
Dodatek č.3 k vyhodnocení SEA Změny č. 1 územního plánu
Oslavice

Plochy dopravní infrastruktury pro silniční dopravu DS2 a DS3 – plochy pro

přeložku silnice III/360

V průběhu zpracování a posuzování změny č. 1 územního plánu Oslavice došlo na základě

výsledku veřejného projednání k dodatečnému vymezení dvou menších návrhových ploch

dopravní infrastruktury pro silniční dopravu. Vymezené ploch DS2 a DS3  jsou řešeny

v návaznosti na ZUR kraje Vysočina, které vymezují v řešeném území plochy a koridory pro

umístění veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravy DK21  - silnice II/360. Podstatná část

plochy tohoto dopravního koridoru však leží v navazujícícm území Velkého Meziříčí, kde je

vymezena v ÚP Velké Meziříčí jako zastavitelná plocha silniční dopravy. Tato komunikace je

v současné době již vyprojektována.

 Vymezeny jsou následující dopravní infrastruktury pro silniční dopravu:

· DS2 část mimoúrovňového křížení cyklostezky

· DS3 křižovatka pro dopravní napojení plochy výroby v k. ú. V. Meziříčí

Obr.: výřez koordinačního výkresu změny č.1 územního plánu Oslavice (10/2017)
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Obě plochy jsou situovány na parcele zemědělské půdy v V. třídě ochrany. Realizací dopravní

infrastruktury v posuzovaných plochách nedojde k významnějšímu zásahu do zemědělského

půdního fondu (ovlivnění organizace půdního fondu). V zhledem k poloze na zamědělské půdě

také nebudou žádním způsobem sníženy přírodní hodnoty v území. Plocha není ve střetu

s žádným chráněným územím, významným krajinným prvkem či segmentem ÚSES.  Vzhledem

k malému rozsahu ploch a jejich poloze v území není předpokládán významnější zásah do

krajinného rázu. V bezprostředním okolí ploch nebyly identifikovány žádné kulturní prvky,

které by realizací v plochách mohly být negativně dotčeny. Plochy nemají potenciál

k negativnímu ovlivnění odtokových charakteristik v území, taktéž vliv na klimatické

charkteristiky je vzhledem k rozsahu a funkci zanedbatelný. Plochy jsou bez předpokládaného

negativního vlivu na obyvatele obce a veřejné zdraví, plocha DS2 má vzhledem k podpoře

cyklostezky udán kladný vliv na veřejné zdraví. Celkově je také možné konstatovat, že

vymezením ploch DS2 a DS3 nedojde ke změně urbanistické koncepce dosavadního územního

plánu.

Funkční
typ

plochy
Číslo

Ovzdu
ší a

klima
Voda

Půda a
horninové
prostředí

Biodiverzita

Krajinný
ráz,

kulturní
dědictví
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DS 1 -0,5 0 -0,5 0 0 +0,5 0

DS 2 0 0 -0,5 0 0 +0,5 1

Na základě výše rozepsaného dodatku posouzení doporučujeme plochy DS2 DS 3 ve změně č.

1 územního plánu Oslavice akceptovat.

V Tišnově dne 8.11.2017

Za zpracovatelský team

Ing. Michal Kovář, Ph. D.

Kotakt: 731 112 153,
kovar.x.michal@gmail.com
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