa, jeho odolnosti jsou dány p edpoklady pro 
uplatn ní meliora ních d evin. ÚP sm uje k polyfunk nímu využívání lesa 

 ešení ÚP akceptuje dochovanou urbanistickou strukturu sídla s kaplí Nanebevzetí Panny 
Marie. Hladina stávajícího zastav ní nebude novými zám ry p ekro ena. Charakter 
venkovského zastav ní nebude potla en 

 zp sob využití zastavitelných ploch, které sm ují do volné krajiny je stanovena tak, aby 
bylo dosaženo tzv. „m kkého“ p echodu zastav ní do zem lsky využívané krajiny. Po 
obvodu zem lského areálu je navržen prstenec zelen  ochranné a izola ní. Stávající 
zele  zahrad, která má v kompozici obce v tší d ležitost, je vymezena v ÚP jako 
samostatná plocha rozdílného zp sobu využití. Územní plán navíc vymezuje dv  
zastavitelné plochy tohoto zp sobu využití. Podíl trvalých travních porost  na vým e 
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ZPF je vysoký. V místech, kde na orné p  dochází k vodní erozi, je navrženo 
zatravn ní z d vodu zkrácení povrchového odtoku 

 územní plán na území neumis uje žádná rekrea ní za ízení hromadné rekreace. V rámci 
zjišt ných požadavk  na využití území jsou na okraji zastav ného území vymezeny dv  
plochy pro individuální formy rekreace, které v žádném p ípad  nemohou narušit 
rekrea ní únosnost krajiny. Pro cestovní ruch nejsou navrhována žádná ú elová za ízení 

 stávající louky jsou zachovány, uplatn n je požadavek na obnovu lu ních porost  
v souvislosti s revitalizací vodního toku, který napájí vodou Kadolecký rybník. 

 Krajina rybni ní (okrajová západní ást území obce): 
 v mí e maximální je respektováno stávající využívání pozemk  v krajin  tohoto typu. 

Výjimku tvo í plocha pro rozší ení výroby drobné a emeslné a plochy pro rozší ení 
dopravní infrastruktury letecké (travnatá plocha letišt ). P i zachování pravidel pro 
innosti na jednotlivých plochách nem že dojít k ohrožení kvality vod. Zastavitelná 

plocha umož ující rozvoj výroby a skladování - drobná a emeslná výroba nenaruší cenné 
architektonické ani urbanistické znaky sídla. Izolovaná poloha této plochy mimo sídlo 
vyžaduje dopln ní zelení zvlášt  pak zelení tvo ící vizuální clonu, resp. ešící p íznivý 

echod zástavby do volné krajiny. S chatovou ani jinou pobytovou rekreací se na území 
neuvažuje. Mok adní spole enstva nejsou ešením ÚP narušena, pro rozvoj vodního 
ekosystému bude p ínosem revitalizace vodního toku pod Pla kovým rybníkem 
s doprovodným porostem. 

 Krajina lesozem lská ostatní (malá ást území p i silnici II/391, malá ást území p i sil. 
III/3911 až po ú elovou komunikaci za el. vedením VVN 220 kV ve sm ru ke K ižanovu): 
 v tomto území nejsou umis ovány žádné zám ry. ást p i silnici II. t ídy je oproti ásti 

i silnici III. t ídy územím podstatn  harmoni jším, kde krajinná matrice je tvo ena 
prolínáním orné p dy, luk a pastvin, lesa i vodních ploch. Okraje t chto díl ích ploch 
jsou pom rn lenité, uplat uje se zde dostatek rozptýlené zelen . ešení územního plánu 
tyto krajinné hodnoty stabilizují. ást území p i silnici III. t ídy až po ú elovou 
komunikaci za el. vedením VVN 220 kV je zem lsky intenzivn  využívaným územím. 
Jedná se o území bez krajinného detailu. ešení územního plánu dopl uje doprovodnou 
zele  kolem silnice a intenzitu využívání zem lské p dy limituje p írodními 
podmínkami. 

 Území obce náleží do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB009 K ižanovsko-Bítešsko. 
Územní plán pro innost v území a rozhodování o zm nách v území chrání a rozvíjí 
charakteristické znaky krajiny, které jí dávají jedine nost a neopakovatelnost. 
 ešení ÚP považuje reliéf za jednu ze základních hodnot území a pln  ho respektuje. 

Respektován je zp sob využívání rovinat jší jihozápadní a východní ásti území obce a 
nepom rn lenit jšího území v tší ásti území obce. Nejvyšší bod území Svatá hora 
(679 m n. m.) je zárove  respektován jako krajinná dominanta s pozitivním projevem. 
Nejnižší místo na katastru obce údolí Kadovského potoka (530 m n. m.) dokumentuje 
výškovou lenitost území. 

 lenitost velké ásti území zachovala i vysokou lesnatost území s tím, že pro zem lské 
hospoda ení je využito území s plošším reliéfem. Selská plužina zde prod lala zvlášt  
v druhé polovin  minulého století zásadní zm nu na plužinu scelených lán . Stopy 
tradi ního zp sobu hospoda ení tak byly z krajiny v zásad  vymazány. Krajina bude 
nadále využívána pro užitek, p emž její estetické a ekologické hodnoty se budou utvá et 
v souladu s principy ochrany krajiny a p írody. 

 Zele  les  je územním plánem považována za permanentní krajinnou strukturu 
s ekologicky a esteticky hodnotnými bohatými okraji. Pestrost p ítomného krajinného 
prost edí zvyšují svým prostorovým uspo ádáním drobné tzv. selské lesíky. Nezalesn né 
svahy jsou tvo eny trvalými travními plochami, místy i kv tnatými loukami. Zatravn ní 
svah  považuje ÚP za ú inné organiza ní protierozní opat ení. ÚP zárove  prosazuje 
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dopln ní doprovodné zelen  u liniových prvk  p írodního i um lého charakteru. Význam 
doprovodné zelen  je spat ován p edevším v oblasti ekologické a estetické. 

 domé historické úpravy nesoucí zám r nebyly na území obce Kadolec zjišt ny. 
 Území obce je odvod ováno Kadoleckým potokem tekoucím na sever území obce a 

bezejmenným tokem sm ujícím na západ území. Kultivace krajiny vyžaduje obnovu 
zatrubn ných i jinak degradovaných vodních tok . Preferováno musí být p írodní 
opevn ní tok  s b ehovými porosty p ed opevn ním tvrdým. Pozitivn  je t eba hodnotit 
realizace vodních nádrží nad silnicí II/391 a to zejména z hlediska vodohospodá ského. 
Krajiná ská a ekologická hodnota vodních nádrží výrazn  vzroste rozvojem litorálního 
pásma. Stávající vodní plochy jsou ÚP akceptovány jako permanentní krajinná struktura. 

 Dot ený prostor neoplývá výraznými dominantami, které nesou pozitivní kulturn  
historické charakteristiky. Kaple Nanebevzetí Panny Marie p sobí v rámci místa lokáln . 
Nepat  však v území p sobí zanedbaný areál zem lské výroby. Vizuální konflikt 
navrhuje ÚP zmírnit výsadbou zelen  izola ní - ochranné. Samostatným problémem, 
který nelze ešit prost edky územního plánu, je existence stožár  el. vedení VVN 220 kV, 
jehož stožáry narušují „rozbíjí“ krajinu. 

 Územním plánem je zajišt na ochrana sídla v krajin  v návaznosti na utvá ení okolní 
krajiny a na terénní morfologii. Nezpochybnitelnou hodnotou p vodního zastav ní je 

íkladné osazení staveb do terénu, které ÚP považuje za následováníhodné i pro nov  
ipravované stavby. Na území obce není umožn no zakládání nových samot i 

obdobných struktur osídlení. Územní plán umož uje na území obce umis ovat stavby i 
za ízení mající silný negativní dopad na sídelní strukturu, nelze zde umístit stavby, které 
by potla ily výraz místní dominanty tvo ené v ží kaple ani narušily prostorové 
uspo ádání sídla i výrazn  zasáhly do stávajících ve ejných prostranství. Zachována 

stává stávající hladina zástavby. 
 Územní plán na území obce neumis uje žádný zám r, který by se mohl vizuáln  

uplat ovat v území p írodních park  Svratecká hornatina, T ebí sko i údolí Balinky 
anebo by konkuroval stávajícím dominantám kostelních v ží i kulturn  cenných 
prostor . 

 ešení ÚP Kadolec nemá ambice narušit znaky širšího krajinného rámce prostoru v okolí 
He manova, Moravce, K ižanova a Osové. 

 ínos územního plánu k napln ní požadavk  územního plánování Kraje Vyso ina 
vztahující se k území obec Kadolec pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (ozn. priorit 
odpovídá ozn. v ZÚR): 
 priorita 01 – územní plán eší nejvýhodn jší formy využívání a uspo ádání území 

z hlediska geografické polohy obce, napl ování lidských pot eb v daném urbanizovaném 
prost edí a v prost edí volné krajiny. ešeno je efektivní využívání zastav ného území, 
rozši ování zastav ného území reaguje na požadavky zadání ÚP. Zachována je dobrá 
dostupnost základního ob anského vybavení a p írodního prost edí. Dobrá dopravní 
dostupnost silného pracovištního centra (Velké Mezi í) nevede k pot eb  vymezování 
ploch zajiš ujících rozvoj podnikatelských aktivit. To ostatn  nebylo ani uvedeno 
v zadání ÚP 

 priorita 05 – územní plán eší problematiku pozemní dopravy za ú elem zlepšení 
dopravní dostupnosti a obslužnosti kraje vymezením koridoru pro homogenizaci 
stávajícího tahu sil. I/37. Na k.ú. Kadolec n kolika desítkami m2 zasahuje i p eložka sil. 
I/37 Jívoví - K ižanov 

 priorita 06 – využívání území obce je v souladu s cílovými charakteristikami území. 
Preferována je diverzita v krajin  posilující ekologickou stabilitu území a vytvá ející 
podmínky pro zabezpe ení harmonického m ítka a harmonických vztah  v krajin . 
Rozsah dot ení zem lského p dního fondu je ovlivn n p edevším o ekávanými 
rozvojovými pot ebami v oblasti bydlení, rekreace, výroby a skladování. Územní rozvoj 



ÚZEMNÍ PLÁN  KADOLEC 

 

STUDIO P |  29 
 

logicky využívá vhodné plochy uvnit  zastav ného území a plochy navazující na 
zastav né území. Územní rozvoj je ešen v rozumných dimenzích. Rozvoj území nebude 
mít negativní dopad na krajinný ráz. P íznivý dopad na krajinný ráz p i správném vývoji 
litorálního pásma budou mít nové vodní plochy na Kadoleckém potoce i dopln ní luk 
v údolních nivách. Vytvo ení ucelené soustavy tzv. nárazníkových zón u vodních tok  a 
ploch v etn ádné likvidace splaškových vod bude mít zásadní p íznivý vliv na kvalitu 
povrchových a podzemních vod. Zvyšování p irozené retence deš ových vod na území 
obce je další z požadavk  na zlepšování vodohospodá ské bilance povodí 

 priorita 07 – zachován je vyvážený pom r mezi zastav nými a nezastav nými plochami 
zastav ného území. Nové plochy pro bydlení jsou vymezovány v lokalitách dávající 
záruku kvality bydlení v dostupnosti ve ejné infrastruktury. Rozvoj ekonomických aktivit 
sm uje do efektivn jšího využívání stávajících ploch výroby a skladování (zem lský 
areál). Nová plocha výrobní a skladovací je vymezena v návaznosti na plochu stávající 
stejného významu, tj. plochu p i silnici III/3911 p ed ústím na sil. I/37. Zp sob využití 
ploch smíšených obytných umož uje jejich využití i pro rozvoj pracovních míst. Na 

chto plochách možno aplikovat obory s innostmi nenáro nými na dopravní obsluhu a 
hygienu prost edí. Ani t mito zásahy nedojde k rovnováze mezi obytnou a pracovištní 
kapacitou obce. Tento požadavek nebyl uplatn n ani v zadání ÚP. Jeho napln ní by m lo 
za d sledek mimo jiné potla ení identity obce s p evažující ubytovací funkcí.  Území 
obce je sou ástí oblasti krajinného rázu CZ0610-OB009 K ižanovsko-Bítešsko. Územní 
plán akceptuje kulturní, p írodní i historické znaky v území, identifikuje p írodní a 
kulturní dominanty, které konkretizují území obce. Komplexní pozemková úprava není 
na území obce provedena. Územní plán vytvá í p edpoklady pro ochranu ekologicky 
hodnotných území zvl. vymezením ploch smíšených nezastav ného území a ploch ÚSES. 
Rozptýlená zele  v krajin  (sou asná i p edpokládaná) mimo ekologický význam má i 
nezastupitelnou úlohu z hlediska prostorové diferenciace zem lské krajiny. Dostatek 
ve ejných prostranství na plochách stabilizovaného území zcela jist  p isp je k rozvoji 
spole enství obyvatel obce a posílení vn jšího i vnit ního obrazu obce. Zásobování obce 
pitnou vodou a zp sob ešení likvidace splaškových je v ÚP provedeno dle PRVKÚK 
Kraje Vyso ina. Území plán akceptuje turistickou trasu a nau nou stezku. Cyklisti 
mohou využívat pozemních komunikací krom  silnice I. t ídy. Vymezené plochy 
individuální rekreace nemají pro pot eby cestovního ruchu význam. Na území obce se 
neuvažuje výstavba vysokých stožár  v trných elektráren ani fotovoltaických elektráren 
ve volné krajin . Podmín  p ípustné je umis ování alternativních zdroj  energie pro 
vlastní spot ebu na stavbách urbanizovaného území. 

 Územní plán je vyhotoven v souladu se ZÚR Kraje Vyso ina. 
2.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování  

 Cíle územního plánu 
 Koncepce územního plánu navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu využívání území, 

které umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opat ení 
územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem 
udržitelného rozvoje území. 

 Územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce Kadolec, tj. 
k.ú. Kadolec. Pro území obce jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území a 
podmínky prostorového uspo ádání území. Zm ny v území sm ují p edevším do ploch 
bydlení v rodinných domech venkovského typu, ploch rekreace a ploch výroby a 
skladování. 

 Rozvoj území je koordinován p sobením dot ených orgán  na území obce Kadolec i na 
území sousedních obcí. Jedná se o zám ry p edevším na úseku dopravní a technické 
infrastruktury a ÚSES. Koordinace se ZÚR KrV - viz kap. C. 2.2. P ednosti území 
prezentované hmotnými i nehmotnými hodnotami území jsou územním plánem rozvíjeny 
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tak, aby byly co nejú eln ji napln ny a koordinovány ve ejné i soukromé zám ry zm n 
v území v souladu s dlouhodobými pot ebami spole nosti. 

 Ve ve ejném zájmu ÚP Kadolec a chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty 
území, respektuje hodnoty urbanistické a kulturní. 

 V nezastav ném území je posilována biodiverzita a ekologická stabilita zejména 
na plochách zem lsky intenzivn  obhospoda ovaných (plochy p i sil. III/3911). 

 Jako vzájemn  propojený soubor p irozených i p írod  blízkých ekosystém  
udržujících p írodní rovnováhu je vymezen územní systém ekologické stability. 

 V zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu a 
využití disponibilních ploch, avšak za podmínky zachování venkovského charakteru 
obce a dominanty kostela. 

 Napln ny jsou podmínky ochrany krajinného rázu uplatn né ve Strategii ochrany 
krajinného rázu Kraje Vyso ina. 

 Na území obce se nenachází památka zapsaná v ÚSKP R, avšak vytvo eny jsou 
podmínky pro zachování památek místního významu, které dotvá í autenti nost 
místa. 

 Územní plán apeluje na d ležitost § 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb., o státní 
památkové pé i ve zn ní pozd jších p edpis  (archeologické výzkumy a nálezy), 
týkající se povinnosti stavebník  (investor  staveb) p i zásazích do stávajícího 
terénu. 

 Územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území. 
Stabilizována je urbanistická podstata sídla v etn  pozice kaple Nanebevzetí Panny 
Marie. 

 Akceptována jsou místa dalekých výhled , návrhem izola ní zelen  je potla eno 
nežádoucí p sobení objekt  bývalého zem lského areálu nad sídlem. 

 V územním plánu jsou vytvo eny podmínky pro zlepšení dopravní infrastruktury (sil. 
I/37) a technické infrastruktury zvl. na úseku išt ní splaškových vod. 

 Na území obce není uvažováno s t žbou surovin a nerost . 
 Za ízení ob anského vybavení jsou na území obce územn  stabilizována s možností 

kvalitativního rozvoje. Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro pot ebné dovybavení 
obce plochami ob anské vybavenosti, t lovýchovnými a sportovními za ízeními. 

 Vymezení zastavitelných ploch je p im ené velikosti obce a jeho postavení ve 
struktu e osídlení. 

 V podmínkách využití ploch jsou pro plochy nezastav ného území, jejichž charakter 
neumož uje umis ování staveb, za ízení i jiných opat ení, tyto stavby, za ízení, 

ípadn  jiná opat ení výslovn  uvedena. 
 Problematika umis ování technické infrastruktury na nezastavitelných pozemcích se obce 

Kadolec nedotýká, protože území obce bude pokryto územním plánem. 
 Úkoly územního plánování 

 Územní plán eší složitost vazeb mezi zjišt nými hodnotami území, které jsou nezbytnou 
podmínkou pro udržitelný rozvoj území. Hledá zp sob, jak udržet funk nost civiliza ních 
hodnot (zde p edevším ve ejné infrastruktury) p i zachování propor nosti mezi 
urbanizovaným a neurbanizovaným územím a hodnotami p írodními a kulturn  
historickými. 

 Základní idejí územního plánu je zajistit podmínky pro zdravý rozvoj obce. Urbanistická 
koncepce pak stanovuje podmínky zp sobu využívání ploch zastav ného i nezastav ného 
území a podmínky prostorového uspo ádání. Stanovuje základní srozumitelný rámec 
regulace území, která sm uje k tvorb  a ochran  prost edí, tedy k samé podstat  
urbanismu. 

 Z analýzy využití území obce se zahrnutím zajišt ní pot eb, které se mají na území obce 
uskute nit, vyvstala pot eba zm n v území. Zm ny v území se zam ily na plochy, které 
se vymezují pro zám ry, jež nelze uskute nit v zastav ném území. Zm ny 
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v urbanizovaném území sm ují zejména do ploch bydlení v rodinných domech 
venkovského typu (BV), ploch rekreace (RI a RX) a do ploch výroby a skladování - 
drobná a emeslná výroba (VD). Systém využití území eší zárove  efektivní obsluhu 
území ve ejnou infrastrukturou (je up ednostn no využití stávajícími za ízeními). 
Z hlediska ochrany ve ejného zdraví územní plán do oblastí, které jsou v blízkosti zdroj  
hluku, umis uje plochy citlivých funkcí jako plochy podmín  p ípustné. 

 Urbanistická koncepce akceptuje prostorové uspo ádání sídla. Zd razn na je osobitost 
sídla reagující na vliv terénu, na kterém stojí. Nástroji územního plánu je umožn na 
rehabilitace p vodního prostorového konceptu jádra sídla. Zásady prostorového 
uspo ádání sídla se nem ní. Uspo ádání a ešení staveb nep ísluší ešit územnímu plánu. 
Urbanistické, architektonické požadavky i požadavky na prostorové uspo ádání jsou 
v rozsahu p íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP. 

 Zm ny v území se projevují p edevším na úseku ploch zastavitelných. Zm nám v území 
edcházela analýza území, aby byl zajišt n dostatek údaj  umož ujících ochranu území 
ed neuváženými zásahy i vpádem inností, které nevratn  zm nily charakter obce a 
ly nep ijatelný dopad na pozitivní hodnoty území. Uspo ádání staveb nep ísluší ešit 

územnímu plánu. 
 Území obce Kadolec není územím se složitou problematikou, kde po adí provád ní zm n 

by bylo nutno dokumentovat etapizací výstavby. 
 Na území obce není vymezeno žádné záplavové území. V údolních nivách ÚP umož uje 

vytvá ení rozlivných území umož ující periodické zaplavování údolní nivy, což je 
irozeným p írodním jevem. P ípustné nejsou úpravy pozemk , které by m ly za 
sledek zrychlení odtoku vody. Na území obce není žádná skládka odpad  v aktivním 

stavu, nebyla zjišt na problematika zne iš ování podzemních vod nebezpe nými látkami. 
Na území obce se nenachází a územní plán zde nenavrhuje žádné stavby ani za ízení, 
které by mohly zp sobit ekologickou i p írodní katastrofu. 

 Obec Kadolec je popula  malou obcí s nízkým ekonomickým potenciálem v území. 
Plní p edevším ubytovací funkci. Odolnost území proti náhlým hospodá ským zm nám, 
které vesm s p ichází z vn jšku, však nelze ešit úpravou hospodá ského profilu jedné 
malé obce, ale adaptabilitou a diverzifikací hospodá ství regionu. 

 Stanovení prahových hranic r stu se projevilo i v návrhu jednotlivých infrastruktur obce, 
ob anské vybavenosti, ploch ve ejných prostranství, ploch technické vybavenosti apod.  
V sou asné dob  sídlo p edevším plní funkci ubytovací. Územní plán rozvíjí možnosti 
polyfunk ního využívání území obce, tj. i urbanizovaného území s požadavkem na 
vysokou kvalitu bydlení.  

 Obec Kadolec je nadpr rn  dob e vybavena ve ejnou infrastrukturou (chybí 
kanalizace a OV). ešením územního plánu jsou nastaveny podmínky tak, aby po et 
uživatel  infrastruktury neklesl pod únosnou mez (práh efektivity). Jedním z t chto 
opat ení je zajišt ní kvalitní územní p ípravy na úseku bydlení. 

 Podrobn  jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek 
stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit. 

 Sou asné podmínky využívání území nevyžadují, aby územní plán ešil v tší asanace 
v sídle. Rekonstruk ní zásahy jsou možné v rámci díl ích úprav staveb v rozsahu, které 
umož uje koncepce územního plánu. 

 Z projednaného zadání ÚP Kadolec je z ejmé, že nebyly uplatn ny požadavky ani na 
vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality ani vlivu na životní 
prost edí. Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj tedy nebylo v plném 
rozsahu vyhotovováno. Ochranu životního prost edí i ve ejného zdraví lze zajistit 
standardními postupy dle platných sou asných p edpis . 

 Koncepce územního plánu má p ímý dopad na zem lský p dní fond, protože mnohé ze 
zám  uvedených v zadání ÚP nelze uskute nit v zastav ném území. Podrobn jší 
od vodn ní dot ení ZPF je provedeno v kapitole C.11.1. 
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 Územní plán Kadolec je vyhotoven v souladu s platnou legislativou, v souladu s obecn  
dostupnými metodikami. Územní plán Kadolec akceptuje požadavky metodiky MINIS - 
Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plán  v GIS, která je platná 
pro území Kraje Vyso ina. 

2.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis  
 Stavební zákon a provád cí vyhlášky 

 P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vy-
hlášek. 
 Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v sou-
ladu zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánova-
cí dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, a její p ílohou . 7 v platném 
zn ní i v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
v platném zn ní.  

 Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním 
 ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. v platném zn ní 
a dále využívá možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 
odst. 4 téže vyhlášky).  

 plochy s jiným zp sobem využití 
Územní plán vymezuje také plochy zelen . Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mi-

mo jiné pro vymezení systému sídelní zelen  podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky 
. 500/2006 Sb. v platném zn ní. Sídelní zele  a zele  v bec pat í na území obce k základním 

kompozi ním prvk m. 
 plochy s podrobn jším len ním 

Z ploch urbanizovaného území jde p edevším o up esn ní zp sobu využívání ploch zaru u-
jícího uchování kulturních, p írodních i sociálních hodnot území. U ploch neurbanizovaného 
území jde o vyjád ení zvláštností ve využívání r zných druh  pozemk  (nap . zem lské p dy 
s odlišnými vlastnostmi – jako je ekologická stabilita, erodovatelnost, estetické p sobení apod.). 

2.5. Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  podle 
zvláštních právních p edpis , p ípadn  s výsledkem ešení rozpor  

Bude vypracováno po spole ném jednání o návrhu ÚP. 

3. Zpráva o vyhodnocení vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj území v . výsledk  
vyhodnocení vliv  na životní prost edí 

3.1. Vyhodnocení vliv  ÚP na stav a vývoj území dle vybraných sledovaných jev  obsažených 
v ÚAP 

Vybrány jsou základní jevy v území se vyskytující i území ovliv ující. 
 zastav né území - je vymezeno v souladu s komplexní novelou stavebního zákona . 

183/2006 Sb. s ú inností od 01.01.2013 k datu 10.03.2014 
 plochy výroby - stávající plochy v etn  zem lského areálu jsou územn  stabilizovány. 

Nové výrobní plochy jsou vymezeny pro rozší ení ploch výroby a skladování - drobná a 
emeslná výroba u stávajícího za ízení stejného druhu využívání 

 plochy ob anského vybavení - jedná se o územn  stabilizované plochy s kvalitativními 
požadavky na rozvoj. Nové plochy pro t lovýchovná a sportovní za ízení jsou p i objektu 
bývalé školy 

 urbanistické hodnoty - koncepce ÚP je postavena na respektování kulturních urbanistických 
a architektonických hodnot sídla 
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 oblast krajinného rázu a její charakteristika - koncepce územního plánu napl uje cílové 
charakteristiky a zp sob využití a uspo ádání krajiny CZ0610-OB009 K ižanovsko – 
Bítešsko dle ZÚR KrV resp. Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina 

 významný vyhlídkový bod - jsou vyzna eny v Koordina ním výkrese 
 územní systém ekologické stability – na území obce je vymezen lokální systém a regionální 

systém ÚSES 
 vzdálenost 50 m od okraje lesa - je vyzna ena v Koordina ním výkrese 
 bonitovaná p dn  ekologická jednotka – v etn  za azení do p íslušných t íd ochrany je 

vyzna eno ve výkrese P edpokládaný zábor p dního fondu 
 investice do p dy za ú elem zlepšení úrodnosti - vyzna eny ve výkrese P edpokládaný 

zábor p dního fondu 
 vodovodní sí  v etn  ochranného pásma -  obec  zásobena  pitnou  vodou  z  ÚV  Mostišt  

v rámci skupinového vodovodu Ž árecko 
 sí  kanaliza ních stok v . ochranného pásma - ešena je výstavba nové splaškové kanalizace 

ukon ené OV. Stávající stoky budou plnit funkci stokové kanalizace 
 technologický objekt zásobení plynem v . ochranného a bezpe nostního pásma - situován u 

sil. III/3911, ešením ÚP je pln  akceptován 
 vedení plynovodu v . ochranného a bezpe nostního pásma - p íslušná bezpe nostní a 

ochranná pásma jsou uvedena v limitech využití území (textová ást od vodn ní ÚP), 
bezpe nostní pásma jsou vyzna ena i v grafické ásti od vodn ní ÚP 

 silnice I. t ídy – ÚP akceptuje rozvojové zám ry ZÚR KrV 
 silnice II. t ídy - sil. II/391 na území obce vede v územn  stabilizované trase 
 silnice III. t ídy – je územn  stabilizovaná. V rámci ešení homogenizace sil. I/37 ešit 

úpravu napojení sil. III. t ídy na sil. I. t ídy 
 letecká stavba v . ochranný pásem - je pln  respektovaná dle dodaných podklad . 

3.2. P edpokládaný vliv ÚP na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, p íležitostí a 
hrozeb v území 

 Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb ešeného území 

 nízká reten ní schopnost krajiny, vysoký podíl orné p dy, nízké procento zalesn ní – 
podíl ZPF na celkové vým e území obce iní 52,5 %, podíl les  z celkové vým ry obce 
iní 38,8 %. Podíl orné p dy z celkové vým ry ZPF tvo í 52,5 %. Koeficient ekologické 

stability 1,92  
 výstavba areál  fotovoltaických elektráren ve volné krajin  – urbanizace volného 

krajinného prost edí - ÚP výstavbu takovýchto areál  neuvažuje 
 riziko stagnace i úbytku trvale bydlících obyvatel a s tím spojený úbytek služeb a zákl. 

ob . vybavenosti – stagnace po tu trvale bydlícího obyvatelstva v minulém desetiletí byla 
zp sobena nedostate nou územní p ipraveností pro bytovou výstavby, pro kterou ÚP 
vytvá í nové p edpoklady 

 realizace nových výrobních areál  bez využití stávajících brownfields – plochy p estavby 
nejsou ÚP vymezeny. Dosluhující zem lský areál má na území obce stále své 
opodstatn ní, proto je navrhována jeho modernizace. Vymezení nové zastavitelné plochy 
výroby a skladování eší rozší ení stávajícího za ízení. 

 Vliv na posílení slabých stránek ešeného území 

 ohrožení kvality podzemních i povrchových vod – v ÚP jsou uplatn na opat ení 
vyplývající z PRVKÚK Vyso ina, což p estavuje realizaci oddílné kanalizace ukon ené 

OV. Navrženo je zatravn ní erozn  ohrožených území i niv vodních tok . Podmínky 
využití ZPF umož ují ve vhodných p ípadech zales ování – jako podmín  p ípustnou 
innost  
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 rostoucí intenzita dopravy na sil. I/37 zp sobuje další hlukovou a imisní zát ž pro 
obyvatelstvo – silnice I/37 se nachází v odsunuté poloze od objekt  vyžadujících 
hygienickou ochranu 

 nízký podíl trvalých travních porost  na vým e ZPF – lenitost terénu zp sobila, že 
tém  ½ ZPF je za azena do trvalých travních porost . ešení ÚP p edpokládá zvýšení 
podílu trvalých travních porost  (zatravn ní erozn  ohrožených svah , údolních niv) 

 obnova topení tuhými palivy z d vodu r stu cen plynu – jako možnou alternativu ÚP 
umož uje využití nízkoenergetických zdroj  na biomasu, tepelných erpadel, solárn  
termických lánk ) 

 nedostate ný po et za ízení a služeb pro seniory – výstavba t chto za ízení pro obec 
velikosti Kadolce by byla neudržitelná. Pé e o seniory musí být ešena jiným zp sobem 

 nízký rozvoj ekonomiky v obcích mimo hlavní centra (V. Mezi í, V. Bíteš) – sídlo 
Kadolec se nachází 12 km od m sta Velké Mezi í a 12 km od m sta Velká Bíteš, což je 

ijatelný okruh dojíž ky za prací. 

 Vliv na využití silných stránek a p íležitostí ešeného území 

 hustá rybni ní soustava – vodní plochy územní plán respektuje. Výstavba malých 
vodních nádrží ve vhodných místech povodí je podmín  p ípustné zejména na 
plochách zem lských. Jedná se o efektivní zp sob revitalizace krajiny 

 cca 75 % obcí je plynofikováno – sídlo Kadolec je plynofikováno. Využívání zemního 
plynu pro výrobu tepla je spolu s využitím alternativních zdroj  tepla ÚP podporováno 

 podpora rozvoje pro odkanalizování obcí a budování nových OV - stanovené 
požadavky v PRVKÚK Vyso ina jsou územní plánem konkretizovány na podmínky obce 
Kadolec 

 sanace starých ekologických zát ží - na území obce není evidována žádná skládka 
v aktivním stavu 

 obnova lesa s druhov  vhodnou skladbou lesních porost  - stávající plochy lesa jsou 
územn  stabilizovány. ÚP požaduje v tší zastoupení meliora ních d evin za ú elem v tší 
stability a trvalosti lesa 

 územím obce prochází nad azená el. p enosová soustava - ZVN 400 kV a VVN 220 kV - 
ZVN 400 kV územním obce neprochází, VVN 220 kV je územním plánem na území 
obce stabilizováno 

 dostate ný rozvoj zásobování obcí pitnou vodou, využití skupinového vodovodu, vysoký 
podíl napojených obyvatel na ve ejný vodovod - obec Kadolec je zásobena ze 
skupinového vodovodu Ž ársko. Obec má ve ejný vodovod 

 stabilita sídlení struktury - sídlo Kadolec je malou obcí v ORP Velké Mezi í. Známá je 
již z písemnosti z r. 1364. Postavení obce v sídelní struktu e je pevné s p edpokladem 
dalšího rozvíjení dosažené kvality života 

 zabezpe ení ochrany vymezených oblastí krajinného rázu – území obce se nachází 
v oblasti krajinného rázu K ižanovsko - Bítešsko dle Strategie ochrany krajinného rázu 
Kraje Vyso ina. Zásady ochrany požadované tímto dokumentem ÚP K ižanov akceptuje. 

 Vliv na stav a vývoj hodnot ešeného území  
Ochrana a kultivace hodnot pat í mezi d ležité úkoly ÚP Kadolec. Zcela jsou akceptovány 

hodnoty požívající právní ochrany, zohledn ny jsou hodnoty uvedené v ÚAP ORP Velké 
Mezi í. ada hodnot byla nalezena v rámci dopl ujících pr zkum  a rozbor , následn  
zakotvena do zadání ÚP a zp sobem p im eným zapracována do koncepce ÚP. 

Hodnoty území jsou znázorn ny v grafické ásti ÚP a graficky neznázornitelné hodnoty jsou 
ejmé z ásti textové. 
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3.3. Vyhodnocení p ínosu ÚP k napln ní priorit územního plánování 
Obec Kadolec je v ÚAP ORP Velké Mezi í dle vyváženosti vztahu územních podmínek pro 

udržitelný rozvoj za len n do kategorie obcí 2b tj. obce s nevyváženým (oslabeným) 
hospodá ským pilí em a dobrým stavem pilí  environmentálního a sociálního. 

Územní plán Kadolec napl uje priority územního plánování, plní cíle a úkoly územního 
plánování – viz kap. C.2. 

 Shrnutí p ínosu ÚP k vyvá ení podmínek pro p edcházení: 
 zjišt ným rizik m ovliv ující pot eby života sou asné generace obyvatel ešeného území 

ÚP Kadolec vytvá í podmínky pro p edcházení rizik z: 
 snižujícího se po tu obyvatel trvale bydlících v obci 
 budování ve ejných investic, které by byly následn  nedostate  využívány  
 sociálního vylou ení n kterých skupin lidí v d sledku nedostupného bydlení 
 živelného využívání území obce 

 edpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích: 
ÚP Kadolec eší podmínky: 

 neefektivní obsluhou území vybudovanou ve ejnou infrastrukturou  
 nep ekra ováním únosných kapacit území 
 nezat žováním území vedoucí k narušení ekosystém  a snížení biologické 

rozmanitosti 
 zachováním identity místa v . ve ejných prostor  s dostatkem p íležitostí ke 

kontakt m obyvatel. 

4. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
Dot ený orgán OŽP Krajského ú adu Kraje Vyso ina neuplatnil v zadání územního plánu 

požadavek na vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území. V kap. C.3 p edložené 
„vyhodnocení“ nenapl uje zcela požadavky Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný 
rozvoj, avšak m že v základních bodech oz ejmit žádoucí zm ny v území o oblasti životního 
prost edí, ekonomiky a spole nosti. 

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

Vyhodnocení vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj nebylo v zadání územního plánu 
uplatn no. Dále viz kap. C.3. 
6. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn  vybrané varianty 
6.1 Variantní ešení 

Zadání územního plánu nepožadovalo ešení variant. 
6.2 Základní koncepce rozvoje území 

Koncepce územního plánu vychází z požadavk  schváleného zadání územního plánu. 
Územní plán se zabývá ešením celého správního území obce Kadolec, tj. územím 

zastavitelným a územím nezastavitelným. Pro další rozvoj je primárn  využito disponibilních 
ploch zastav ného území a ploch v p ímé návaznosti na zastav né území v zájmu efektivní 
obsluhy území ve ejnou infrastrukturou a ochrany p írodních hodnot. 

Sídlo Kadolec se bude i v budoucnu rozvíjet jako jeden urbanizovaný celek s jednou 
samostatn  se rozr stající výrobní a skladovou plochou v dosahu sil. I/37. ešeny jsou 
požadavky v oblasti sociální (bydlení), ekonomické (nový investi ní zám r) i letecké dopravy 
(dopln ní pot ebných ploch pro travnatý povrch letišt ). Neuvažujeme-li plochu letišt , 

evládající funkcí urbanizovaného území je funkce ubytovací na plochách smíšených obytných 
- venkovských. 

V neurbanizovaném území byla hledána ešení, která by nejen uchovala produk ní funkci 
krajiny, ale i podporovala její mimoproduk ní funkci vedoucí k posilování územních prvk  
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ekologické stability, zavád ní protierozních opat ení, ochran  a kultivaci rozptýlené zelen  apod. 
Rozhodující roli v ochrann  a tvorb  krajinného prost edí hraje požadavek, aby se zem lská a 
lesní výroba p izp sobila daným p írodním podmínkám. 
6.3 Ochrana hodnot území 

Územní plán Kadolec respektuje hodnoty území, které požívají právní ochranu, tj. mají 
dostate nou oporu v zákonech, vyhláškách i jiných obecn  závazných p edpisech. Zásadní 
normativy pro územní plán dané výše uvedenými p edpisy jsou zahrnuty v Limitech využití 
území, které vstupují do územního plánu (viz kap. C.6.10.). 

Mimo hodnoty s právní ochranou územní plán respektuje hodnoty území mimo právní 
ochranu. P írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty, které byly identifikovány v rámci územn  
analytických podklad  i dopl ujících pr zkum  a rozbor : 

 írodní hodnoty - smyslem vymezení p írodních hodnot je jejich ochrana p i územním 
rozvoji, realizaci zám  a dalších aktivitách spojených s rozvojem obce 

 kulturní hodnoty - d vodem vymezení kulturních hodnot (p edevším urbanistických a 
architektonických) je ochrana staveb, historicky cenných území, stavebních prostor , 
ve ejných prostranství, drobné architektury apod., které se váží k identit  místa, historii 
území 

 civiliza ní hodnoty - mají v území p evážn  užitný charakter. D vodem vymezení je 
hospodárné využívání a rozvíjení r zných za ízení v území (vybavení dopravní a technickou 
infrastrukturou, ob anským vybavení apod.). Ochrana je zabezpe ena respektováním 

íslušných právních p edpis  i zajišt ním regulativ , které definuje územní plán (podmínky 
pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, vlastnosti obytného prost edí apod.). 

6.4 Urbanistická koncepce, sídlení zele  
Základní urbanistická koncepce vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání 

sídel v etn  souvisejících drobných struktur osídlení. Koncepce územního plánu podporuje a 
rozvíjí typické charaktery území, vymezuje území urbanizované a území p írodn  krajinné.  

Respektováno je p dorysné a prostorové uspo ádání sídla. Prostorové uspo ádání spolu se 
zp sobem využívání ploch respektuje historicky danou kvalitu zastav ní. Územní plán nastavuje 
požadavky tak, aby rozvoj sídla byl možný za p edpokladu snesitelného zásahu do krajinného 
rázu. Urbanistická koncepce respektuje historickou stavební strukturu. Respektována je daná 
hladina zastav ní, revitalizovány jsou plochy ve ejných prostranství. 

Základní osnova vegeta ních prvk  sídla je dána urbanistikou místa s p iléhajícím p írodním 
prost edím. Citlivým ztvárn ním vegeta ních úprav bude zvýšena jejich kvalita i jejich 
dlouhodobá existence. Podporováno je pronikání krajinné zelen  do zastav ného území. Zele  
izola ní p i zem lském areálu bude mít p edevším ú inek vizuální. 

 Vymezení d ležitých ploch rozdílného zp sobu využití 
 Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) 
Stávající plochy tohoto zp sobu využití jsou vymezeny na severním okraji sídla. Jde o 

samostatn  stojící rodinné domy. Pro zajišt ní sídelního potenciálu ÚP vymezuje t i zastavitelné 
plochy typu BV. 

Vý et zastavitelných ploch  
Ozna ení 

plochy 
kód 

plochy 
plocha v území po et byt  

(odhad) poznámka zastav ném nezastav ném 
Z1 BV x  1 severní okraj sídla 
Z11 BV  x 1 využití proluky v jižní ásti sídla 
Z12 BV  x 1 jižní okraj sídla 

    3  

 Plochy rekreace (RI, RX) 
Jsou vymezeny jako plochy zastavitelné jako druh plochy RI (pl. rekreace - plochy staveb 

pro rodinnou rekreace) a jako druh plochy RX (pl. rekreace - se specifickým využitím).  
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vodem vymezení t chto ploch je využití p íhodných p írodním podmínek v kvalitním 
prost edí ve vazb  na sídlo pro tyto rozdílné individuální formy rekreace, aniž by byla narušena 
celková rekrea ní únosnost území a docházelo by k poškozování p írodního potenciálu území – 
krajiny i narušení urbanistiky sídla. 

 Plochy ob anského vybavení (OV, OM, OS) 
Vymezeny jsou stávající plochy ob anského vybavení ve ejné infrastruktury (OV) - nap . 

obecní ú ad, církevní stavba, bývalá škola, dále stávající plochy ob anského vybavení typu 
komer ní za ízení malá a st ední (OM) nap . prodejna potravin. Zastavitelná plocha ob anského 
vybavení t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) je vymezena u bývalé školy.  

vodem pro vymezení plochy OS je zajišt ní plochy pro volno asové aktivity d tí a 
mládeže. Jedná se o víceú elov  využívanou plochu. 

 Plochy ve ejných prostranství (PV)  
 Plochy mimo ádného významu v sídle se širokým spektrem funkcí: od obsluhy území až po 
denní rekreaci obyvatel. Dalším d vodem vymezení je, že ve ejný prostor umož uje vzájemný 
kontakt mezi lidmi, což je jedna z podmínek soudržnosti spole enství. Stávající ve ejná 
prostranství nebudou zásadn  m na (zmenšována). Územní plán p edpokládá postupnou 
revitalizaci t chto ploch zejména v jádrové ásti sídla. Do kompozice ve ejného prostranství 
(náves) vhodn  za lenit prostor kolem ob anského vybavení komer ního významu.  

 Plochy smíšené obytné - venkovské (SV) 
Tvo í podstatu venkovského sídla. Jedná se o pom rn  homogenní zástavbu selských 

usedlostí kolem trojúhelníkového návesního prostoru. Pro venkovské sídla byla p ízna ná p ímá 
dostupnost obd lávané krajiny ze selských usedlostí. Zem lskou funkci sídlo pomalu ztrácí, 
nicmén  charakter relativn  kompaktního zastav ní je nutno akceptovat i pro budoucnost. 
Územní plán  plochy se zm nou v území druhu SV v k.ú. Kadolec nevymezuje.  

 Plochy výroby a skladování (VD, VZ, VK) 
Jsou vymezeny p edevším z d vodu zachování p ípadn  rozvoje hospodá ského potenciálu 

v obci s cílem snížení rozdílu mezi ubytovací a pracovištní kapacitou sídla. Plochy výroby a 
skladování - drobná a emeslná výroba (VD) se v územn  stabilizované i rozvojové form  
nachází v izolované poloze u sil. I/37. Plochy výroby a skladování - zem lská výroba (VZ) je 
tvo ena zem lským areálem v p ímé vazb  na jihovýchodní okraj sídla -  územn  stabilizovaná 
plocha s nezbytností revitalizace. Plochy výroba a skladování - skladování (VK) jsou plochami 
územn  stabilizovanými s možností kvalitativních zm n avšak s omezenými možnostmi 
dopravní obsluhy. 

 Plochy sídelní zelen  
Jako plochy samostatné jsou v územním plánu vyzna eny územn  stabilizované a navržené 

význa jší plochy zahrad - ozn. kódem ZS (soukromá zele ), které jak z urbanistického 
hlediska i pot eb udržení hodnoty krajinného rázu je žádoucí ponechat ve stávající podob . 
Plochy zelen  ochranné (ZO) jsou vymezeny na území obce p edevším z d vodu zajišt ní 
vhodn jšího zapojení urbanizovaného území do krajinného prost edí. 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (W1, W2) 
Viz. kap. C 6.8. Vodní plochy, vodní toky, stav povodí. 

 Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení 
Na vymezených nových plochách s kódem BV lze realizovat cca 3 bytové jednotky.  
Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou: 

Rok 1970 1980 1991 2001 2011 výhled 
obyvatel 227 205 164 165 154 160 

byt  55 54 54 58 53 56 
obyv./byt 4,13 3,80 3,03 2,84 2,91 2,86 
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6.5. Koncepce ve ejné infrastruktury 
 Dopravní infrastruktura 

 Silni ní 
Napojení obce na silni ní sí  je popsáno v kap. C.8.2. Širší dopravní vztahy. Silnice jsou v 

principu územn  stabilizovány, p ípadné úpravy silnic mimo urbanizované území budou 
provád ny dle zásad SN 736101 Projektování silnic a dálnic v kategorii S 7,5/60(50) – silnice 
III/3911, v kategorii S 7,5/60 silnice II/391 a v kategorii S 9,5/80 silnice I/37. V území souvisle 
zastav ném se p ípadné úpravy budou dít dle SN 736110 Projektování místních komunikací ve 
funk ní skupin  C. Silnice budou dvoupruhové, sm rov  nerozd lené. 

Silnice I/37 protíná jihozápadní ást území obce, v jejím dosahu se nenachází a ani nejsou 
ÚP umis ovány žádné citlivé funkce. V souladu s požadavky ZÚR KrV ÚP vymezuje koridor 
pro homogenizaci sil. tahu I/37, avšak ve zp esn né ší i 2x50 m (ochranné pásmo silnice), 
protože nápravu drobných nedostatk  ve sm rovém vedení nivelety silnice lze bez potíží ešit 
v ší i ochranného pásma silnice. Z k.ú. K ižanov na území obce zasahuje nepatrnou ástí stavba 

eložky sil. I/37 Jívoví - K ižanov. Koridor pro stavbu p eložky ÚP respektuje v parametrech 
ZÚR KrV. 

Silnice II/391 protíná severní cíp k.ú. Silnice není silnicí Páte ní silni ní sít  Kraje 
Vyso ina. Dopravní intenzity nejsou na silnici vysoké, proto lze sou asn  parametry silnice 
tolerovat i v návrhu ÚP. V první ad  bude t eba bez bližšího asového ur ení ešit úpravu 
(zv tšení) polom ru oblouku v blízkosti nových reten ních nádrží v místní trati zvané Oudoly. 

Silnice III/3911 prochází sídlem Kadolec. Pro nízké intenzity dopravy na silnici nebylo 
Celostátní s ítání dopravy r. 2010 ani s ítání v p edchozích letech provád no. Silnice III. t ídy 
v zastav ném území zabezpe uje mnohde p ímou dopravní obsluhu p ilehlých nemovitostí. 
Tento stav je tolerován z d vodu nízkých intenzit dopravy a nereálného (neudržitelného) 
odvedení tranzitní dopravy mimo urbanizované území. Minimalizována je nová pot eba sjezd  
na silnici. 

Skelet místních komunikací je tvo en dvoupruhovými sm rov  nerozd lenými 
komunikacemi a jednopruhovými obousm rn  pojížd nými komunikacemi. 

 Hospodá ská doprava 
Zem lská a lesní doprava využívá zejména stávající ú elové komunikace, silnic i místních 

komunikací. Sí  polních cest m že být upravena anebo dopln na nejlépe v rámci komplexní 
pozemkové úpravy. 

 Doprava v klidu 
Je ešena pro stupe  automobilizace 1:2,5. Každý nový byt musí mít minimáln  jedno 

odstavné stání na vlastním pozemku. Požadavky na parkovací a odstavná stání u vybrané 
ob anské vybavenosti a ploch výroby jsou z ejmé z tabulky grafické ásti od vodn ní ÚP. Užity 
jsou doporu ené normové hodnoty dle l. 14.1.7 SN 736110. V sou asné dob  se na území 
obce nenachází žádná parkovací plocha ozna ená p íslušnou dopravní zna kou. Kadolec je obec 
venkovského charakteru, kde parkování a odstavování motorových vozidel je a nadále bude na 
pozemcích majitele motorového vozidla. Obdobná situace je i u výrobních a smíšených ploch, 
kdy zam stnaní mají možnost parkovat na t chto plochách. Zadání územního plánu neuvád lo 
pot ebu výstavby hromadných i adových garáží. Stávající skupinu adových garáží za 
prodejnou lze dostav t v rozsahu p ipravených pozemk  s tím, že obdobný zp sob odstavování 
vozidel nebude na území obce uplatn n (krom  ploch výroby a skladování). 

 Ve ejná doprava 
Je zajiš ována zejména autobusovou p epravou. Na území obce se nachází dv  autobusové 

zastávky. Územní plán nep edpokládá jejich p emíst ní. Úpravy autobusových zastávek budou 
ešeny v souladu s požadavky SN 736425 autobusové zastávky p edevším z d vodu 

bezpe nosti cestující ve ejnosti. 
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 Nemotorová doprava 
i silnici v zastav ném území ešit jednostranný chodník. D vodem je zajišt ní v tší 

bezpe nosti všech ú astník  silni ního provozu. 
 Rekrea ní doprava 
Územní plán respektuje erven  zna enou turistickou trasu a nau nou stezku na Svatou 

horu. Územní plán v rámci svých opat ení nevylu uje napl ování pot eb pohybové rekreace na 
území obce. 

 Služby pro motoristy 
Z d vodu velmi dobré dostupnosti m styse K ižanov a m st Velké Mezi í a Velká Bíteš 

není na území obce s t mito za ízeními uvažováno (nap . SPHM, motoresty anebo servisy 
apod.). Drobná za ízení tohoto charakteru spl ující p íslušná legislativní opat ení je možno 
umis ovat jako podmín  p ípustná za ízení do vhodných ploch rozdílného zp sobu využívání. 

 Letecká doprava (civilní) 
Na k.ú. K ižanov a k.ú. Kadolec bylo v roce 1935 z ízeno letišt . Jedná se o ve ejné 

vnitrostátní letišt  K ižanov. Odpov dnou osobou za jeho provoz je Aeroklub K ižanov a.s. 
Plocha letišt  je za azena do ploch dopravní infrastruktury letecké, která je tvo ena 

vzletovou p istávací dráhou, plochami provozními a odbavovacími a dalšími objekty a stavbami 
zajiš ující provoz a bezpe nost letišt .  

Z d vodu zachování celistvosti plochy ÚP navrhuje do ploch letišt  zahrnout i plochy Z14 a 
Z15, které budou využity jako plochy dopravní infrastruktury letecké. 

 Železni ní a vodní doprava 
Na území obce nemají své zájmy. 
 Hluk z dopravy 
Silnice I/37 a II/391, na kterých bylo provedeno Celostátní s ítání dopravy 2010, leží 

v odsunuté poloze od citlivých funkcí v území. P estože se na sil. III/3911 nep edpokládá 
výrazné zvýšení dopravních intenzit, zastavitelné plochy u silnice jsou stanoveny jako 
podmín  p ípustné z d vodu podrobn jšího posouzení možného nežádoucího ú inku hluku 
z provozu na silnici na životní prost edí. 

 Zájmy MO R 
Rozvojové zájmy obce nemají žádný vliv na existenci a funk nost ochranného pásma 

letištního radioloka ního prost edku MO R. 
 Technická infrastruktura ve ejná a ostatní 

 Zásobování pitnou vodou 
Zásobování pitnou vodou v obci Kadolec p vodn  bylo zajiš ováno ze t í ve ejných studní a 

vlastních studní jednotlivých ob an . 
Rozvojem obce a hlavn  objekt  živo išné výroby bývalého JZD Kadolec však místní 

zdroje už nesta ily jako po stránce kvality, tak po stránce vydatnosti. Proto v roce l970 bylo 
rozhodnuto o zajišt ní centrálních zdroj  podzemní vody, které po vyhodnocení 
hydrogeologického pr zkumu byly podkladem pro vypracování projektové dokumentace na 
stavbu ve ejného vodovodu pro celou obec. 

Stavba vodovodu byla zahájena v roce 1973 na základ  povolení odboru vodního a lesního 
hospodá ství ONV Ž ár nad Sáz. ze dne 13.12.1973 pod j.Vod.1875/73. Projekt na stavbu 
vypracoval soukromý projektant J. Mat jka. Projekt eší zachycení zdroj  podzemní vody 
pomocí t í studní o pr ru 3 m a l x pr ru 1 m.  Z t chto zdroj  je veden p ívodný ad a 
zásobovací ady po obci a to z trub PE pr ru 50 a 90 mm v celkové délce 2 500 m. Vydatnost 
zdroj  vody inila 0,80 l/s p i tehdejší pot eb  vody 0,40 l/s. Kolem zdroj  vody byla vyhlášena 
pásma hygienické ochrany I. a II. stupn . Stavba byla provedena svépomocí ob an  v rámci akce 
„Z“ a její kolaudace prob hla 12.10.1977 pod j.Vod.1718/77. 

Pozd ji dochází k rozší ení prameništ  o další dv  studny. 
es všechna tato opat ení stále trval problém zabezpe ení zdroj  podzemní vody jak po 
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stránce kvality, tak i vydatnosti. Proto provozovatel vodovodu Vodárenská akciová spole nost, 
a.s divize Ž ár nad Sáz. rozhodla v roce 1993 o odstavení zdroj  podzemní vody a o p ipojení 
obce Kadolec na vodovodní p ivad  Kadolec, He manov, Nová Ves, Rad oves, Vidonín, 
Vratislávka, Ž árec a Tišnovská Nová Ves. 

Zdrojem vody je vodárenská nádrž Mostišt , z které je voda upravována a hygienicky 
zabezpe ena v úpravn  vody Mostišt . Voda je vedena p ivad em Mostišt  – Velká Bíteš, z 
kterého v km 7,038 odbo uje p edm tný p ivad . Na za átku odbo ení (z LT trub DN 200 mm) 
je vybudována erpací stanice Kadolec s akumulací vody o obsahu 50 m3 (max. hladina 561,00 
m n. m. a min. hladina 558,00 m n. m.).  Vlastní p ivad  je proveden z PVC trub DN 225/8,7 
mm a po odbo ení do spot ebišt  má délku 369 m. 

V sou asné dob  po et p ipojených osob na ve ejný vodovod je 154 s pr rnou denní 
spot ebou kolem 30,3 m3/den a max. spot ebou 45,4 m3/den .Vlastní rozvodná sí  v obci m í 
1,192 km. 
Výhledová pot eba vody 
Po et obyvatel ve výhledu …..........................  160 
Zem lství ….................................................  zachován stávající odb r  (cca 0,20 l/s) 
Pr rná pot eba vody          Qp = 160 x 150 =  24 000 l/den    tj. 0,28 l/s 
Maximální pot eba             Qm = Qp x kd  = 36 000 l/den        tj.0,42 l/s 
Max. hodinová pot eba  Qh = Qm x kh  =  0,75 l/s 

Za p edpokladu, že i nadále bude zp sob zásobení obce pitnou vodou zachován m žeme 
konstatovat, že obec má zajišt n dostatek pitné vody i pro daleký výhled. Toto ešení  je také v 
souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací Kraje Vyso ina, který byl 
schválen  zastupitelstvem kraje v zá í 2004. 

V sou asné zdroje podzemní vody - 5 studní – nejsou využívány, ale v etn  pásma 
hygienické ochrany z stávají zachována jako zásobní zdroj v p ípad  dlouhodobých závad na 

ivad i z ÚV Mostišt . 
Další zdroje vody na k.ú. Kadolec 

V obci i nadále z stávají k použití t i ve ejné studny a to u .p.18 Pod kapli kou, u hasi ské 
zbrojnice a u .p.5. 

Na par. .st.77 se nachází studna pro za ízení letišt  K ižanov – pro zásobení leteckého 
provozu. 

i katastrální hranici s obcí O echov jsou zachyceny zdroje podzemní vody pomocí dvou 
studní, které posilují zdroje ve ejného vodovodu obce O echov. Vodovod byl budován v 60. 
letech minulého století a posílen o nové zdroje v roce 1971 (sb rná studna) a v roce 1992 
(povoleno dne 02.09.1992 ŽP Vod. 1144/92 studny S1 a S2 na k.ú. Kadolec, kolaudace 
17.09.1993). Celková vydatnost zdroj  ve ejného vodovodu je 0,73 l/s. Studny jsou propojeny 
do sb rné studny potrubím rPE 6/4“ v délce 672 m. 

Na území obce Kadolec jsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdroj  a to I. stupn  25 m2 
a II. stupn  83,1 ha. 

 Kanalizace a ist ní odpadních vod 
Kanalizace v obci byla budována postupn  a hlavn  svépomocí a to jako deš ová, která m la 

odvád t deš ové a povrchové vody z výše ležících pozemk , ve ejných ploch a komunikací 
obce. Postupem asu se na tyto stoky napojily i jednotlivé nemovitosti a svými splaškovými 
vodami, které jsou p ed zaúst ním p ed iš ovány v domovních septicích. 

Na kanalizaci je napojeno cca 95 obyvatel pomocí 27 domovních p ípojek. Celá kanalizace 
je vybudována z cementových trub (pouze ást 75 m  z PVC 300) profilu 300 – 500 mm v 
celkové délce 627 m. Vyúst ní je provedeno do bezejmenného pravostranného p ítoku Nového 
potoka, který ústí do ky Libochovky.  
Údaje o toku 

Správcem toku je Povodí Moravy, s.p. Brno.  Q355  je  0,60 l/s   s  kvalitou  nad  zne išt ním  
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z vyúst né kanalizace BSK5 3,4 mg/l, CHSK 42 mg/l a NL 24 mg/l. 
Podmínky vypoušt ní 

Poslední povolení k vypoušt ní odpadních vod bylo vydáno M Ú Velké Mezi í na dobu do 
31.12.2014 rozhodnutím ze dne 08.11.2004 pod j. ŽP/14377/2004. 
Na výusti z kanalizace V1 byly dány tyto limitní hodnoty: 
množství           Qmax = 2,0 l/s,       Qr = 10 000 m3/rok,    Qp = 0,32 l/s      Q = 1250 m3/m síc 
kvality                    CHSK                  „p“   400 mg/l               „m“     600 mg/l 
                               BSK5                            200 mg/l                           300 mg/l 
                               NL                                 200 mg/l                           300 mg/l 

edepsaný typ vzork  :   typ A tj.2 hod sm sný vzorek z 8 objemov  stejných díl  odebíraných 
v intervalu 15 min. 

edepsaná etnost odb ru vzork  :     2 x ro  
Orienta ní výpo et množství a kvality odpadních vod ve výhledu 

Pro budoucí odkanalizování a išt ní odpadních vod musíme vyjít z Plánu rozvoje vodovod  
a kanalizací Kraje Vyso ina, který byl schválen v roce 2004. 

Kanalizace bude ešena jako oddílná a to tak, že stávající stoky budou nadále sloužit pro 
odvád ní vody povrchové a deš ové. Pro odvád ní splaškových vod bude vybudována nová 
kanaliza ní sí , která bude ukon ena centrální istírnou odpadních vod spl ující  limity na ízení 
vlády . 61/2003 Sb. v platném zn ní, o ukazatelích a hodnotách p ípustného zne išt ní 
povrchových vod a odpadních vod . 
Hodnoty na výusti z OV nesmí p ekro it stanovené limity a to: 
CHSK           „p“   150 mg/l                    „m“    220 mg/l 
BSK5                     40                                          80 
NL                          50                                          80 
jak uvádí p íl. .1, tabulka 1a na . vlády. 

S výstavbou kanalizace a OV se po ítá po roce 2014 vzhledem k vysokým po izovacím 
náklad m na išt ní odpadních vod na jednoho p ipojeného obyvatele. 
Pr rné množství odpadních vod ve výhledu     Qp =  160 x 150 =  24 000 l/den     tj. 0,28 l/s 
Max. množství OV                                                 Qm = 24 000 x 1,5 = 36 000 l/den   tj. 0,42 l/s 
Hodinové maximum                                               Qh = 2,33 l/s 
Zne išt ní 
Specifická produkce zne išt ní …........... 60 g/os.den 
Po et ekvivalentních obyvatel …............  160 

                         koncentrace BSK5 = 
24000
9600  = 0,4 g/l        tj. 400 mg/l 

Ovlivn ní toku: 
O355 toku …...................................... 0,60 l/s 
BSK5 nad obcí …............................... 3,4 mg/l 
Množství OV …................................. 0,28 l/s 
Zne išt ní na výusti z OV................ 40 mg/l 
 

                                              X = 
88,0

4,360,04028,0  = 3,59 < 6 mg/l 

Hodnoty zne išt ní by vyhov ly požadavk m na kvalitu vody ve vodách povrchových, 
stanovených na . vlády . 61/2003 Sb. 

 Zásobování elektrickou energií 
Obec je zásobena ze vzdušného el. vedení VN 22 kV . 32 z rozvodné soustavy spole nosti 

E-ON. Stav tohoto vedení je jak po mechanické, tak i p enosové vyhovující i pro výhledovou 
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pot ebu. V obci jsou t i distribu ní trafostanice TS 22/0,4 kV. VN p ípojky k TS jsou 
venkovního provedení. 

ehled stávajících trafostanic: 
Po adové íslo název trafostanice vlastník typ  max. instalovaný výkon  
1 Kadolec družstvo E.ON dvousloupová 2xl 400 kVA 
2 Kadolec letišt  E.ON dvousloupová D 250 kVA 
3 Kadolec obec E.ON dvousloupová D 250 kVA 

Koncepce zásobení obce el. energií spo ívá v respektování stávajících za ízení v etn  
íslušných ochranných pásem. Distribu ní systém musí být schopen p enést požadovaný výkon 

v dob  p edpokládaného maxima za dodržení hospodárnosti, spolehlivosti a bezpe nosti. El. 
energie je využíváno k vytáp ní jedné domácnosti, prodejna a objektu kaple. 

Uvažovaný p ír stek p íkonu (orienta ní údaje): 
Druh výstavby (plochy) návrh ÚP poznámka 

bydlení v rodinných domech - venkovské 3 b.j. x 3,5 kW/b.j. = 10,5 kW neuvažuje se s el. vytáp ním 
rekreace 2 pozemky x 2,5 kW/b.j. = 5 kW neuvažuje se s el. vytáp ním 
výroby a skladování - drobná a emeslná výroba 4 kW neuvažuje se s el. vytáp ním 
celkem  19,5 kW  

Reálná hodnota zatížení a celkového pot ebného p íkonu z TS s ohledem na soudobost mezi 
jednotlivými skupinami odb ru bude s velkou pravd podobností nižší než orienta ní v tabulce 
uvedené. 

Územní plán akceptuje el. vedení VVN 220 kV protínající území obce ve sm ru severu - jih. 
Nové požadavky na ešení problematiky za ízení o nap ové hladin  110 - 400 kV nebyly vznese-
ny ani ZÚR nenalezla pot ebnost jejich z izování na území obce. Není uvažována ani výstavba v -
trných elektráren. Fotovoltaická za ízení nelze umis ovat mimo urbanizované území obce, jejich 

ípustnost v zastav ném území je p i prokazatelném spln ní  podmínek nenarušení hodnot území 
možná. 

 Zásobování zemním plynem 
Obec Kadolec je plynofikována od roku 2005. Jedná se o tzv. plošnou plynofikaci se STL 

rozvody plynu po sídle. Regula ní stanice plynu VTL/STL je vybudována v blízkosti k ižovatky 
sil. I/37 a sil. III/3911. Plynovodní p ípojku má tém  každý rodinný d m i usedlost. 
Z ob anské vybavenosti je plynofikován kulturní d m a bývalá škola. Sou asné odb ry zemního 
plynu nedosahují p edpokládaných (projektovaných) hodnot. 

Koncepce ÚP p edpokládá, že t i nov  navržené rodinné domy budou vytáp ny zemním 
plynem. Celková pot eba zemního plynu bude init 3 RD x 2,6 m3/hod = 7,8 m3/hod a 3 x 3 000 
m3/rok = 9 000 m3/rok. 

Stávající plynovodní sí  i regula ní stanice VTL/STL jsou schopny bez úprav a 
bezproblémov  požadovaný odb r p enést. 

 Zásobování teplem 
Krom  objekt  vytáp ných el. energií (viz. zásobování el. energií) a p ti RD, které používají 

k vytáp ní d eva, zbytek sídla používá k vytáp ní tuhých paliv (cca 10 RD je vytáp ných zemním 
plynem). Jedná se o venkovský charakter zastav ní, tudíž nadále bude využíváno lokálních zdroj  
tepla. 

V obci se nenachází žádný zdroj tepla centrálního charakteru ani koncepce ÚP s takovým 
zdrojem tepla neuvažuje. V oblasti novostaveb ÚP podporuje výstavbu budov spl ující pasivní 
energetický standard. Územní plán nebrání instalaci nízkoenergetických zdroj  na biomasu a te-
pelných erpadel ani instalaci solárn  technických kolektor  v urbanizovaném území pro vlastní 
spot ebu. Zárove  je t eba podpo it využití zemního plynu i z d vodu efektivity uložených pro-
st edk  do plynofikace. 
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 Elektronická za ízení a sít  
Zemní telekomunika ní kabely jsou ešením územního plánu v mí e maximální respektová-

ny. Akceptován je stožár GSM v lesním masivu p i hranici s obcí O echov. Na území obce zasa-
huje ochranné pásmo letištního radioloka ního prost edku MO R. innosti v tomto prostoru 
nemají žádný negativní dopad na funk nost tohoto radioloka ního prost edku. 

íjem televizního signálu je zajiš ován individuáln  instalovanými televizními anténami a 
pokrytí území televizním signálem i rozhlasovými celoplošnými programy je dobré. 

 Podmínky uspo ádání inženýrských sítí 
Nové inženýrské sít  budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy 

i komunikacích), u stávajících pozemk  zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury vytvo it 
edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Rozvody a trasy, resp. celkové ešení, bude 

up esn no v podrobn jší dokumentaci územn  plánovací i oborové. Žádoucí je slu ování sítí 
technické infrastruktury do obslužných koridor .    

 Nakládání s odpady 
Systém nakládání s odpady vykazuje dobrou úrove  se znatelným trendem postupného 

poklesu produkce odpad  s dobrou mírou separace. 
 Ve ejná prostranství 
Stávající prostranství jsou v principu územn  stabilizována. 

6.6. Koncepce uspo ádání krajiny 
 Krajinný prostor, prostupnost krajiny 
Krajinný prostor je ur ován k severu orientovanými svahy Svaté hory, kde enklávy lu ní 

dy pronikají hluboko do masivu jehli natých les . Tato místa umož ují výhledy do kotliny, 
nad  kterou ve vzdáleném horizontu se uplat uje jako negativní dominanta stavba sila u nádraží 

D K ižanov. Zem lská výroba je rozvinuta na ne lenitém terénu p i severní až západní 
hranici k.ú. a spolu se zatravn nou plochou letišt  dává území charakter ur ité monotónnosti. 
Zem lský areál navazuje na tradi ní zástavbu sídla. Podstata vhodn jšího za len ní areálu do 
obrazu obce spo ívá v realizaci vhodné zelen , která vytvo í ú innou konkurenci stavebním 
objekt m areálu.  

Pro ochranu vodního prost edí má nezastupitelný význam obnova tzv. nárazníkových zón 
kolem vodních tok  z trvale travních porost , nejlépe kulturních luk. 

 ležité druhy ploch v krajin  
 Plochy vodní a vodohospodá ské (W1, W2) 

Nachází se jak v krajin  urbanizované, tak zejména v krajin  volné. Vodní plochy a toky jsou 
na území obce respektovány a chrán ny p ed negativními d sledky civiliza ních proces . 
Vhodný vegeta ní porost kolem vodních ploch a tok  zlepšuje estetiku krajiny a sídla. Plochy 
s kódem W1 slouží k zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami. Plochy s kódem W2 zna í hráz 
malé vodní nádrže, když je vymezena jako zastav ná plocha. Vodní plochy, vodní toky také kap. 
C.6.8. 

 Plochy zem lské (NZ1, NZ2) 
Samostatn  jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek pro p evažující zem lské 

využití. Tyto plochy jsou v podmínkách územního plánu tvo eny p edevším kulturou orná p da 
(NZ1) a kulturou trvale travní porost (NZ2). Podíl zem lské p dy z celkové vým ry k.ú. iní 
52,5 %. Vysoký je podíl ttp na celkové rozloze zem lské p dy 46,1 %. 

Rozvojové pot eby obce nelze uspokojit uvnit  zastav ného území, bylo proto nutno 
istoupit k p ekro ení hranice zastav ného území. Vymezené zastavitelné plochy jsou úm rné 

velikosti a významu obce. Zastavitelné plochy navazují na zastav né území. 
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 Plochy lesní (NL) 
Samostatn  jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek s p evažujícím využitím 

pozemk  pro les. Pozemky lesa na celkové vým e území obce tvo í 38,8 %. Lesy je nutno 
chránit jako d ležitou p írodní hodnotu území s úm rnou produk ní funkcí. 

 Plochy smíšené nezastav ného území (NS)  
Vymezeny  jsou  na  plochách  se  zájmy  ochrany  p írody  i  je  žádoucí  tyto  zájmy  na  

vymezených plochách uplat ovat. Takto ur ené plochy p ízniv  kultivují krajinu a v tšinou 
zabezpe ují lepší propustnost krajiny p edevším biologickou. T chto ploch je použito i pro 
zajišt ní funk nosti nadmístních ÚSES.  

 Územní systém ekologické stability 
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP NR-R ÚSES R (MMR R a 

MŽP R 1996), ZÚR Kraje Vyso ina, Generelu MÚSES pro okres Ž ár nad Sázavou (Ageris, 
Brno  2002),  ÚAP  ORP  Velké  Mezi í  a  ÚPD  sousedních  obcí.  Regionální  prvky  ÚSES  byly  
vymezeny dle ZÚR Kraje Vyso ina, pro lokální prvky ÚSES byl za hlavní podklad vzat Generel 
MÚSES pro okres Ž ár nad Sázavou. P i porovnání ešení vymezení ÚSES dle dostupných 
ÚPD sousedních obcí byl zjišt n nesoulad s ÚP Sk iná ov, kdy ÚSES dle ÚP Sk iná ov 
neodpovídá Zásadám územního rozvoje Kraje Vyso ina a tedy i ešení ÚP Kadolec. 

Celé území se vyskytuje v 1.50 Velkomezi ském bioregionu.  
 Nadregionální a regionální ÚSES 

 Na území obce Kadolec se vyskytují dva prvky regionálního ÚSES: z jihovýchodu na území 
obce zasahuje regionální biokoridor RBK 1455 (RBC 246 B ezejský les - RBC 245 Holin-
ka) vloženým lokálním biocentrem LBC Motouzky, severní výb žek katastrálního území protíná 
regionální biokoridor RBK 1406 (RBC 245 Holinka - RBC 293 Lán), který je reprezentován vlo-
ženým lokálním biocentrem LBC U Lamberka. 

 Místní (lokální) ÚSES 
Místní ÚSES je na území obce Kadolec zastoupen normální i hydrickou adou. Hydrická 

tev vede podél  na vodního toku na krátké severní hranici katastru zohled ující ešení ÚSES 
v sousedních k.ú. Bojanov a Kundratice, další prochází podél Kadoleckého potoka do lokálního 
biocentra LBC U st íbrného dolu, které se nachází v pramenné oblasti Kadoleckého potoka 
východn  od obce. Hydrickou adu reprezentuje také lokální biokoridor vedený v podmá ených 
až vlhkých polohách pramennou oblastí potoka Bítýšky na jižním okraji katastru a lokální 
biokoridor sm ující z LBC Kadolecký rybník v jihozápadním výb žku katastru ve vazb  na 
drobný vodní tok k severozápadu zohled ující ešení ÚSES v sousedním k.ú. K ižanov. 
Mezofilní adu p edstavují p edevším lokální biocentra vložená v regionálním biokoridoru RBK 
1455.  
Biocentra: 
LBC Kadolecký rybník - funk ní, mírn  antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, vodní, mok adní, travinné, k ovinné, konektivní, centrální 
LBC Motouzky - funk ní, mírn  antropicky podmín né, reprezentativní, homogenní, 
jednoduché, lesní, konektivní, centrální 
LBC Pod Koní horou - funk ní, mírn  antropicky podmín né, reprezentativní, homogenní, 
jednoduché, lesní, konektivní, centrální 
LBC U Kadolce - áste  funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, vodní, lesní, travinné, konektivní, kontaktní 
LBC U Lamberka - funk ní, mírn  antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, lesní, vodní, konektivní, centrální 
LBC U st íbrného dolu - áste  funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, vodní, travinné, k ovinné, konektivní, kontaktní 
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Biokoridory: 
LBK 1 – áste  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, lesní, 
souvislý, modální 
LBK 2 – áste  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, mok adní, 
travinný, k ovinný, souvislý, modální 
LBK 3 – áste  funk ní, antropicky podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, 
kontrastní 
LBK 4 – áste  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, lesní, 

ovinný, travinný, souvislý, modální 
LBK 5 – áste  funk ní až nefunk ní (v míst  pr chodu biokoridoru ornou p dou), antropicky 
podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, mok adní, travinný, k ovinný, p erušovaný, 
modální 
LBK 6 – áste  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, travinný, 

erušovaný, modální 

 Prostupnost krajiny 
Vlastní urbanistický rozvoj obce nep ináší snížení prostupnosti krajiny. Zastavitelné plochy 

navazují na zastav né území, letecká a silni ní doprava je v zásad  územn  stabilizovaná ve stá-
vajících plochách. Z d vodu zachování p im ené velikosti blok  zem lské p dy není možno 
dále podporovat další zcelování orné p dy. Biologická  prostupnost území je zárove  zvýšena 
prvky ÚSES ve form  funk ních i áste  funk ních prvk  lokálního a regionálního systému 
ÚSES v etn  p íslušných interak ních prvk . 
 Podmínky pro rekreaci 

Území obce má p íznivé podmínky pro pohybové formy rekreace. Podmínky pro pobytové 
formy - zejména hromadné jsou velmi omezené, protože území obce nem že nabídnout pat né 
atraktivity na úseku kulturních i p írodních hodnot a pot ebných doprovodných služeb. Objekty 
tzv. druhého bydlení lze nalézt v zastav ném území. Územní plán umož uje zm nu stávajícího 
domovního fondu na rekrea ní, pokud jde o jinak nesnadno využitelné objekty p vodní funkce. 

vodem vymezení zastavitelných ploch rekreace na jižním okraji sídla je vytvo ení 
podmínek pro uskute ní zám , které spo ívají ve využití p íhodného prost edí pro klasickou 
formu individuální rekreace (plocha RI) a využití navazujícího dostate  velkého pozemku pro 
individuální sportovn  rekrea ní pot eby (plocha RX). 

Pro denní rekreaci obyvatel slouží p edevším ve ejná prostranství v sídle a h išt  u bývalé 
školy. Mezi aktivní formy odpo inku pat í i innost na zahradách. Územní plán vymezuje 
dostate  velké pozemky u rodinných dom  pro tyto aktivity. 
 Dobývání ložisek nerostných surovin 

Na území obce se nenachází dobývací prostor, není zde vymezeno chrán né ložiskové území 
nerostných surovin. Územní plán neuvažuje s využíváním území ani pro t žbu (získávání) míst-
ních nerostných surovin. 
6.7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového 

uspo ádání 
 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 

Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy 
s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn no 
v grafické ásti ÚP barevnou plochou se šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak 
stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu 
využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad  i podmín  p ípustného využití. 

ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín  p ípustné využití zna í 
využití plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku a které jsou slu itelné 
s hlavním využitím plochy. Nep ípustné využití znamená zakázaný zp sob využívání i využití. 
Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí. 
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Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy 
s rozdílným zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, odst. 3, 
zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou 
míru. 

 Podmínky prostorového uspo ádání 
Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje celého území 
styse. Pro zachování, obnovu a kultivaci hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) 

prostorového uspo ádání, které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou 
len ny do procesu rozhodování v území. Podmínky prostorového uspo ádání v etn  podmínek 

ochrany krajinného rázu jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP 
omezen  s ohledem na rozlišovací schopnosti grafiky. 

Stanovená kritéria a podmínky pro usm ování využívání území jsou nastaveny tak, aby 
byly dostate  liberální a iniciovaly nalézání nových pro obec p ínosných ešení, avšak jsou 
dostate  ú inným a p ísným nástrojem k udržení kvality urbanisticko-architektonických 
souvislostí. 

6.8. Vodní plochy a toky, povodí 
 Základní informace 
Území obce náleží do hydrologického po adí 4-15-01-100 (zastav né území a letišt ) a 4-

15-01-102 (údolí Kadoleckého potoka). Velmi malá ást území obce se nachází v hydrologickém 
po adí 4-15-01-101, malá ást pak v hydrologickém po adí 4-15-01-132 a 4-15-01-133. 
Severovýchodní okraj sídla tvo í rozvodnici, kde zastav né území a území pod vrchem Na 
skalách je odvod ováno bezejmenným vodním tokem s adou p ti rybník . Opa ná strana je 
odvod ována Kadoleckým potokem s nov  vybudovanou kaskádou t í rybník . 

Za ú elem správy a údržby vodních tok  ÚP akceptuje nezastavitelnost kolem vodních tok  
v ší i 6 m od b ehové hrany (manipula ní pruh). 
Na území obce se nachází n kolik vodních ploch: 

Ozn. ve 
výkrese O5 název VN parcela . vým ra (m2) poznámka 

1 Kadolecký rybník 1323 69 365  
2 Pla kovaný rybník 1316 7 477  
3 bezejmenný 1285/5 10 923  vlastník obec Kadolec 
4 bezejmenný 1368 4 164  vlastník obec Kadolec 
5 bezejmenný 969 1 989  vlastník obec Kadolec 
6 Horkého rybník 866 1 482  
7 St íbrný 648 4 327  vlastník obec Kadolec 
8 Horní nádrž 536/32 6 733  
9 Prost ední nádrž 536/2 6 204  

10 Dolní nádrž 536/23 8 635  

 Záplavové území 
Na území obce nejsou vodohospodá ským orgánem vyhlášena záplavová území. 

 Protierozní opat ení 
Na území obce se projevuje vodní eroze, v trná jen v p irozené form . Vodní eroze na svazích 

orné v místní trati zvané U haltý e má charakter vodní eroze plošné a územní plán zde navrhuje 
z d vodu zkrácení dráhy povrchového odtoku zatrav ovací pás navazující na trvalý travní porost, 
který bude obnoven p i bezejmenném vodním toku. V místech potencionálního ohrožení lze vysta-
it s b žnými agrotechnologiemi p i uplatn ní vhodných organiza ních opat ení (osevní postupy, 

velikost a tvar pozemk , sm ry výsadeb apod.). Konkrétní opat ení lze specifikovat v rámci pro-
jektu komplexní pozemkové úpravy. 
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 Zranitelná oblast 
Území obce nepat í mezi tzv. zranitelné oblasti viz. na ízení vl. R 262/2012, o stanovení zra-

nitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, st ídání plodin a provád ní 
protierozních opat ení v t chto oblastech.  

 Odvodn ní pozemk  
Provedené odvodn ní je vyzna eno v grafické ásti od vodn ní územního plánu. S novými 

investicemi tohoto charakteru územní plán neuvažuje.  

 Zranitelné oblasti 
Území obce Kadolec dle Na ízení vlády R . 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a 

ak ním programu nepat í do zranitelných oblastí. 
6.9. Požadavky na ochranu a bezpe nost státu, civilní ochrany a požární ochrany 
 Ochrana a bezpe nost státu 

Území obce se nachází v zájmovém území MO R. Na území obce se eší pouze výstavba 
objekt , která nep ekra uje stávající hladinu zastav ní, tzn. nem že dojít k dot ení ochranného 
pásma letištního radioloka ního prost edku. 

Vymezená území – území obce Kadolec je ve smyslu § 175 zák. . 183/2006 Sb. v platném 
zn ní vymezeným území MO, v n mž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu na základ  
stanoviska Ministerstva obrany pro tyto druhy výstavby: 

 stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak 
 výstavba nebytových objekt  (továrny haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé 

stavby  s kovovou konstrukcí apod.) 
 stavby vyza ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperatér , mobilních telefon , v -

trných elektráren apod.) 
 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN 
 zm ny využití území 
 nové trasy pozemních komunikací, jejich p eložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce 

a rušení objekt  na nich v etn  silni ních most , erpacích stanice PHM 
 nové dobývací prostory v etn  rozší ení p vodních 
 výstavba nových letiš , rekonstrukce ploch a letištních objekt , zm na jejich kapacity 
 izování vodních d l (p ehrady, rybníky) 
 vodní toky – výstavba a rekonstrukce objekt  na nich, regulace vodního toku a ostatní 

stavby, jejichž výstavbou dojde ke zm nám pom  vodní hladiny  
 ní p ístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipula ních ploch nebo jejich 

rušení 
 železni ní trat , jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objekt  na nich 
 železni ní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zm na za azení apod. 
 veškerá výstavba dotýkající se pozemk  s nimiž p ísluší hospoda it MO 

Územní plán respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací v etn  pásem stávajícího i 
navrhovaného dopravního systému. 

Územním plánem nejsou dot eny nemovitosti v majetku R MV, na území m styse nejsou 
v evidenci Policie R podzemní sd lovací a optické sít . 

 ešení požadavk  civilní ochrany a požární ochrany 
 Požadavky civilní ochrany 
Kapitola je zpracována v rozsahu požadavk  Hasi ského záchranného sboru Kraje Vyso i-

na. Zpracování vychází z platné legislativy tj. zákona . 239/2000 Sb., o integrovaném zá-
chranném systému a o zm  n kterých zákon  (se zm nami a dopl ky zák. . 320/2002 Sb. 
v platném zn ní) a vyhlášky . 380/2002 Sb., MV R ze dne 09.08.2002 k p íprav  a prová-

ní úkol  ochrany obyvatelstva. 
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Rozsah a obsah je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu, kte-
rý zajiš uje systém a organizaci civilní ochrany, tj. Hasi ským záchranným sborem Kraje Vy-
so ina. 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory bývalé školy. Pro nouzo-

vé ubytování osob pak bytové objekty nezasažené havárií p ípadn  i jiné využitelné objekty - 
kulturní d m (evidence v kompetenci Obecního ú adu Kadolec). 

 zajišt ní záchranných, likvida ních a obnovovacích prací pro odstran ní škodlivých 
ink  kontaminace vzniklých p i mimo ádné události 

Tyto práce zajiš uje obecní ú ad  v sou innosti se sborem dobrovolných hasi . P i vzniku 
mimo ádné události nadmístního významu budou pot ebná opat ení zajiš ována z úrovn  
Kraje Vyso ina. K provád ní t chto prací lze využít havárií nezasažené objekty zem lského 
areálu. 

 nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Obec bude zásobena dovozem balené vody. Pro obec bude t eba dovézt 1,65 m3/den. El. 

vedení VN 22 kV má vysokou provozní jistotu mající p edpoklady pro nouzové zásobování 
el. energií. 

Územní plán nep edpokládá na území obce umíst ní žádných nebezpe ných látek vyžadu-
jících stanovení systému prevence závažných havárií ani zpracování bezpe nostních a hava-
rijních dokumentací. 

 Požadavky požární ochrany 
Územní plán vytvá í p edpoklady a podmínky pro p ístup požární techniky k jednotlivým 

nemovitostem. Obec je zásobena pitnou vodou v rámci skupinového vodovodu Ž árecko 
z úpravy vody Mostišt . Hlavní vodovodní ad v sídle je dimenze PE 90 s  požárními hydran-
ty. V dolní ásti sídla se nachází dv  malé vodní nádrže p ístupné z ve ejného prostranství. 

Hasi ská zbrojnice v sídle s dobrou dostupností bude vyhovovat i ve výhledovém období. 
6.10. Limity využití území 
 Limity vstupující do územního plánu 

Hranice územních jednotek 
-  katastrální území Kadolec = správní území obce Kadolec 
- správní území obce Kadolec = území ešené územním plánem 

Ochrana technické a dopravní infrastruktury 
-  silnice I. t ídy 50 m od osy na ob  strany mimo ZÚ 
-  silnice II. a III. t ídy 15 m od osy na ob  strany mimo ZÚ  
-  rozhledové trojúhelníky dle konkrétního p ípadu 
- letišt  K ižanov OP- rozh. SLI Praha ze dne 15.04.1967 
-  nadzemní vedení VN 22 kV 7  m  od  krajního vodi e na ob  strany (zák.               

. 458/2000 Sb. ve zn ní pozd jších zm n a zák. . 
222/1994 Sb.) 

    10 m od krajního vodi e na ob  strany (vl. na ízení  
    80/1957 Sb.) 

 -  TS 22/0,4 kVA stožárové viz nadzemní vedení VN  22 kV 
-  nadzemní vedení VVN 220 kV 15 m od krajního vodi e na ob  strany (zák. . 

458/2000 Sb. ve zn ní pozd jších zm n a zák. . 
222/1994) 

   20 m od krajního vodi e na ob  strany (vl. na . 
80/1957 Sb.) 

 - telekomunika ní kabel podzemní 1,5 m od povrchu na ob  strany 
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 -  plynovod ve volné krajin  4 m od povrchu plynovodu na ob  strany 
  -  STL plynovod v zástavb  1 m od povrchu plynovodu na ob  strany 
  -  technologické objekty (RS VTL/STL)   4 m na všechny strany od p dorysu 
  -  kanaliza ní stoka do DN 500 mm 1,5 m na ob  strany od vn jšího líce potrubí 
  -  kanaliza ní stoka nad DN 500 mm 2,5 m na ob  strany od vn jšího líce potrubí 
  -  vodovodní ád do DN 500 mm 1,5 m na ob  strany od vn jšího líce potrubí 
  -  vodovodní ád nad DN 500 mm 2,5 m na ob  strany od vn jšího líce potrubí 

-   u vodovodních ad  nebo kanaliza ních stok na ø 200 mm v . s úrovní dna v hloubce > 2,5 m 
pod upraveným terénem se vzdálenost od vn jšího líce potrubí zvyšuje o 1 m 

Bezpe nostní pásma 
-  BP VTL plynu do DN 100 15 m na ob  strany od povrchu plynovodu 
-  BP VTL plynu nad DN 250 40 m na ob  strany od povrchu plynovodu 
-  BP regul. stanice VTL/STL 10 m na všechny strany od p dorysu 
Ochrana podzem. a povrchových vod 
-  ochr. pásmo vodojemu                          5 m od vn jšího obrysu 
-  ochr. pásmo vod. zdroje II° viz zákres v Koordina ním výkrese 
-  pásmo hyg. ochrany vodního zdroje rozh. JmKNV OŽP ze dne 19.09.1990 .j. Vod  

Brno – Svratka –  Pisárky 1581/1990-235-233/1-HO 
- provozní pásmo pro úpravu tok  max. 6 m od b ehové hrany  
Ochrana kulturních hodnot 
- nemovité kulturní památky na území obce se nenachází 
-  archeologické zájmy viz. § 22 a 23 zák. . 20/1987 Sb. v platném zn ní 
-  vále né hroby pam tní deska u . Matouška (CZE-6114-09526) 
Ochrana p írodních hodnot a ŽP 
-  významné krajinné prvky § 3 odst. b) zák. . 114/1992 Sb. v platném zn ní 
-  ochrana lesa 50 m od okraje PUPFL 

Zájmy MO R 
- OP radioloka ního prost edku letišt  celé území obce 
- vymezené území § 175 celé území obce 

zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní 

 ležité limity ur ené územním plánem 

Ochrana p írodních hodnot 
-  prvky ÚSES  obecn  nezastavitelné plochy (podmín  lze 

ipustit stavby technické i dopravní 
infrastruktury – liniové, nerovnob žné s prvkem 
ÚSES, stavby vodohospodá ské a stavby ŽP) 

- ochrana krajinného rázu ur ená koncepcí ÚP 
- ochrana ZPF  vyhodnocení dot ení  ZPF je obsahem ÚP 

Ochrana podzemních a povrchových vod  
- vodní plochy a toky do 6 m od b ehové hrany zákaz výstavby objekt   

(podmín  lze p ipustit stavby technické a dopr. 
infrastruktury liniové, stavbu vodohospodá skou, 

ípadn  stavbu pro ŽP i vhodné oplocení) 
- zastavitelná území uplatnit významný podíl vsakování a zadržení  

 deš ových vod 
Ochrana kulturních hodnot 

-  identita sídla respektovat charakter a p dorys zastav ní sídel  
-  výška zástavby nep ekro it danou p evládající hladinu zastav ní 
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- drobné artefakty respektovat stávají výtvarná díla v krajin  volné 
   i urbanizované 

Hygiena prost edí  
-    pl. výroby a skladování - drobná OP po hranicích vymezené plochy 

a emeslná výroba (VD)  
-   pl. výroby a skladování -  OP po hranicích vymezené plochy 

skladování (VK) 
-  pl. výroby a skladování - zem lská OP po hranicích vymezené plochy. Z d vodu  

výroba (VZ) organoleptických vlastností lze tolerovat p ekro-
ení hranice, avšak mimo objekty a plochy hygi-

enické ochrany 
- celoobecní OV 40 m od oplocení 

 
6.11. Vymezení pojm  

 Základní pojmy 
Jsou ur eny zákonem . 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním ádu a p íslušnými 

provád cími vyhláškami. 
 Ostatní pojmy 

Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy: 
 území urbanizované – zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy) 

jinak i krajina sídla 
 území neurbanizované – území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb., § 2, odst. 1, písm. f 

v platném zn ní) jinak i krajina volná 
 území stabilizované – území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i 

plochy bez výrazných zm n 
 území aktivní – území i plochy navržené k rozvoji – rozvojové (zastavitelné plochy) 

i plochy vymezené ke zm  stávající zástavby, k obnov  nebo op tovnému využití 
znehodnoceného území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití 

 plocha rozvojová – plocha zm n v území (zastavitelná, p estavby i zm ny v krajin ) 
 proluka – volné, nezastav né místo vzniklé asanací stavby (staveb) v souvislém zastav ní 

nebo d ív jším ponecháním volného místa v souvisle zastav ném území 
 význam nadmístní – innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou 

zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn  požadavky výrazn  p evyšující 
potenciál území obce 

 koeficient zastav né plochy – podíl plochy ur ené k zastav ní nadzemními objekty vztažený 
k vymezenému stavebnímu pozemku na konkrétní ploše s rozdílným zp sobem využití 

 koeficient zelen  – vyjad uje podíl zapo itatelných ploch zelen  vztažený k vymezenému 
stavebnímu pozemku na konkrétní ploše s rozdílným zp sobem využití 

 výška objekt  pro bydlení – ur ena po tem podlaží, podkroví viz. následující výklad pojmu 
podkroví 

 podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím, ú elov  
využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví 
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti. 

 výška objekt  výroby s skladování – je výškou mezi upraveným terénem a výškou ímsy, 
když je zast ešení dáno sklonem st echy do 12° 

 související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry 
200 m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.) 

 hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy 
 drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod. 
 drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt  samozásobitelského charakteru 
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 zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak 
na živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv ) 

 zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk , 
živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich  za ú elem výroby 
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských 
zví at k tahu, produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu) 

 drobná výrobní innost – výrobní innost netovární povahy sm ující k zakázkové kusové 
výrob , innosti mající charakter odborných prací emeslnického charakteru bez negativních 
vliv  na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.) 

 stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy – sklady do 200 m2 skladovací 
plochy 

 stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP – skladované látky neohrožují ŽP 
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda 

 innosti náro né na p epravu zboží – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2, 
podskupiny N1 a N2 

 innosti nenáro né na p epravu zboží – aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území 
 ípustná míra – míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle 

zvláštních p edpis  a vyhlášek (nap . na . Vlády R . 272/2011). 

7. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení 
zastavitelných ploch 

7.1. Vyhodnocení využití zastav ného území 
Zastav né území bylo vymezeno ke dni 10.04.2014. Zastav né území sídla plní p evážn  funkci 

ubytovací. Protože se jedná o sídlo venkovského typu bydlení, je výraznou složkou ploch smíše-
ných obytných venkovských (SV), které jsou pro pot eby bydlení upravovány n kdy vhodn , 
k jiným úpravám je t eba se stav t kriticky. Bydlení v samostatn  stojících rodinných domech 
(BV) nemá na venkov  tradici a v Kadolci se uplat uje na okraji sídla p i silnici od K ižanova. 

Významnou ást zastav ného území zaujímá areál zem lské výroby (VZ). Areál byl založen 
v rovinatém území na jihovýchodním okraji a vystav n bez hlubší rozvahy a jasného zám ru. Ob-
jekty areálu vykazují zanedbanou údržbu. Pro další existenci je nezbytná d sledná modernizace 
této výrobní plochy. 

Nejrozsáhlejší plochou zastav ného území je plocha letišt  K ižanov (DL), která na území obce 
Kadolec zasahuje z k.ú. K ižanov. 

Využití zastav ného území je rozumn  odpovídající velikosti sídla a jeho postavení ve struktu e 
osídlení. Zastav né území umož uje plnit technické, hygienické i sociální požadavky venkovského 
bydlení. 
7.2. Pot eba vymezení zastavitelných ploch 

 vody vymezení ploch pro bydlení 
Pro zajišt ní sociální soudržnosti v území je mimo jiné t eba zajistit i dostupnost bydlení. Udr-

žet sociáln  strukturální dimenzi v obci je jeden z hlavních cíl  zadání Územního plánu Kadolec.  
Územní plán pracuje s optimistickou variantou rozvoje demografického potenciálu, která spo í-

vá v úvaze, že ješt  160 trvale žijících obyvatel zajistí  fungování nezákladn jší ve ejné vybave-
nosti v obci (obchod, kultura, inž. sít  apod.). Jedná se o zkušenosti z období p elomu tisíciletí, kdy 
se popula ní velikost obce pohybovala kolem 165 osob. Dle tabulky v kap. C 6.4. ukazující pot e-
by na úseku bydlení (zohled ující i r st úrovn  trvalého bydlení) je žádoucí zajistit v sídle plochu 
pro t i rodinné domy. 

Kadolec je sídlo venkovského typu. Pro stavbu rodinného domu se uvažuje pr rná velikost 
stavebního pozemku 1 200 m2 s pot ebou dalších cca 100 m2 na související ve ejné prostranství. 
Celková pot ebná plocha iní 3 x (1 200 m2 + 100 m2) = 3 900 m2, což je shodná plocha, kterou 
navrhuje ÚP. 
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 vody vymezení dalších v tších zastavitelných ploch 
 pl. rekreace - d vodem je zajišt ní podmínek pro napln ní stavebního zám ru na úseku 

rozdílných forem rekreace v k tomu p íznivému prost edí, aniž by došlo k významnému na-
rušení urbanistických, ekologických funkcí území a zám ry m ly nežádoucí dopad na kra-
jinný ráz 

 pl. letecké dopravy - d vodem vymezení zastavitelných ploch je dopln ní letištní infra-
struktury o chyb jící ásti plochy 

 pl. technické infrastruktury - išt ní a odvád ní odpadních vod - vymezení plochy je dáno 
požadavky na hygienu prost edí, ochranu vod, ekologickou hodnotu území. Požadavek na 
vymezení plochy pro OV na území obce je v souladu s PRVKÚK Vyso ina 

 pl. výroby a skladování - drobná a emeslná výroba - vymezení plochy je dáno pot ebou 
rozší ení kapacity stávajícího za ízení. Vyšší kapacita plochy m že zlepšit pom r mezi 
ubytovací a pracovištní kapacitou obce. 

8. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území 
8.1. Postavení obce v systému osídlení 

 Obecné údaje 
 Území obce je tvo eno katastrálním územím Kadolec s plošnou vým rou 608 ha. 
 Sousedními obcemi jsou: m stys K ižanov, obec O echov, Sk iná ov, He manov a obec 

Kundratice. 
 Obec Kadolec náleží do území obce s rozší enou p sobností Velké Mezi í v Kraji 

Vyso ina. 
 Obec Kadolec je jednou z 57 lenských obcí Mikroregionu Vekomezi íško-Bítešsko. 
 evažující sm r vyjíž ky za prací Velké Mezi í a Velká Bíteš. 

 Ve ejná ob anská vybavenost - základní údaje 
 Finan ní ú ad, ú ad práce, stavební ú ad, ú ad územního plánování, katastrální ú ad jsou 

sídlem ve Velkém Mezi í. 
 Správa sociálního zabezpe ení je sídlem ve Ž áru nad Sázavou. 
 Základní služby ob anské vybaveni, kterými území obce nedisponuje, vyhledávají 

ob ané obce p edevším: 
mate ská škola ižanov, Dobrá Voda 
základní škola ižanov 
poštovní ú ad ižanov 
matri ní ú ad ižanov 
kostel, h bitov, farní ú ad K ižanov 
základní zdravotní služby K ižanov 
nemocnice Nové M sto na Morav . 

8.2. Širší dopravní vztahy  
 Na území obce se nachází ve ejné vnitrostátní letišt  K ižanov resp. jeho ást. 
 Územím obce prochází tyto silnice: 

 sil. I/37  Trutnov - Hradec Králové - Pardubice - Chrudim - Ž ár n./S. - V. Bíteš 
 sil. II/391  ižanov - Ž árec 
 sil. III/3911  ižanov - Kadolec - O echov. 

 Územím obce prochází erven  zna ená turistická trasa v úseku O echov - Svatá hora - 
Bojanov - D. Libochová a cyklotrasa ozn. 5243 (zdroj: mapy.idnes.cz). 

8.3. Širší vztahy technické infrastruktury 
 Zásobování pitnou vodou - skupinový vodovod Ž árecko, zdrojem vody je úpravna vody 

Mostišt . 
 Na území obce Kadolec jsou zdroje podzemní vody (2 studny) posilující ve ejný vodovod 

echov. 
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 Odvád ní a išt ní odpadních vod - dle PRVKÚK Vyso ina bude v obci vybudována OV. 
Územní plán pro tuto investici vymezuje zastavitelnou plochu. 

 Severovýchodn  od okraje sídla prochází el. vedení VVN 220 kV. Vlastní sídlo je napojeno 
na el. vedení VN 22 kV . 32. 

 VTL plynovod V. Bíteš - Vlkov - K ižanov prochází územím obce p i silnici I/37. Regula ní 
stanice VTL/STL na území obce Kadolec je na zmín ný VTL plynovod napojena VTL 
plynovodní p ípojkou. 

 Západní ást území obce leží v ochranném pásmu radioloka ního prost edku letišt  MO R. 

8.4. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém  
 Obec Kadolec náleží do bioregionu 1.50 Velkomezi sko. 
 Na území obce zasahují regionální biokoridory ÚSES RBK . 1406 (Holinka - Lán) a RBK 

1455 (B ejský les - Holinka). Regionální prvky ÚSES byly vymezeny dle ZÚR Kraje 
Vyso ina, pro lokální prvky ÚSES byl za hlavní podklad vzat Generel MÚSES pro okres 

ár nad Sázavou. P i porovnání ešení vymezení ÚSES dle dostupných ÚPD sousedních 
obcí byl zjišt n nesoulad s ÚP Sk iná ov, kdy ÚSES dle ÚP Sk iná ov neodpovídá Zásadám 
územního rozvoje Kraje Vyso ina a tedy i ešení ÚP Kadolec. 

 Na území obce není vyhlášeno žádné zvlášt  chrán né území (§ 14 zák. . 114/1992 
v platném zn ní). 

 Na území obce se nenachází evropsky významná lokalita uvedená v národním seznamu 
evropsky významných lokalit dle na ízení vlády . 132/2005 Sb. a dle Sm rnice Rady 
Evropských spole enství 92/43/EHS o ochran  p írodních stanoviš , voln  žijících 
živo ich  a plan  rostoucích rostlin.  

 Pta í oblast dle Sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran  voln  žijících pták  
(79/409/EHS) se na ešeném území nevyskytuje. 

9. Vyhodnocení spln ní požadavk  zadání ÚP  

 Zadání územního plánu bylo vypracováno v souladu s požadavky zákona . 183/2006, 
o územním plánování a stavebním ádu ve zn ní platném od 01.01.2013. Zadání ÚP Kadolec 
bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Kadolec . 31/2013 dne 25.09.2013.  

a. požadavky na základní koncepci rozvoje území obce vyjád ené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu v etn  rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na 
zm nu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktu e a dostupnosti ve ejné infrastruktury 

Požadavky jsou spln ny. Podmínky prostorového uspo ádání jsou stanoveny tak, aby 
umož ovaly pro obec ešení kvalitní, p ínosná a obecn  prosp šná. 

írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty územní plán eší ve smyslu udržitelného rozvoje. 
Vyhodnocení dot ení ZPF je provedeno dle aktuáln  platného metodického pokynu. ešení 
ÚP si nevyžádá zábor PUPFL. 

Ve volné krajin  nejsou vytvá ena nová sídla ani samoty i plochy pro pobytové formy 
rekreace. V ÚP je zajišt na ochrana hodnot území majících právní ochranu i ochranu 
hodnot, která jsou specifická pro dané území (georeliéf, zasazení staveb do terénu, struktura 
zastav ní aj.). 

Územní plán rozvíjí civiliza ní hodnoty území - zajiš uje plochu pro víceú elové h išt , 
stabilizuje ob anské vybavení sídla, umož uje kvalitativní zm ny na úseku silni ní dopravy 
- zvl. sil. I/37. Koncepce odvád ní a išt ní splaškových vod je ešena v souladu s PRVKÚK 
Vyso ina. 

Prov eno bylo využití zastav ného území s tím, že zp sob jeho využití a charakter jeho 
využití bude v principu zachován. Modernizaci vyžaduje areál zem lské výroby. 
V pot ebném a od vodnitelném rozsahu jsou ešeny pot eby bydlení (bydlení v rodinných 
domech venkovského typu) a výroby a skladování (drobná a emeslná výroba). 
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Dopravní infrastruktura je na území obce územn  stabilizovaná. Územní plán upravil 
podmínky pro realizaci zám  ZÚR KrV na sil. I/37, vytvo eny jsou podmínky pro 
celistvost plochy letišt  K ižanov (viz zast. plochy Z14 a Z15). 

Nepoda ilo se dohledat radiovou trasu ÚO Ž ár n./S. - He manov, z tohoto d vodu není 
jev zakreslen v grafické ásti ÚP.  

i ešení lokálních prvk  ÚSES byl jako hlavní podklad požitý Generel MÚSES pro 
okres Ž ár nad Sázavou. P i porovnání ešení vymezení ÚSES dle dostupných ÚPD 
sousedních obcí byl zjišt n nesoulad s ÚP Sk iná ov, kdy ÚSES dle ÚP Sk iná ov 
neodpovídá Zásadám územního rozvoje Kraje Vyso ina a tedy i ešení ÚP Kadolec. 

Protože ešení ÚP zachovává stávající hladinu zastav ní, nenavrhuje žádné p ekážky 
výškového i technického charakteru nem že být innost této radiové trasy ešením ÚP 
narušena. Požadavky MO R jsou v plné mí e akceptovány. 

Územní plán p edpokládá kvalitativní zm ny ve ejných prostranství. Protože ÚP 
vymezuje pouze díl í plochy bydlení a rekreace do 2 ha, není uplatn no ustanovení § 7 odst. 
2 vyhl. . 501/2006 Sb. v platném zn ní. 

Využití nezastav ného území je možné i pro jiné ú ely než uvádí § 18 odst. 5 zák. . 
183/2006 v platném zn ní za p edpokladu, že nedojde k narušení urbanistické koncepce 
obce a nedojde k narušení hodnot území (p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty), 

ekro ení hygienické únosnosti území, resp. k obecnému p ekro ení únosné kapacity 
území, která je dána vlastnostmi území Kadolce. Pro plochu smíšenou nezastav ného území 
(NS) jsou jmenovit  uvedeny stavby a opat ení, které nelze na území umis ovat. Na území 
obce nejsou ešeny zahrádká ské kolonie. D vody umíst ní zastavitelných ploch pro 
rekreaci jsou v pot ebné ší i od vodn ny v p íslušných kapitolách - ást C od vodn ní ÚP. 

Požadavky PÚR R a ZÚR Kraje Vyso ina v etn  Aktualizace ZÚR .1 jsou spln ny. 
Zohledn na je poloha obce mimo rozvojové osy a oblasti i mimo specifické oblasti. 
Respektovány jsou priority PÚR R i ZÚR Kraje Vyso ina vztahující se k území obce. 

ešení ÚP akceptuje podmínky ochrany krajinného rázu, které platí pro krajinnou oblast 
CZ610-OB009 K ižanovsko-Bítešsko. Provedeno bylo vyhodnocení souladu ÚP 
s krajinným typem - krajina lesozem lská harmonická, krajina lesozem lská ostatní a 
krajina rybni ní. 

Požadavky vyplývající z ÚAP jsou spln ny. Základní ve ejná ob . vybavenost je 
dopln na o víceú elové h išt . Realizace další ob anské vybavenosti však z pohledu 
efektivního využití by byla neudržitelná. V rámci ešení problematiky zásobení obce pitnou 
vodou i odkanalizování obce byly oproti podklad m ÚAP dohledány odlišné podklady 
podložené správními rozhodnutími. Týká se to p edevším zdroj  podzemních vod v . 
ochranných pásem i možného umíst ní OV. V ešení ÚP jsou uplatn ny aktuální údaje 
z archiválií ov ené pracovníky obecního ú adu. 

b. požadavky na vymezení ploch a koridor  územních rezerv a na stanovení jejich využití, kte-
ré bude nutno prov it 

Z PÚR R, ZÚR KrV ani  ze samotného ešení ÚP nevyplynula pot eba vymezování 
územních rezerv. 

c. požadavky na prov ení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení a asa-
nací, pro které bude možné uplatnit vyvlastn ní anebo p edkupní právo 

Vymezeny jsou pouze ve ejn  prosp šné stavby, ve ejn  prosp šná opat ení, která na 
území vyplývají ze ZÚR KrV. Není uplatn no p edkupní právo ešení ÚP nevyžaduje 
vymezování asanací.  
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d. požadavky na prov ení vymezení ploch a koridor , ve kterých bude rozhodování o zm -
nách v území podmín no vydáním regula ního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzav ením dohody o parcelaci 

Koncepce ÚP nevyžaduje vymezit plochy, jejichž využití bude podmín no vydání regu-
la ního plánu nebo uzav ením dohody o parcelaci. 

e. ípadný požadavek na zpracování variant 

Nebyl uplatn n ani ešen. 
f. požadavky na uspo ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo ádání jeho od vodn -

ní v . m ítek výkres  a po tu vyhotovení 
Z d vodu, že nebylo t eba ešit po adí výstavby, neobsahuje grafická ást ÚP Kadolec 

výkres Etapizace (Po adí zm n v území). 
Textová ást odpovídá p íloze . 7 vyhl. 500/2006 Sb. ve zn ní od 01.01.2013. Územní 

plán Kadolec neobsahuje podrobnosti náležející svým obsahem do regula ního nebo 
územního rozhodnutí. 

g. požadavky na vyhodnocení vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj území 
Dot ený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání ÚP Kadolec neuplatnil požadavek na 

posouzení vliv  územního plánu na životní prost edí a vylou il významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu i pta í oblast. P esto pro oz ejm ní vyváženého vztahu územních 
podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole en-
ství obyvatel v koncepci ÚP Kadolec je v jednoduché form  vyhotovena Zpráva o vyhodno-
cení vliv  ÚP na udržitelný rozvoj (viz kap. C 3.). 

h. limity využití území 

Limity využití území, které požívají právní ochrany i jsou stanoveny na základ  
právních p edpis , byly dopln ny o limity využití území, které vyplývají z ešení územního 
plánu. 

10. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR, s od vodn ním 
pot eby jejich ešení 
Tyto záležitosti nadmístního významu nebylo t eba na území obce Kadolec ešit. 

 
11. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL 

i zpracování této kapitoly od vodn ní územního plánu bylo využito „Spole ného 
metodického doporu ení Odboru územního plánování MMR R a Odboru ochrany horninového 
a p dního prost edí MŽP R“. 

Pro zachování kontinuity i celistvosti vnímání ešení územního plánu je tabulková ást 
požadována metodikou rozší ena o níže uvedený tabulkový p ehled, který bilancuje všechny 
plochy se zm nou v území. 
 Celkový p ehled ploch se zm nou v území 

Ozn. 
plochy  zp sob využití plochy 

vým ra plochy (ha) z celkové vým ry plochy (ha) 

v ZÚ mimo 
ZÚ celkem ZPF PUPFL vodní 

plocha 
zastav ná 

plocha 
ostatní 
plocha 

Z1 pl. bydlení v rodinných domech - venkovské 0,12   0,12 0,12         
Z2 pl. ob . vybavení - t lových. a sportovní za ízení 0,08   0,08 0,08         
Z3 pl. zelen  - soukromé a vyhrazené 0,09   0,09 0,09         
Z4 pl. zelen  - soukromé a vyhrazené 0,28   0,28 0,28         
Z5 pl. zelen  - ochranné a izola ní 0,12   0,12         0,12 
Z6 pl. zelen  - ochranné a izola ní 0,12   0,12         0,12 
Z7 pl. zelen  - ochranné a izola ní 0,27   0,27         0,27 
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Ozn. 
plochy  zp sob využití plochy 

vým ra plochy (ha) z celkové vým ry plochy (ha) 

v ZÚ mimo 
ZÚ celkem ZPF PUPFL vodní 

plocha 
zastav ná 

plocha 
ostatní 
plocha 

Z8 pl. rekreace - se specifickým využitím   0,58 0,58 0,58         
Z9 pl. rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci   0,11 0,11 0,11         
Z10 pl. tech. inf. - išt ní a odvád ní odpadních vod   0,09 0,09 0,09         
Z11 pl. bydlení v rodinných domech - venkovské   0,13 0,13 0,13         
Z12 pl. bydlení v rodinných domech - venkovské   0,14 0,14 0,14         
Z13 pl. výroba a skladování - drobná a emeslná výroba   0,44 0,44 0,44         
Z14 pl. dopravní infrastruktury - letecké   0,11 0,11 0,11         
Z15 pl. dopravní infrastruktury - letecké   0,23 0,23 0,23         

Celkem 1,08 1,83 2,91 2,40 0,00 0,00 0,00 0,51 

11.1. Dot ení ZPF 
Vyhodnoceny jsou plochy se zm nou v území s dopadem na zem lský p dní fond. Dle 

metodického pokynu v úvodu kapitoly uvedeného nejsou vyhodnoceny: 
 plochy do vým ry 0,20 ha v zastav ném území 
 plochy pro bydlení v zastav ném území 
 plochy pro územní systém ekologické stability. 

 Údaje o celkové rozsahu požadovaných ploch 
viz. tabulka ve výkrese O3  P edpokládaný zábor p dního fondu i tabulka v p íloze . 2 tohoto 

od vodn ní. 
Pro homogenizaci tahu silnice I/37 je vymezen koridor, u kterého lze odborným odhadem vy-

cházejícím z navrhované kategorie komunikace, délky komunikace  a p edpokládané pr rné 
ší ky rozší ení stávající komunikace v etn  zá ez , násp  a p íkop , uvažovat se záborem 0,80 ha 
ZPF. 

Údaj silnice I/37 
délka osy silnice  800 m 

edpokládaná pr rná ší ka rozší ení v . zá ez , násp  a p íkop      10 m 
Celkový vypo tený zábor ZPF 8 000 m2 

 Údaje o uskute ných investicích do p dy za ú elem zlepšení její úrodnosti 
Z investic do p dy je provedeno zcelení pozemk  a odvodn ní. Provedená odvodn ní jsou zná-

zorn na ve výkrese P edpokládaný zábor p dního fondu. Plochy se zm nou v území, u kterých 
dochází k dot ení pozemk  s odvodn ním a rozsah dot ení (v ha) je z ejmý z tabulky ve zmín -
ném výkrese p ípadn  z tabulky v p íloze . 2 tohoto od vodn ní. 

Podmínkou využití ploch se zm nou v území je zachování funk nosti ponechaného systému 
odvodn ní. 

 Údaje o areálech a objektech staveb zem lské výroby 
Ve druhé polovin  20. století byl na jihovýchodním okraji sídla vystav n areál zem lské vý-

roby. Areál nese všechny znaky doby svého vzniku. 
Územní plán Kadolec tuto plochu akceptuje v p vodním rozsahu, p edpokládá další moderni-

zaci za ízení s vyjasn ním dopravn  provozní organizace plochy. Výhledové požadavky na rozší-
ení nebyly uplatn ny. 

Nezbytným požadavkem je výsadba izola ní zelen , která by zajistila p ízniv jší p echod plo-
chy do krajinného prost edí. 
 Údaje o uspo ádání ZPF a pozemkové úpravy 

Na správním území obce nejsou ve smyslu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových 
adech vyhlášeny žádné pozemkové úpravy. Na rozhodující vým e ZPF hospoda ící zem lské 

družstvo K ižanovsko. 
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 Opat ení k zajišt ní ekologické stability 
Koncepce obnovy ekologické stability krajiny je založena na aktivním zásahu do zlepšení sou-

astného stavu. Navržený ÚSES zde zvl. na lokální úrovni podporuje p irozený rozvoj krajiny, p í-
zniv  p sobí na ekologicky mén  stabilní ásti krajiny. Navržený ÚSES využívá stávající hodnoty 
krajiny. Regionální prvky ÚSES jsou vymezeny na PUPFL. 
 Polní cestní sít  

Polní cestní sí  je stabilizovaná, ešením ÚP nedochází k omezení dopravní obsluhy polností. 
Polní cesty jsou vesm s polními cestami vedlejšími kategorie Pv 3/30. ÚP umož uje dopln ní 
cestní sít  p edevším  v rámci komplexní pozemkové úpravy. 
 Variantní ešení 

Variantní ešení nebylo v zadání územního plánu vyžadováno. P írodní podmínky, rozsah 
zm n v území pom rn  jednozna  ur ují zp sob využívání území v ešení ÚP. 
 Etapizace výstavby 

Pro jednoduchost ešení nebylo t eba koncepci ÚP oz ejmovat etapizací. 
 Využití ploch, které pro rozvojové pot eby obce již byly odsouhlaseny orgánem ochrany ZPF 

Územní plán Kadolec je první územn  plánovací dokumentací obce. Orgán ochrany ZPF se 
k využití rozvojových ploch na území obce dosud nevyjad oval. 
 Využití brownfield  

Územní plán nenavrhuje žádnou plochu p estavby. Zem lský areál však pro další trvání 
vyžaduje pom rn  náro né moderniza ní práce. 
 Zd vodn ní dot ení ZPF v I. a II. t íd  ochrany 

Požadavky kladené na územní rozvoj nelze uskute nit v zastav ném území. P i respektování 
základních princip  udržitelného rozvoje je pot eby, které nelze uskute nit v zastav ném území, 
ešit zejména v návaznosti na zastav né území. Krom  sníženiny u dvou malých vodních nádrží na 

jižním okraji sídla je sídlo obklopeno ZPF nejvyšších t íd ochrany. Zastavitelnou plochu pro 
bydlení Z1 se poda ilo situovat do zastav ného území, zastavitelnou plochu Z11 pak do proluky. 
Zastavitelnou plochu Z12 v etn  souvisejícího ve ejného prostranství se již mimo sledovanou I. a 
II. t ídu ochrany ZPF nepoda ilo umístit. Na ZPF I. t ídy ochrany je ešeno rozší ení stávající 
plochy  výroby  a  skladování,  která  se  nachází  v  izolované  poloze  u  silnice  I/37  na  ploše  I.  t ídy  
ochrany. Rozší ení plochy výroby a sklad  minimalizuje požadovaný zábor ZPF. Plocha se 
zm nou v území  Z4 (zele  soukromá) se nachází v zastav ném území a bude využívána jako 
užitková zahrada. Zastavitelné plochy Z14 a Z15 navazují na plochu letišt  a jsou vymezeny 
z d vodu zachování celistvosti plochy letišt  garantující bezpe nost letového provozu 
vnitrostátního ve ejného letišt . 
 Využití zastav ného území 

Jedním z úkol  územního plánu bylo prov ení zastav ného území z hlediska efektivity 
zastav ní. Územní plán vymezuje n kolik disponibilních ploch zastav ného území – blíž viz. 
tabulka kap. C 6.4. a kap. C 7. od vodn ní ÚP. Další zvyšování koeficientu zastav ní by m lo 
nežádoucí dopad na zastoupení sídelní zelen , ím by byla oslabena ekologická stabilita sídla, 
hygiena prost edí sídla a nepochybn  by byl zaznamenán nežádoucí dopad na krajinný ráz.  
 Záv r 

ešení územního plánu reaguje na pot eby, které jsou pro území obce dány schváleným 
zadáním územního plánu. ešeny jsou požadavky, které tíží obec v sou asnosti (nap . nedostatek 
dostupných ploch pro bydlení) a které je možno o ekávat (nap . likvidace splaškových vod). P i 
hledání koncepce územního plánu byla zohledn na geografická poloha obce, která nedává prostor 
pro velký (rozsáhlý) územní rozvoj. 
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Prost edí obce tak, jak je p edloženo v ešení ÚP, je založeno na zásadách vyváženosti mezi 
emi pilí i udržitelného rozvoje, tj. pilí em ekologickým, sociálním a ekonomickým. 

11.2. Dot ení PUPFL 
Rozvojové pot eby obce nepožadují zábor lesního p dního fondu. Ve vzdálenosti do 50 m 

od okraje PUPFL jsou umíst ny dv  zastavitelné plochy. V podmínkách využití zastavitelné 
plochy Z8 a Z9 je ustanovení, které do 30 m od hranice lesa neumož uje realizace nadzemních 
staveb krom  oplocení.  

Eventuální stavby liniové - turistické trasy, cyklotrasy, p ší a nau ené stezky, hipostezky 
apod. lze budovat za p edpokladu, že p ed realizací konkrétních staveb bude vyhotovena 
vyhledávací studie i bude provedeno prov ení ešeného projektu. Tyto dokumenty i využití 
ochranného pásma lesa budou odsouhlaseny dot enými orgány. Bez souhlasu SSL zám ry nelze 
realizovat. 

 
12. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 

Obsaženo v ásti od vodn ní vyhotoveného po izovatelem. 
 

13. Vyhodnocení p ipomínek 
Obsaženo v ásti od vodn ní vyhotoveného po izovatelem. 
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íloha 1 

Seznam zkratek použitých v územním plánu 
 
 

OV istírna odpadních vod 
SN eská státní norma 
SPHM erpací stanice pohonných hmot 

KrV Kraj Vyso ina 
KZ koeficient zelen  
k.ú. katastrální území 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
MINIS Minimální standard pro dig. zpracování územních plán  v GIS 
MO R Ministerstvo obrany eské republiky 
MMR R  Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky 
MÚSES místní územní systém ekologické stability 
MV R Ministerstvo vnitra eské republiky 
MŽP R  Ministerstvo životního prost edí eské republiky 
NP nadzemní podlaží 
ORP obec s rozší enou p sobností 
OP ochranné pásmo 
PRVKÚK Plán rozvoje vodovod  a kanalizací území kraje 
PUPFL pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa 
PÚR politika územního rozvoje 
RBK regionální biokoridor 
RD rodinný d m 
STG skupina typ  geobiocén  
STL st edotlaký 
TS transforma ní stanice 
ÚAP územn  analytické podklady 
ÚP územní plán 
ÚPD územn  plánovací dokumentace 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ÚSKP R Úst ední seznam kulturních památek eské republiky 
VN vysoké nap tí 
VPO ve ejn  prosp šné opat ení 
VPS ve ejn  prosp šná stavba 
VTL vysokotlaký 
VVN velmi vysoké nap tí 
ZPF zem lský p dní fond 
ZÚR zásady územního rozvoje 
ŽP životní prost edí 

 
 



 

 

íloha 2 
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF 

název obce: Kadolec 

íslo lokality zp sob využití plochy 
celková 
vým ra 

(ha) 

celkový 
zábor ZPF 

(ha) 

zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zábor ZPF podle t íd ochrany (ha) 
investice do 

dy (ha) orná 
da zahrady  ovocné 

sady 
trvalé 
travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

Z1 pl. bydlení v rod. domech - venkovské 0,12 0,12           

Z11 pl. bydlení v rod. domech - venkovské 0,13 0,13    0,13   0,13   0,01 

Z12 pl. bydlení v rod. domech - venkovské 0,14 0,14 0,14     0,13 0,01   0,14 

Plochy bydlení celkem  0,39 0,39 0,14 0,00 0,00 0,13 0,00 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 

Z8 pl. rekreace - se specifickým využitím 0,58 0,58 0,58      0,58   0,05 

Z9 pl. rekreace - pl. staveb pro rodinnou rekreaci 0,11 0,11  0,11     0,11    

Plochy rekreace celkem  0,69 0,69 0,58 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,05 

Z2 pl. ob . vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení 0,08 0,08           

Plochy ob anského vybavení celkem  0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z10 pl. tech. infrastruktury - za . pro išt ní a odvád ní odp. vod 0,09 0,09 0,09      0,09   0,02 

Plochy technické infrastruktury celkem  0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,02 

Z13 pl. výroby a skladování - drobná a emeslná výroba  0,44 0,44 0,44    0,44      

Plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba celkem  0,44 0,44 0,44 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z3 pl. zelen  - soukromé a vyhrazené 0,09 0,09           

Z4 pl. zelen  - soukromé a vyhrazené 0,28 0,28    0,28 0,28      

Z5 pl. zelen  - ochranné a izola ní 0,12 0,00           

Z6 pl. zelen  - ochranné a izola ní 0,12 0,00           

Z7 pl. zelen  - ochranné a izola ní 0,27 0,00           

Plochy zelen  celkem  0,88 0,37 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K14 pl. dopravní infrastruktury - letecké 0,11 0,11 0,11     0,10 0,01    

K15 pl. dopravní infrastruktury - letecké 0,23 0,23    0,23  0,01 0,22    

Plochy dopravní infrastruktury - letecké celkem  0,34 0,34 0,11 0,00 0,00 0,23 0,00 0,11 0,23 0,00 0,00 0,00 
Zábor ZPF celkem 2,91 2,40 1,36 0,11 0,00 0,64 0,72 0,24 1,15 0,00 0,00 0,07 

              



 

 

  nejedná se o zábor ZPF              
  plochy se nevyhodnocují na základ  metodiky             
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