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Obec Kořenec

Kořenec 152
680 01 Boskovice

Č.j.: ZO 7/2012 – usnesení č.5

V Kořenci dne 27. 8. 2012

Zastupitelstvo obce Kořenec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti formou opatření obecné povahy

vydává

Územní plán Kořenec.

I. Územní plán, návrh
II. Územní plán, odůvodnění
III. Poučení
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I. Textová část_________________________________
a) Vymezení zastavěného území
Zastavěné území obce Kořenec je vymezeno podle § 58 stavebního zákona. Hranice zastavěného
území obce Kořenec zahrnuje území intravilánu (vymezené k 1.9.1966) a vyznačené v mapách KN.
Zastavěné i zastavitelné území obce bylo nově vymezeno schváleným ÚPO. Vzhledem ke skutečnosti,
že obec již realizovala zastavění některých částí zastavitelného území, byla hranice zastavěného území
upravena dle stavu k 1.7.2011. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části územního
plánu, zejména ve výkrese Základní členění území (N1) a v Hlavním výkrese (N2).

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
b.1) Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Koncepce rozvoje obce vychází z historického vývoje osídlení, současného stavu a výhledových
trendů postupného zastavování území. Účelem je návrh zastavění ploch se zřetelem na stanovení
maximálně únosných hranic zástavby, při optimální zátěži krajiny všemi, pro život obce důležitými,
funkcemi.
Návrh respektuje historickou urbanistickou strukturu ulicové zástavby, podél procházející
komunikace a protékajícího potoka, s drobnými parcelami i objekty. Nevytváří se nové dominanty při
zástavbě rozvojových lokalit i dostavbě lokalit stávajících.
V návrhu tak nejde o pouhou konzervaci stávajícího tvaru a funkcí obce, ale o vytvoření fungujícího
sídla s možnostmi vlastních ekonomických zdrojů, pracovních příležitostí, podporou turistického ruchu
a rekreačním zázemím pro denní odpočinek místních obyvatel, ale i návštěvníků z blízkých měst, včetně
města Brna. Výsledkem řešení je snaha o bezkolizně fungující organismus obce, pokud možno provozně
samostatný.
Koncepce zachovává zásady řešení Územního systému ekologické stability.
Cíl 1: moderní prosperující obec uspokojující potřeby obyvatel i návštěvníků
- návrhem ploch pro bydlení s možností napojení na technickou infrastrukturu, vytvořit
podmínky pro rozvoj hlavních funkcí - bydlení a tím zajistit stabilizaci společnosti kladným
saldem přirozeného, popř.migračního demografického potenciálu, zamezení odchodu zejména
mladšího obyvatelstva z obce;
Cíl 2: předpoklady rozvoje podnikání, stabilizace hospodářství a zvýšení potenciálu obce pro rozvoj
pracovních příležitosti
- návrhem smíšených ploch pro výrobní a podnikatelské aktivity;
Cíl3: začlenění obce do širšího regionu cestovního ruchu
- vytvořením podmínek pro rekreaci a rozvoj sportovně rekreačních činností rozšířením
stávajících areálů, cykloturistika;
- dořešením systému dopravy a technické infrastruktury pro rozvoj obce;
- vytvořením podmínek pro cestovní ruch (kulturní akce, místní památky);
b.2) Koncepce ochrany a rozvoje hodnot v území
Ochrana kulturních památek a kulturních hodnot v obci souvisí se zachováním charakteru dosavadní
zástavby, včetně ochrany památkových objektů i charakteru historické kulturní krajiny.
Stávající prostorové rozložení funkčních ploch je v zásadě respektováno a návrh zohledňuje nejen
historickou urbanistickou strukturu sídla, ale také historicky cenné objekty a kulturní památky. Kvalita
stávající zástavby v obci je velmi různorodá, jak velikostí parcel, stavební kvalitou, tak urbanistickou
skladbou.
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Památkově chráněná území a nemovité kulturní památky
V Ústředním seznamu nemovitých a movitých kulturních památek ČR je zapsán:
- větrný mlýn – „Větřák“ (č.0476) - vyznačeno v koordinačním výkrese O2
- statek č.p.64 (č.7156)
- vyznačeno v koordinačním výkrese O2
Místně významné stavby (kaple, muzeum, kříže a pomníky), jsou pro zachování identity obce
respektovány, včetně jejich okolí.
Území archeologického zájmu
Kořenec patří ke starým sídlům ranně středověké kolonizace, obývaným již v době kamenné
a bronzové, o čemž svědčí četné nálezy kamenné industrie - kamenné mlaty, pěstní klíny, staré
žernovy, pazourkové hroty a nože.
Řešené území je z hlediska archeologického zájmu považováno za území s archeologickými
nálezy.
Při jakýchkoliv zásazích do terénu, který lze označit za území s archeologickými nálezy, je třeba
respektovat § 21-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Stavebník je
povinen záměr stavební činnosti oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.
1. Urbanisticky exponovaný prostor středu obce, zahrnující prostor podél hlavní obslužné
komunikace od Muzea, po požární nádrž, včetně přilehlých ploch kolem potoka
• veškeré úpravy prostoru musí respektovat charakter přírodního prostředí centrálního prostoru.
Nesmí zde být umístěny stavby, které by znehodnotily hodnotu území svým architektonickým
ztvárněním, objemovými parametry a účinky provozu či použitými materiály;
• u historické zástavby, která tento prostor vymezuje, se doporučuje respektování charakteru
a měřítka dochované zástavby a jejího prostorového uspořádání. Při rekonstrukcích budou
použity architektonické prvky a materiály odpovídající typu zástavby;
• výsadba zeleně ve vymezeném prostoru se doporučuje z místně obvyklé vegetace při zachování
stávající vzrostlé solitérní zeleně;
2. Urbanisticky exponovaný prostor u větrného mlýna (nemovité kulturní památky)
• ve vymezeném území nebudou prováděny činnosti, které by narušily kulturní hodnoty území,
• veškeré děje, činnosti a zařízení, v okolí objektu, musí respektovat prioritu nemovité kulturní
památky a charakter přírodního prostředí. Nepřipustit záměry, které by mohly nepříznivě
ovlivnit vzhled, prostředí a estetické působení objektu v prostoru a tím narušit její funkci
dominanty;
• respektovat pásmo ochrany prostředí kolem dominanty;
3. Významná drobná architektura
Jedná se o drobné, převážně sakrální stavby (kaple, pomníky, kříže, sochy) a stavby lidové
architektury, které nejsou kulturními památkami, chráněnými státem, ale jsou významné a jsou
dokladem kulturní vyspělosti obce. Jedná se o památky místního významu.
• podporovat aktivity přispívající ke zdůraznění drobné architektury (například výsadba solitérní
zeleně);
• v okolí těchto staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich
vzhled, prostředí a estetické působení v prostoru sídla nebo krajiny;
• při rekonstrukcích objektu lidové architektury (muzeum) respektovat hmoty a proporce objektů,
výškovou hladinu zástavby, půdorysnou stopu, tvar a sklon střech, tvar štítů, proporce okenních
a dveřních otvorů, vrat apod.;
• při prováděných dosadbách zeleně upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým charakterem do
obce patří;
4. Prostorové podmínky ochrany a rozvoje hodnot území
Pro zachování urbanistických hodnot struktury obce budou respektovány vztahy z hlediska
kompozice území:
• hlavní kompoziční osy (průjezdná komunikace a protékající potok);
• významné veřejné plochy zeleně, vytvářející základní sídelní (veřejnou zeleň);
• harmonie prostředí s osídlením, ochrana základního krajinného rámce tvořeného lesy
a krajinnou zelení, popř. jeho doplněním břehovými porosty podél toků, včetně prolínání
krajinné a veřejné zeleně a koordinace s územním systémem ekologické stability;
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rozhledy z významných vyhlídkových bodů a scénických cest a průhledy na přírodní
a civilizační dominanty;
plochy ekologicky hodnotné, pro zachování ekologické stability;
ochrana pohody bydlení proti nadměrnému hluku a emisím z dopravy;
podmínky pro nemotorovou dopravu - cyklisty a pěší provoz;
při realizaci zastavitelných ploch a při přestavbě využívat přírodní podmínky (terén) k vytvoření
zástavby vytvářející prostředí a obraz obce;
nová zástavba bude respektovat výškovou zonaci z důvodu ochrany obrazu obce (pokud je
navržena v podmínkách využití území) v návaznosti na prostorovou a objemovou skladbu,
měřítko, funkci a charakter místního prostředí (okolí);
přechod zástavby do krajiny musí respektovat podmínku, že zástavba navrhovaná na vnějších
okrajích zastavěného území musí být situována vždy tak, aby do volného území byla
orientovaná nezastavěná část stavebního pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit
přechod zástavby do krajiny ozeleněním,
není přípustná výstavba nových objektů pro bydlení v zahradách stávajících rodinných domů
mimo uliční čáru bez přímého přístupu z veřejného prostranství;
všechny navržené stavební plochy, ve kterých bude řešena nová uliční síť, musí být vybaveny
zelení, rozsah bude upřesněn podrobnější dokumentací;

b.2.2. Ochrana přírodních hodnot a krajinného rázu
• ochrana krajinného rázu spočívá v důsledné ochraně stávajícího charakteru krajiny pahorkatin
Drahanské vrchoviny, zejména koryto potoka s přilehlými plochami údolí a krajinné partie
s estetickou hodnotou, zejména stávající liniové a rozptýlené zeleně;
• do návrhu ÚP byl zapracován lokální i regionální ÚSES s ekologicky významnými segmenty
krajiny a místně významnou solitérní zelení;
• je respektován Přírodní park Řehořkovo Kořenecko;
• návrhem se nezvyšuje podíl orné půdy na celkové rozloze zemědělského půdního fondu
a chrání se vodní toky a vodní plochy;
• využití přírodní dominanty – pro umístění rozhledny za podmínky, že nedojde k výraznému
narušení dominanty lesa jeho odlesněním;
• v řešeném území se nachází Přírodní památka Horní Bělá – zakresleno ve výkrese O2
„Koordinační výkres“.
• návrh respektuje a zachovává existující přírodní hodnoty v území:
- všechny plochy krajinné zeleně mimo zastavěné území jsou respektovány, nebo nahrazeny
řešením, které nesníží celkový stupeň ekologické stability nezastavitelného území obce;
- stávající objekty a sítě technické infrastruktury a objekty sloužící vodnímu hospodářství,
lesnictví a zemědělství jsou respektovány. Další výstavba je možná pouze v souladu
s podmínkami využití pro jednotlivé typy ploch;
- všechny stávající vodní toky a plochy musí zůstat zachovány v současných lokalitách
a trasách, včetně břehové zeleně;
- doplněny a obnoveny by měly být především vegetační doprovody cestní a silniční sítě;
b.2.3. Ochrana přírodních zdrojů
V rámci územního plánu jsou navrženy zásady a opatření na ochranu krajiny. Územní rozsah
je vymezen v grafické části - výkrese O2 (Koordinační výkres).
• Termální a minerální vody
Ve správním území obce Kořenec se termální ani minerální vody nevyskytují.
• Zdroj pitné vody
Ochranná pásma vodního zdroje jsou vyhlášena Rozhodnutím OkÚ Blansko. Ochranné pásmo
l. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného
zařízeni - obecná ochrana. Toto pásmo je oploceno.
• Ochrana nerostů
V území se nenachází chráněná ložiska nerostných surovin.
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b.2.4. Ochrana hodnot životních podmínek a životního prostředí
V rámci územního plánu jsou navrženy zásady a opatření na ochranu zdravých životních
podmínek a životního prostředí. Územní rozsah je vymezen v grafické části - výkrese N2 Hlavní
výkres.
• respektovat navržené pásmo ochrany prostředí kolem ČOV(viz. kap. 4.2.2.2. Odkanalizování
a čištění odpadních vod);
• respektovat stávající a navržená pásma ochrany prostředí veřejného pohřebiště,
• předpokladem pro využití návrhových ploch, které mohou být negativně ovlivňovány hlukem,
je splnění podmínky, že akusticky chráněné prostory lze do území umístit až na základě
hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty
hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor
staveb. Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi.
• předpokladem pro využití návrhových ploch, které mohou mít negativní vliv (plochy výroby
a skladování, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy
občanského vybavení,….) na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající je splnění
podmínky, že budou splněny povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti ochrany
veřejného zdraví na úseku hluku, případně vibrací.
• nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umísťované na výše uvedené plochy musí být
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, případně vč. doložení reálnosti
provedení protihlukových opatření.
b.2.5. Ochrana obyvatelstva
• Charakteristika řešeného území z hlediska problematiky civilní ochrany
V řešeném území nevedou žádné produktovody ani tranzitní plynovod. Sítě technické
infrastruktury jsou dle možností zokruhovány, umožňují operativní úpravu podmínek pro přísun
médií.
V sousedství obce se nenachází žádná výroba, která by mohla být zdrojem ohrožení obyvatelstva
v případě průmyslové havárie, nebo napadení v případě teroristického útoku nebo války.
• Stávající stav zajištění civilní ochrany
V současnosti je veškerá agenda a organizace CO v obci zajišťována prostřednictvím obecního
úřadu. Prostředek pro varování obyvatelstva - siréna je umístěna na střeše požární zbrojnice.
Lze využít i místní rozhlas. Výhledový počet obyvatel obce: 450.
Objekty pro ukrývané – stálé úkryty nejsou a nebudou budovány,
– improvizované úkryty u RD.
Obec nemá zpracován „Plán ukrytí obyvatelstva“ či “Krizový plán”. Zabezpečení ukrytí obyvatelstva
spočívá v protiradiačních úkrytech budovaných svépomocí. Jedná se především o úkryty v rodinných
domech. Doporučuje se, aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby
obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ.
Pro ukrytí předpokládaného přírůstku obyvatel je nutné, aby nová zástavba byla realizována
v maximální míře s podsklepením a s možností využití těchto prostor pro ukrytí obyvatelstva v případě
ohrožení. Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá izochroně 15 min.
• Požadavky CO
a. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
V řešeném území se neočekává průchod průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.
b. Zóna havarijního plánování
Správní území obce Kořenec se nenachází v zóně havarijního plánování. Podle analýzy možného
vzniku mimořádné události, která je součástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou produkcí
a skladováním nebezpečných látek neohrožuje území řešené tímto územním plánem.
c. Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje příslušný obecní úřad pouze při vyhlášení válečného stavu. Ukrytí
bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v
provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty. V případě potřeby
ukrytí obyvatel a návštěvníků obce při vzniku mimořádné události v době míru zajišťuje obecní úřad
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ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami (průmyslová havárie, únik nebezpečné látky z
havarovaného vozidla) především za využití ochranných prostorů jednoduchého typu ve vhodných
částech obytných domů a provozních, výrobních a dalších objektů, kde budou improvizovaně
prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek.
d. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Zajištění evakuace organizuje obecní úřad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší je možný
v objektu školky.
e. Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Toto opatření bude dle potřeby zajišťováno v době vzniku mimořádné události. K tomu budou využity
vhodné prostory v rámci obce, případně blízkého okolí. Skladování prostředků individuální ochrany
pro zabezpečované skupiny osob ve školských a zdravotnických zařízeních bude prozatímně řešeno
v centrálních skladech mimo území obcí a měst.
f. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obce.
Na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto způsobem
snižovat riziko spojené s případnými haváriemi.
g. Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace
Jako místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít
plochy na vstupech do zastavěné části sídla na komunikaci III. třídy, případně další zpevněné plochy
v obci. Zahraboviště není v řešeném území obce vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v
místě nákazy a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.
h. Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
Na řešeném území je možno využít ochranných vlastností budov-staveb, které bude nutno upravit
proti proniknutí kontaminantů (uzavření a utěsnění otvorů, oken a dveří, větracích zařízení a dočasně
ukrývané osoby chránit improvizovaným způsobem (ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla).
i. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude řešit obec a její orgány ve
spolupráci s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plánů pro případy mimořádné situace.
j. Zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení
Tato oblast bude v případě obce zajištěna spuštěním sirén a předáním varovných informací občanů
cestou OÚ za využití rozhlasů, pojízdných rozhlasových zařízení, předání telefonických informací
a dalších náhradních prvků varování.
b.2.6. Ochrana a bezpečnost státu
• Do řešeného území zasahuje zájmové území elektronického komunikačního zařízení
Ministerstva obrany na stanovišti Skalky. V tomto vymezeném území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit do 5km od stanoviště průmyslové stavby jako sklady, sila, hangáry apod.
s kovovým pláštěm přesahující jako celek 700 m2, do 5 km od stanoviště stavby výkonných
vysílačů, převaděčů, základnových stanic mobilních operátorů a podobných technologií
v pásmu 1090 MHz, jen na základě stanoviska ČR – Ministerstva obrany, jehož jménem jedná
VUSS Brno (dle ustanovení §175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu) - viz. ÚAP – jev 81. Výstavba všech staveb může být v tomto zájmovém
území omezena nebo zakázána.
• Vždy předem projednat výstavbu všech výškových staveb nad 30 m nad terénem a stavby
tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny a výstavbu a rekonstrukci VVN a VN) na celém
území řešené lokality z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva.
Dále je nezbytné předem projednat stavby dopravní infrastruktury z hlediska zájmů vojenské
dopravy.
b.2.7. Požární ochrana
• V obci působí Sbor dobrovolných hasičů - hasičská zbrojnice. Obec má zpracovaný „Požární
plán“. Nejbližší profesionální požární jednotka je v Boskovicích.
• Vodu k hašení požáru v obci lze odebírat z podzemních hydrantů osazených na obecním
vodovodu a požární nádrže. Pro hašení lesního požáru lze použít vodu z vodní nádrže Bělá.
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Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně
Základní urbanistická koncepce vychází z hlavních cílů územního plánování stanovených v Zadání
územního plánu, schváleného zastupitelstvem obce Kořenec dne 13.4.2011. Základní prostorové
uspořádání obce je výrazně ovlivněno zejména historickým vývojem. Základní urbanistická
koncepce tak vychází především ze stávající funkční a prostorové struktury obce, konfigurace
terénu a dopravního skeletu. Rozvoj území je řešen tak, aby postupnou realizací byla vytvořena
nejvhodnější urbanistická a organizační skladba jednotlivých funkčních zón a byla posílena
atraktivita obce. Řešené území je rozděleno na části s různými podmínkami pro využití území
s různými předpoklady rozvoje.
• obec Kořenec má převládající funkci obytnou doplněnou nesoustředěnými službami
v minimálním rozsahu. Navrhované lokality nové výstavby doplňují současné území obce
s ohledem na docházkové vzdálenosti a možnost jejich napojení na inženýrské sítě. Plochy
obytného území jsou řešeny jako polyfunkční, s možností umisťovat zde i drobné provozovny,
popř. hospodářství. V územním plánu obce jsou plochy pro novou bytovou výstavbu
specifikovány funkční plochy bydlení v rodinných domech. Nová, popř. upravovaná výstavba
by měla splňovat požadavky měřítka rodinného bydlení s velikostí parcel dostačujících pro
zástavbu rodinného charakteru (tj. min. 1000 m2), se základními parametry příměstské
zástavby, při současném zachování komfortu veřejných prostranství. Návrhem je definován
předmět veřejného zájmu (plochy pro veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy);
• rozvoj obce bude směrován, jak do dostavby ve volných prolukách, tak do rozšíření
zastavitelných ploch po okraji jednotlivých částí obce, v místech navazujících na její stávající
zástavbu. Navrhované rozvojové plochy pro bydlení budou od okolního zemědělsky
využívaného území odděleny pásy zeleně a stromořadí, bude tak vytvořen přirozený přechod
zástavby do volné krajiny;
• centrální část obce- nemá výraznou podobu a nově se střed obce urbanisticky formuje v území
kolem hlavní komunikace, od Muzea po požární nádrž;
• prostor je třeba doplnit občanskou vybavenosti a službami pro dostatečné pokrytí potřeb obce
a dotvořit prostor, jako místo umožňující setkávání obyvatel;
• návrh poskytuje dostatečný prostor pro rozvoj podnikatelské činnosti, tím i podmínky pro
zvýšení nabídky pracovních příležitostí. Tyto aktivity, které svým charakterem provozu
nebudou rušit bydlení, jsou situovány do okrajových poloh s prostorovým filtrem mezi
bydlením a tím eliminují případný negativní vliv provozu na bydlení. Plochy výroby dopřesňují
využití stávajícího výrobního areálu a řeší i nové požadavky na výrobu;
• návrh vyhodnotil a prověřil kapacity dopravních a technických sítí. Jsou navržena nová
technická řešení s ohledem na ekonomiku pořízení a provozování, v návaznosti na navržené
funkční uspořádání území. Veškeré objekty lze napojit do splaškové kanalizace zakončené
centrální ČOV a zásobovat je pitnou vodou pomocí vodovodní sítě v obci;
• úpravy okolní krajiny, technická opatření v krajině. V územním plánu je navrženo, mimo
vymezení prvků ÚSES, zejména doplnění zeleně podél účelových komunikací a u plochy
výroby. Budou chráněny a obnovovány významné plochy krajinné zeleně;
• přiměřeným návrhem rozvojových ploch pro bydlení a rekreaci, přestavbou nevyužitých
výrobních ploch a objektů se vytváří podmínky pro zdravé a plnohodnotné bydlení;
• vymezením nových ploch pro bydlení, výrobu a sport vytváří územní plán podmínky pro
stabilizaci počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury obyvatelstva a udržení obyvatel v obci;
• smíšené plochy obytné (SO) umožní realizovat podnikatelské aktivity přímo v místě bydlení,
zamezí odlivu obyvatelstva a přispějí k jeho stabilizaci; jsou navrženy v území, které je již tímto
způsobem využíváno;
• pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel územní plán navrhuje rozvoj a posílení
významu stávající rekreačně - sportovní zóny v severovýchodní části k.ú.(golfové hřiště)
a u areálu fotbalového hřiště, včetně areálu národopisných slavností;
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obec má předpoklady stát se významným centrem rekreace a cestovního ruchu, zajímavou
urbanistickou strukturou a zachovalostí původní vesnické zástavby s památnými objekty. Může
se stát zastávkou na cyklistických trasách, které územím procházejí;
ÚP vymezuje plochy se smíšeným využitím, které umožňují širší spektrum činností a aktivit,
vytvářející pracovní příležitosti, oživení a zpestření struktury sídla;
navržené koncepční zásady obsluhy jednotlivých částí sídla umožní zajistit dostatečné
technické vybavení a obsluhu území, územní plán vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti
krajiny;
plochy pro rekreaci se nenavrhují;
plochy občanského vybavení komerční jsou dostatečné a přestavbou území lze občanské
vybavení rozšiřovat dle vzniklých potřeb;
nově se navrhuje plocha pro hřbitov;
plochy dopravní infrastruktury řeší převážně rozšíření a zřízení veřejných prostranství –
místních komunikací;
rozvoj technické infrastruktury sleduje dobudování základní technické infrastruktury zejména
napojení rozvojových ploch na veřejný vodovod a odkanalizování včetně čištění odpadních
vod;

c.2) Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
c.2.1. Vymezení zastavitelných ploch
Zastavitelné plochy jsou rozčleněny na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou barevně
rozlišeny. Hranice zastavitelných ploch je graficky vyznačena v Hlavním výkrese (N2) a výkrese
Základní členění území (N1).
Označení plochy
Výměra v ha
Využití plochy
.
Z01
0,137
SO (smíšené - obytné)
Z02
0,205
SO (smíšené - obytné)
Z03
0,394
SO (smíšené - obytné)
Z04
1,491
BI (bydlení individuální)
Z05
0,826
BI (bydlení individuální)
Z06
0,182
BI (bydlení individuální)
Z07
0,358
BI (bydlení individuální)
Z08
1,678
BI (bydlení individuální)
Z09
1,484
BI (bydlení individuální)
Z10
0,632
BI (bydlení individuální)
Z11
1,601
BI (bydlení individuální)
Z12
1,254
BI (bydlení individuální)
Z13
0,496
BI (bydlení individuální)
Z14
1,129
BI (bydlení individuální)
Z15
0,393
BI (bydlení individuální)
Z16
0,486
BI (bydlení individuální)
Z17
0,494
BI (bydlení individuální)
Z18
1,073
BU (bydlení v RD a ubytování)
Z19
2,599
BU (bydlení v RD a ubytování)
Z20
0,943
OH (veřejná pohřebiště a související služby)
Z21
0,079
OV (veřejná vybavenost)
Z22
0,688
OS (tělovýchova a sport)
Z23
0,116
OS (tělovýchova a sport)
Z24
0,275
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
Z25
0,023
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
Z26
0,072
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
Z27
0,028
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
Z28
0,520
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
Z29
0,386
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
Z30
0,160
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
Z31
0,718
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
Z32
0,272
PZ (veřejná prostranství s převahou nezpevněné plochy)
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Z33
Z34
Z35
Z36
Z37
Z38
Z39
Z40
Z41
Z42
Z43

0,546
0,055
0,679
0,578
0,377
0,213
0,012
0,959
0,262
1,646
0,530

PZ (veřejná prostranství s převahou nezpevněné plochy)
PZ (veřejná prostranství s převahou nezpevněné plochy)
PZ (veřejná prostranství s převahou nezpevněné plochy)
PZ (veřejná prostranství s převahou nezpevněné plochy)
PZ (veřejná prostranství s převahou nezpevněné plochy)
DU (účelová komunikace)
DU (účelová komunikace)
SZ (zeleň soukromá, vyhrazená)
TI (technická infrastruktura)
VD (drobná výroba a výrobní služby)
SO (smíšené - obytné)

c.2.2. Vymezení ploch přestavby území
Jsou vymezeny plochy přestavby jako plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného
území.
Označení plochy
Výměra v ha
Využití plochy
.
P1
1,749
SO (smíšené - obytné)
P2
0,334
BI (bydlení individuální)
P3
0,025
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
P4
0,061
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
P5
0,037
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
P6
0,026
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
P7
0,007
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
P8
0,042
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
P9
0,010
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
P10
0,004
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
P11
0,297
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
P12
0,034
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
P13
0,013
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
P14
0,008
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
P15
0,176
PV (veřejná prostranství s převahou zpevněné plochy)
c.2.3.Vymezení plochy územních rezerv
Ve vymezených plochách nelze umístit žádné stavby, které by v budoucnu znemožnily realizaci
navrženého využití plochy (záměru).
Označení plochy
Výměra v ha
Využití plochy
.
R01
3,994
BI (bydlení individuální)
R02
33,096
OSg (golfový areál)
c.3) Vymezení systému sídelní zeleně
Územní plán vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň v zastavěném území a na rozvojových,
zastavitelných a přestavbových plochách, jako součást veřejných prostranství. Plochy a návrh
koncepce sídelní zeleně jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkrese N2 Hlavní výkres.
• Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněné plochy – PZ
- respektovat stabilizované plochy veřejné zeleně;
- plochy veřejné zeleně lze realizovat v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, např.
ploch bydlení, ploch smíšených obytných;
- v nově navrhovaných plochách rodinných domků ponechání dostatečného prostoru pro realizaci
výsadeb zeleně v uličním prostoru;
• Plochy sídelní zeleně – zeleň soukromá, vyhrazená - SZ
- respektovat stabilizované plochy zeleně zahrad, nové plochy jsou navrženy v místech, kde
bezprostředně navazuje obytná zástavba;
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d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
Plochy a návrh koncepce veřejné infrastruktury jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve
výkresech N4.1, N4.2, N4.3.

d.1) Koncepce dopravy
Plochy a návrh koncepce dopravy jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkrese N4.1
Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura a ve výkrese N2
Hlavní výkres.
d.1.1. Letecká doprava
Řešené území není dotčeno zájmy letecké dopravy.
d.1.2. Vodní doprava
Řešené území není dotčeno zájmy vodní dopravy.
d.1.3. Železniční doprava
Řešené území není dotčeno zájmy železniční dopravy.
d.1.4. Pozemní komunikace
Silnice
• silnice III/3744 (Benešov – Kořenec – Šebetov – Vanovice – Letovice) prochází
zastavěným území obce a zajišťuje propojení na silnici vyšší třídy;
• silnice, mimo zastavěné území obce je navržena v kategorii S 6,5/60 a tvoří základní
komunikační skelet v území a bude upravována v dnešní trase zlepšením jejich
technických parametrů;
• v průjezdném úseku přes zastavěné obce je silnice navržena jako obslužná místní
komunikace, kategorie MO2 10/6,5/50, funkční tř. C;
Místní komunikace
• respektovat stabilizované místní obslužné komunikace a komunikace charakteru
zklidněných komunikací, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a obsluhu
rozvojových ploch - viz.kap.4.5.
Koncepce rozvoje veřejných prostranství;
• navrženy jsou nové místní komunikace, jako obslužné, funkční skupiny C (obslužné
komunikace) a D (D1 – smíšený provoz chodců a vozidel, D2 - stezky pro chodce a
cyklisty), s minimální šířkou uličního prostoru 8 m;
• stávající místní komunikace budou šířkově a směrově upraveny pouze v nezbytné míře;
Účelové komunikace (Hospodářská doprava)
• hospodářská doprava je tvořena zejména sítí lesních a zemědělských účelových
komunikací je dostačující;
• jako účelová komunikace je navržena komunikace k navržené ČOV a nové napojení
stávající účelové komunikace na silnici v jihovýchodní části obce.
d.1.5. Nemotorová doprava
Značené turistické trasy (zelená) a cyklotrasy: č.505 (Skalní Mlýn-Městečko Trnávka), č. 5226A
(Žleb-Kořenec), č. 5226 (Doubrava-Bahna) vedou po účelových komunikací, po silnici III. třídy
a MK a jsou v ÚP respektovány;
• součástí dopravního řešení jsou také pěší trasy, zvyšující prostupnost územím;
• pro pěší dopravu bude podél silnice dobudován chodník;
d.1.6. Doprava v klidu
• doprava v klidu (parkování a garážování vozidel) - využívány jsou stávající odstavné
a parkovací plochy, doplněné o navrhovaná parkoviště;
• pro pokrytí stávajících i výhledových potřeb statické dopravy je navrženo doplnění o 111
parkovacích a odstavných stání;
• u nových rodinných domků se předpokládá odstavení vlastních vozidel ve vlastním objektu
nebo na vlastním pozemku – 2 stání;
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všechny výrobní a skladovací areály musí mít vyřešeno parkování na vlastním pozemku;
v řešeném území jsou chybějící parkovací stání navrhovány na stupeň automobilizace
1: 2,5 a podle způsobu využití plochy, které slouží;
Označení plochy
Počet stání
Stání pro
.
P1
10
v rámci rozvojové lokality bydlení
P2
4
v rámci rozvojové lokality bydlení
P3
3
v rámci rozvojové lokality bydlení
P4
6
v rámci rozvojové lokality bydlení
P5
25
hřbitov a sportovně rekreační areál
P6
10
v rámci rozvojové lokality veřejného prostr.
P7
15
v rámci rozvojové lokality výroby
P8
6
v rámci rozvojové lokality bydlení
P9
3
v rámci rozvojové lokality bydlení
P10
8
v rámci rozvojové lokality bydlení
P11
4
v rámci rozvojové lokality bydlení
P12
6
v rámci rozvojové lokality bydlení
P13
5
v rámci rozvojové lokality OV (rozhledna)
P14
6
v rámci rozvojové lokality veřejného prostr.
• nepřípustné jsou parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro
přívěsy těchto nákladních vozidel a autobusy, v plochách pro bydlení;
• při hromadné výstavbě nových bytů se vyžaduje vybudování minimálně jednoho
odstavného stání na jeden byt;

•
•

d.1.7. Dopravní zařízení
Dopravní zařízení tvoří autobusová točna a 3 autobusové zastávky, jedna je vybavená čekárnou;
d.1.8. Ochranná pásma
Viz. Odůvodnění územního plánu - kap. 1.5.5. Ochranná pásma.
d.1.9. Hluk z dopravy
Výpočet hluku neprováděn – sčítání dopravy neprováděno, intenzita dopravy minimální.

d.2) Koncepce technické infrastruktury
Plochy a koridory a návrh koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny v grafické části
dokumentace ve výkresech N4.2 Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury – vodní
hospodářství, N4.3 Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury – zásobení energiemi
d.2.1. Vodní hospodářství
Zásobování pitnou vodou
• rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných
prostranství a ploch pro dopravu;
• v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu budou stávající vodovodní řady v
maximální možné míře zaokruhovány;
• realizovat zaokruhování stávajících vodovodních řadů;
Odkanalizování a čistění odpadních vod
• je nutno vytvořit nový systém odkanalizování, včetně způsobu likvidace odpadních vod,
• kanalizační sběrače v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci
stávajících a navržených veřejných prostranství a ploch pro dopravu;
• u zastavitelných ploch řešit v maximální míře oddílnou kanalizaci;
• dešťové vody v maximální míře zachytit a využívat , nezachycenou vodu řešit
vsakováním, popř.jejich svedením do recipientu;
• respektovat navrženou plochu pro ČOV;
• respektovat navržené pásmo ochrany prostředí kolem ČOV - 50 m;
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d.2.2. Zásobení elektrickou energií
• pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic.
V případě nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za trafa výkonnější;
• síť nízkého napětí bude rozšířena a zahuštěna novými vývody v rámci veřejných
prostranství a ploch pro dopravu;
• je navržena plocha pro transformační stanici 110/22 kV (ZÚR - TE18);
d.2.3. Telekomunikace a radiokomunikace
Pošta a telekomunikace
• území je stabilizováno, nejsou nároky na nové plochy;
• kabelová telefonní síť bude rozšiřována i do lokalit nové výstavby, v rámci veřejných
ploch a ploch pro dopravu v návaznosti na stávající síť;
Radiokomunikace
• radiokomunikace jsou stabilizované;
• do správního území zasahuje zájmové území elektronického komunikačního zařízení
Ministerstva obrany na stanovišti Skalky;
d.2.4. Zásobení plynem a teplem
• koncepce zásobování plynem je v řešeném území stabilizována;
• pro zajištění výhledových potřeb bude využito výkonu stávající regulační stanice
• plynovody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných
prostranství a ploch pro dopravu;
• koncepce zásobování teplem je v řešeném území stabilizována;
• lokálně lze využívat alternativních zdrojů (tepelná čerpadla, biomasa, solární energie...);
d.2.5. Produktovody
Produktovody územím neprochází.
d.2.6. Ochranná pásma hlavních tras TI
Viz. Textová část odůvodnění územního plánu, kap. 3.9.1. Limity využití území (Ochranná
pásma).
d.2.7. Koridory pro technickou infrastrukturu
Nejsou v území navrženy.
d.3) Nakládání s odpady
Komunální odpad
• komunální odpad bude tříděn, předpokládá se sběr železa, barevných kovů, tříděného
skla, textilu, papíru, umělých hmot, baterií a případně dalších recyklovatelných surovin;
Nevyužitelné složky komunálního odpadu budou sváženy oprávněnou osobou na řízené
skládky, příp. odstraňovány jiným způsobem v souladu s příslušnými zákonnými
ustanoveními;
• územní plán nenavrhuje nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem;
Odpady ostatní a nebezpečné odpady
• tento druh odpadu bude i nadále likvidován mimo řešené území;
• možnost situování sběrných dvorů se připouští v plochách výroby a skladování,
v plochách smíšených výrobních, v plochách technické infrastruktury dále se podmíněně
připouští v plochách smíšených obytných;
• v rámci odpadového hospodářství realizovat v ploše pro drobnou výrobu a výrobní
služby (plocha VD) sběrný dvůr se separací odpadu;
• plochy pro tříděný odpad, včetně odpadu inertního (stanoviště kontejnerů,
shromažďovací místa) se připouštějí v plochách, jako související technická (příp.
veřejná) infrastruktura;
• na ploše pro tříděný odpad budou také uloženy suroviny k recyklaci inertních materiálů;
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d.4) Koncepce rozvoje občanského vybavení
Plochy a návrh koncepce rozvoje občanského vybavení jsou vyznačeny v grafické části
dokumentace ve výkrese N2 Hlavní výkres. Koncepce rozvoje občanského vybavení souvisí s
celkovým rozvojem obce, a je pro danou velikost obce z větší části optimální.
• umisťování další související občanské vybavenosti je navrženo i v plochách jiného
způsobu využití - v plochách bydlení a smíšených obytných v souladu se stanovenými
podmínkami pro využití ploch;
• rozšiřování občanské vybavenosti - zejména obchodu a služeb – se předpokládá hlavně
soukromým sektorem;
• nově je navržena plocha pro veřejné pohřebiště a související služby - návrhová plocha
Z20;
• navrženo je rozšíření plochy tělovýchovy a sportu – návrhová plocha Z22;
• hlavní plocha občanské vybavenosti je v centru obce;
• jsou respektovány stabilizované plochy sportovišť;
• navrženo je rozšíření stávajících ploch golfového hřiště – rezervní plocha R02;
• navrženo je rozšíření stávající plochy s větrným mlýnem – návrhová plocha Z21;
• vyšší občanské vybavení bude i nadále využíváno zejména v Boskovicích;
d.5) Koncepce rozvoje veřejných prostranství
Plochy a návrh koncepce veřejných prostranství jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve
výkrese N2 Hlavní výkres. Koncepce rozvoje veřejných prostranství souvisí s celkovým rozvojem
obce a to především s dopravní obsluhou navržených lokalit. Jsou vymezena veřejná prostranství,
která zahrnují místní komunikace, obslužné komunikace, plochy pro parkování (kromě samostatně
vymezených ploch pro dopravu) a doprovodnou zeleň.
• respektovat stabilizované a navržené plochy veřejných prostranství – PV, PZ; návsi, pěší
trasy - viz. kap. 4.5. Koncepce rozvoje veřejných prostranství;
• jsou navrženy plochy veřejných prostranství s převahou zpevněné plochy PV (návrhové
plochy Z24 – Z31, plochy přestavby P3 – P15);
• jsou navrženy plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněné plochy PZ
(návrhové plochy Z32 – Z37);
• stávající plochy veřejných prostranství se doplní zelení a obecním mobiliářem. Zpevněné
komunikační plochy budou omezeny na nejnutnější míru;
• v návrhových plochách bydlení se vytvoří veřejná prostranství návrhem zástavby
v následné dokumentaci;
• nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace
zpřístupňující pozemek bytového domu je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku
snížit až na 10,5 m. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní
komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu je 8 m. Při jednosměrném provozu
lze tuto šířku snížit až na 6,5 m;
• stávající plochy veřejných prostranství (střed obce a navazující uliční prostory, výletiště a
cesty, tvořící základní síť veřejných prostranství) je třeba maximálně respektovat, nelze
připustit nevhodné úpravy prostorů i objektů v územích zásadního významu pro charakter
obce;
• respektovat plochy veřejných prostranství, navržených pro obsluhu nových
zastavitelných ploch dopravní a technickou infrastrukturou;
• ve stávajících a navržených plochách veřejných prostranství doplnit vzrostlou zeleň, na
základě znalostí průběhu inženýrských sítí; při výsadbě preferovat, z hlediska zachování
hodnot, domácí dřeviny;
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e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před
povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně
e.1) Koncepce uspořádání krajiny
Uspořádání krajiny je řešením územního plánu zachováno. Základní skladebné a interakční prvky
v rámci systému ÚSES jsou v území vymezeny. Tyto plochy mají převahu funkce určené pro
zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území.
• chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí v zastavěném území i v krajině;
• k ochraně se doporučuje solitérní zeleň zaznačená ve výkrese O2 Koordinační výkres;
• posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině, realizovat zalučnění
v plochách orné půdy podél toků a v plochách pro navržený ÚSES;
• zlepšit estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, revitalizací toků
s doplněním břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových vodních ploch;
• neumisťovat žádné stavby na přírodní dominanty - výrazné vrcholy zalesněných hřbetů,
podmíněná výstavba nových rozhleden je možná;
Ochrana krajinného rázu:
• stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do
krajiny;
• stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby situované ve vazbě na krajinu odclonit
izolační zelení;
• nerozšiřovat ornou půdu, doplnit zalučnění nebo zatravněné svodné průlehy;
• zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl dřevin podél cest, mezí apod.,
• podporovat dosadbu dřevin podél cest - vhodné dřeviny jsou klen, lípa, jírovec, ovocné dřeviny;
• začlenit stávající potok do výrazu obce úpravou jeho koryta s doplněním vhodných dřevin;
• realizovat územní systém ekologické stability, včetně interakčních prvků;
• podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v záhumencích, v návaznosti na zastavěné
území;
• při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k
pozemkům a průchodnost krajiny,
• v krajině je přípustné realizování menších vodních ploch, podmíněně přípustné je zalesňování viz kap. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití;
e.2) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny ve využití krajiny
Zájmy ochrany přírody jsou nadřazeny zájmům ostatním. Územní rozsah je vymezen v grafické
části dokumentace ve výkrese N2 Hlavní výkres.
a) plochy přírodní - A
Hlavní využití:
- plochy sloužící k zajištění podmínek pro převažující ekologickou funkci území;
- extenzivní travní porosty, skupinová, rozptýlená solitérní a liniová zeleň, ekologicky
kvalitní rostlinná společenstva;
Typy ploch: A - plochy přírodní
Přípustné využití:
• činnosti k zachování ekologické stability v území, které zajišťují přirozenou druhovou skladbu
bioty, odpovídající trvalým stanovištním podmínkám;
• činnosti s funkcí půdoochrannou, infiltrační aj. Nutno dodržet maximální rozsah aktivních
biologických ploch, udržování přirozených, přírodě blízkých porostů luk a náhradních
společenstev;
• revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, vodní plochy přírodního
charakteru a objekty a zařízení sloužící ohraně přírody a krajiny;
• výsadba dřevinných porostů, s ohledem na krajinotvornou funkci, při dodržení vhodné druhové
skladby vysoké zeleně;
• vodní plochy, suché poldry;
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Podmíněně přípustné využití:
• jiné činnosti, jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES a protierozní
opatření;
• zemědělské obhospodařování s důrazem na princip trvale udržitelného rozvoje, alternativní
resp. biologické zemědělství;
• zřizování naučných stezek, pěších, cyklistických cest včetně odpočinkových míst, informační
zařízení, mobiliář;
• umísťování objektů drobné architektury zejména památníky, kříže, rozhledny, drobné stavby
pro vzdělávací a výzkumnou činnost (například pozorovací či pěstitelské stanice nebo
informační zařízení), seníky, včelíny, bažantnice, přístřešky, které slouží k ochraně zvířat před
nepřízní počasí při sezónním chovu na pastvinách;
• zalesnění travních porostů využívaných pro extenzivní zemědělskou výrobu lze po
odsouhlasení s orgánem ochrany přírody a krajiny;
• umístění technické infrastruktury způsobem, který neznemožní dosavadní užívání plochy, dílčí
úpravy stávajících úseků účelových komunikací;
Nepřípustné využití:
• zřizování staveb a zařízení nenávratně znehodnocující krajinnou zeleň, která nejsou uvedena
jako přípustná nebo podmíněně přípustná, parkovací stání, odstavná stání, garáže a přístřešky;
• zvyšování a rozšiřování kapacit stávajících zařízení;
• činnosti a změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické
stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou
v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES;
• výstavba objektů individuální a hromadné rekreace a zemědělské účelové stavby a změny
stávajících staveb tohoto druhu;
• rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin
apod., mimo činností podmíněných;
Podmínky prostorového uspořádání:
• pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy
nezastavěného území;
b) plochy lesní – L
Hlavni využiti:
Zachování produkční a mimoprodukční funkce lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí.
Typy ploch: LH - plochy lesní - les hospodářský
LH - plochy lesní- les hospodářský
Přípustné využití:
• hospodaření na PUPFL, stavby a zařízení lesního hospodářství, využití ploch je možné pouze
v souladu se zákonem na ochranu lesa v platném znění;
• zřizování a provozování účelových komunikací určených pro obsluhu tohoto území;
• činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES;
• opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní
opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny;
Podmíněně přípustné využití:
• změna kultury těchto pozemků na jiné kultury za předpokladu souhlasu všech příslušných
dotčených orgánů správy lesa;
• zřizování a provozování účelových staveb a zařízení pro lesní hospodářství, myslivost a ochranu
přírody místního dosahu, případě liniových staveb, při nichž se předpokládá trvalé nebo
dočasné odnětí nebo omezení využívání pozemků určených pro plnění funkcí lesa;
• zřizování cyklostezek, komunikací pro pěší, včetně cest pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu
na lyžích a na saních, včetně drobných zařízeni sloužící cykloturistice a pěší turistice;
• umísťování objektů drobné architektury;
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umístění technické infrastruktury způsobem, který neznemožní dosavadní užívání plochy
výstavba zařízení technické infrastruktury, dílčí úpravy stávajících úseků účelových
komunikací, dopravní plochy nutné k obhospodařování lesní půdy;
Nepřípustné využití:
• zřizovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby, které by mohly sloužit k bydlení
či rekreaci) a činnosti, která nejsou uvedena jako přípustné nebo podmíněně přípustné;
Podmínky prostorového uspořádání:
• pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy
nezastavěného území, s výjimkou přípustných staveb pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;
•

c) plochy zemědělské - Z
Hlavní využití:
Plochy slouží pro zařízení, činnosti a děje související s hospodařením na zemědělské půdě. Orná
půda, pastviny, louky i přírodní louky s vyšším podílem rozptýlené zeleně. Plochy zahrad, sadů
a drobné držby, které nejsou určeny k zastavění.
Typy ploch:
Zl – plochy zemědělské - intenzivně obhospodařované:
ZT- plochy zemědělské - trvalé travní porosty
ZS – plochy zemědělské – zahrady, sady
ZO – plochy zemědělské – ostatní
Zl – plochy zemědělské - intenzivně obhospodařované
Přípustné využití:
• intenzivní a extenzivní hospodaření na ZPF;
• dočasné manipulační plochy pro zemědělství a lesnictví;
• opatření pro zachováním ekologické rovnováhy území;
• opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová
a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží;
• změna kultury na trvalý travní porost;
• dořešení organizace půdního fondu (pozemkové úpravy) s prvky protierozní ochrany půdy;
Podmíněně přípustné využití:
• výstavba objektů zemědělské prvovýroby a ochrany přírody a myslivost;
• dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst
plochy o max. 20% prvotně zkolaudované plochy);
• objekty technické a dopravní infrastruktury, umístěné způsobem, který neznemožní dosavadní
užívání plochy;
• výstavba zemědělských usedlostí nebo malých farem pro zemědělskou prvovýrobu vlastníka
pozemku (budovy, seníky, včelíny, konstrukce vinic a chmelnic a pod);
• oplocení výše jmenovaných objektů a k nim přilehlých pozemků je přípustné, pokud nebude
narušena propustnost krajiny, či přístupnost k sousedním pozemkům;
• účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu
na lyžích a na saních;
• u zemědělského půdního fondu je přípustná změna kultury, pokud nedojde ke změně krajinného
rázu;
• plochy pro zalesnění:
 za předpokladu, že se nejedná o I. tř. ochrany ZPF ;
 do cca 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL;
 do cca 1ha na plochách, jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že
nebude zalesněním narušena ekologická diverzita;
Nepřípustné využití:
• zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná,
nebo podmíněně přípustná;
• narušovat organizaci a strukturu ZPF, porušovat funkčnost melioračních opatření a staveb;
Podmínky prostorového uspořádání:
• pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy
nezastavěného území, s výjimkou přípustných staveb:
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pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských
staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky,
sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
 pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží, do 5 m výšky; o zastavěné ploše do 16 m2
a přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně
přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky;
ZZ – plochy zemědělské – zahrady, sady
Přípustné využití:
• výstavba objektů pro údržbu zahrady. Aktivity pro zvýšení ekologické stability krajiny realizace prvků ÚSES. Zatravnění orné půdy. Dělení větších ploch orné půdy zatravněnými
pásy. Výsadby neintenzivních sadů;
Podmíněně přípustné využití:
• oplocení plochy, pokud nezhorší propustnost krajiny. Výsadby dřevinných porostů - pokud tyto
budou splňovat podmínky kladené na lesy ochranné nebo lesy zvláštního určení. Veškerá
protierozní a protipovodňová opatření (suché poldry, hráze...), v nezbytném rozsahu;
• umístění technické infrastruktury způsobem, který neznemožní dosavadní užívání plochy;
Nepřípustné využití:
• jiné stavby a zařízení než přípustné a podmíněně přípustné tj. stavby pro bydlení, rekreaci,
podnikání a jiné stavby a činnosti nesouvisející s určující funkcí plochy;
ZT- plochy zemědělské - trvalé travní porosty
Přípustné využití:
• intenzivní a extenzivní hospodaření na loukách a pastvinách. Protierozní ochrana půdy;
Podmíněně přípustné využití:
• výsadby dřevinných porostů - pokud tyto budou splňovat podmínky kladené na území;
• umístění technické infrastruktury způsobem, který neznemožní dosavadní užívání plochy;
Nepřípustné využití:
• jiné stavby a zařízení než přípustné a podmíněně přípustné;
ZO – plochy zemědělské - ostatní
Přípustné využití:
• pozemky ostatní půdy nezařazené do ZPF. Provádět změnu kultury. Využití dle přípustného
využití plochy, kde se plocha nachází (neorganizovaný travní a dřevinný porost);
Podmíněně přípustné využití:
• oplocení plochy, pokud nezhorší propustnost krajiny. Výsadba dřevinných porostů;
• umístění technické infrastruktury způsobem, který neznemožní dosavadní užívání plochy;
Nepřípustné využití:
• stavby a zařízení než přípustné a podmíněně přípustné;


plochy vodní a vodohospodářské - W
Hlavní využití:
Plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládání s vodami. Plochy vod tekoucích a stojatých se
zvláštním estetickým významem pro utváření krajinného rázu území (vodní toky a plochy,
rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologicko - stabilizační, rekreační, estetické a
hospodářské, které jsou přírodní nebo uměle vybudované).
Typy ploch: WT - plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky.
WT - plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky
Přípustné využití:
• vodní plochy, koryta vodních toků, stavby a zařízení, určené pro převažující vodohospodářské
využití s koloběhem vody v přírodě (retence, výpar, rovnoměrný odtok);
• opatření související s ochranou a využíváním vodních zdrojů nebo ochranou proti vodě, jako
přírodnímu živlu;
• opatření ke zvýšení ekologické stability území, protipovodňová opatření;
• v rámci svobodného využití vod je možné využití pro sportovní rybolov a koupání;
• související dopravní a technická infrastruktura, např. účelové komunikace;
d)
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• plochy sloužící pro udržení vody v krajině, revitalizaci vodních toků;
• doprovodná a izolační zeleň, prvky ÚSES, krajinná zeleň;
Podmíněně přípustné využití:
• činnosti, děje a zařízení pro chov ryb a vodní drůbeže s tím, že budou minimalizovány negativní
dopady do vodního režimu (čistoty vod);
• umístění technické infrastruktury způsobem, který neznemožní dosavadní užívání plochy;
Nepřípustné využití:
• jakékoliv zařízení, stavby, objekty a funkce, které nejsou uvedené jako přípustné a podmíněně
přípustné, včetně přístaveb stávajících objektů;
• činnosti, děje a zařízení, které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu
a čistotu vody a vodního režimu nebo takové důsledky vyvolávají druhotně;
• stavby s obytnou, rekreační a hospodářskou funkcí;
Podmínky prostorového uspořádání:
• pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy
nezastavěného území. Zajistit manipulační přístup k břehům;
e.3) Územní systém ekologické stability (ÚSES)
e.3.1. Řešení ÚSES
Hlavní využití:
Ekologická stabilita krajiny se zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných
vazeb, zajišťujících uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně
stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Územní systém
ekologické stability je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkrese N2 Hlavní výkres.
Nadregionální a regionální ÚSES:
Do katastrálního území zasahuje na severozápadu regionální Biocentrum RBC 1886 „Pod
Švancarkou“. Regionální biocentrum jednoznačně lokalizované o celkové výměře cca 57,8 ha,
výměra na k.ú. Kořenec je cca 7,8 ha.
Lokální ÚSES:
Území je stabilizováno. Územní systém je vymezen na místní úrovni oborovou dokumentací
(Ekologická dílna Brno, 1993 a ÚSES zpracovaný za území okresu Blansko - LŐW a spol. s.r.o.,
2000). Návrh územního plánu respektuje oborovou dokumentaci, která řeší tyto části na lokální
úrovni a zachovává rozsah skladebních částí, aby byl možný rozvoj obce. Jednotlivé skladebné
části ÚSES byly v maximální možné míře upřesněny až na hranice parcel katastrální mapy a tím je
ÚSES začleněn do procesu územního plánování.
• Úpravy a změny ÚSES, provedené při zpracování územního plánu
Oproti oborové dokumentaci ÚSES (generel okresu Blansko, LŐW a spol. 2000) byly při řešení
územního plánu provedeny některé úpravy vyvolané koordinací záměrů v území a řešením
požadavků na udržitelný rozvoj území, jak vyplynuly ze zpracovaných průzkumů a rozborů.
Jedná se o následující úpravy:
Plocha částečně funkčního biokoridorů z LBC Kořeňáky byla odkloněna cca o 250 m severněji od
navrhované zástavby z důvodu zachování možných ploch pro výhledové rozšíření zastavitelného
území obce.
• Vymezení prvků ÚSES
 Plochy biocenter
1)Nadregionální a regionální:
- RBC 1886 „Pod Švancarkou“ – zasahuje okrajově v severozápadní části katastru.
Biocentrum jednoznačně lokalizované, o celkové výměře cca 57,8 ha, výměra na k.ú.
Kořenec cca 7,8 ha.
2) Lokální:
- LBC „Kocourov“ - lokální biocentrum jednoznačně lokalizované, o celkové výměře
cca 4,6 ha,
- LBC „Kořeňáky“ - lokální biocentrum částečně lokalizované, o celkové výměře cca
5,7 ha. Biocentrum je charakterizováno jako částečně funkční.
- LBC „Ždírka“ - lokální biocentrum jednoznačně lokalizované, o celkové výměře cca
11 ha, výměra na k.ú. Kořenec je cca 1,6 ha, do katastrálního území zasahuje na jihu.
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 Plochy biokoridorů
1)Nadregionální a regionální:
- lesním komplexem podél východní hranice katastru prochází nadregionální
biokoridor NRBK02, který však přímo do katastru nezasahuje.
2) Lokální:
- jedna trasa biokoridoru vychází z lokálního biocentra Paprč, při východní hranici
katastru a sleduje tok Višňového potoka a jeho pravostranného přítoku na jižní hranici
katastru. Do trasy biokoridoru jsou vložena dvě funkční biocentra. Biokoridor,
označený v celé své trase jako funkční, pak navazuje při jihozápadním cípu katastru na
biokoridor Bělé.
- druhý funkční biokoridor prochází podél Kořeneckého potoka západně od obce
a navazuje též na biokoridor Bělé.
- biokoridor s hydricky normálními stanovištními podmínkami prochází napříč
katastrem od jeho severovýchodní hranice zemědělskou krajinou k západnímu okraji
obce a pak dále k jihu. Biokoridor má úseky funkční, částečně funkční i chybějící.
 Interakční prvky
- stávající interakční prvky tvoří zejména dřevinné porosty mezí a kamenic, remízky
a doprovodná dřevinná vegetace komunikací;
- k doplnění - navržená stromořadí podél komunikací.
Přípustné využití:
• využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým
stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření
(trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního
charakteru;
• nejcennější partie ponechat přírodnímu vývoji;
• podřídit hospodaření v lesních porostech potřebám ochrany území;
Podmíněně přípustné využití:
• nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd.
Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru. Umístění
pokud možno jen kolmo na biokoridory a v co nejmenším rozsahu;
Nepřípustné využití:
• změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného
území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na
druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s
funkcí biokoridoru;
• jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a
založení chybějících částí biokoridorů;
• rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin,
apod., mimo činností podmíněných;
• holosečný způsob obnovy a výsadby jehličnanů;
• zavádění geograficky nepůvodních jehličnatých dřevin;
e.3.2. Zvláště chráněná území přírody, EVKP, EVSK, Přírodní park
• Zvláště chráněná území přírody (velkoplošná zvláště chráněná území ani maloplošná zvláště
chráněná území)se v území nenachází;
• EVKP (Evidovaný významný krajinný prvek - lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy - VKP ze zákona, ex lege)se v území nenachází;
• EVSK (Ekologicky významný segment krajiny):
- EVSK “Švancarka“
- EVSK “Bělá - horní tok“
- EVSK “Kořeňák“
- EVSK “Višňák“
- EVSK s provedeným podrobným průzkumem “Kocourov“
- EVSK s provedeným podrobným průzkumem “Kořenecké pastvisko“
- EVSK “Kořenecké kamenice 1“
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- EVSK “Kořenecké kamenice 2“
- EVSK “Malé Kořeňáky 1“
- EVSK “Malé Kořeňáky 2“
• PP (Přírodní park):
- „Řehořkovo Kořenecko“
• Přírodní památka
- “Horní Bělá“
e.4) Prostupnost krajiny
Návrh řešení prostupnosti krajiny je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkrese N2 Hlavní
výkres. Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury - hlavních
účelových komunikací, které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na
pozemky ZPF a PUPFL.
Podmínky pro využívání území:
• propustnost krajiny musí být zajištěna v maximální možné míře pro migraci živočichů
a rostlinných druhů. V řešeném území není prostupnost krajiny limitována dopravními
koridory, které by tvořily bariery pro migraci živočichů a rostlinných druhů;
• propustnost krajiny pro člověka je zajištěna dostatečnými komunikacemi pro motorová vozidla,
cyklisty i pěší. Stávající polní a lesní cesty procházející krajinou jsou v dnešních, používaných
trasách zachovány;
e.5) Protierozní opatření
Protierozní opatření se vzhledem k charakteru terénu nenavrhují.
Dnešní potenciálně ohrožené plochy vodní erozí nejsou zemědělsky obdělávány a stávající
travní porost je dostatečnou ochranou proti vodní erozi.
e.6) Ochrana před povodněmi
Území obce Kořence, vzhledem ke své poloze a uspořádání území, není ohroženo povodní. Nelze
však v území vyloučit vznik škod vlivem extravilánových vod, ve formě přívalových dešťů. Každá
lidská aktivita, především v plochách „údolních“ a kontaktních plochách s vodním tokem, se musí
tomuto faktu přizpůsobit.
Podmínky pro využívání území:
• úprava části koryta potoka v jeho průchodu zastavěnou částí obce;
• dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem do místního recipientu;
• správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po
předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemky sousedících s korytem vodního
toku, a to:
- u významných vodních toků v šířce do 8 m;
- u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry;
• nesmí docházet ke zmenšování průtočného profilu a ke zhoršování odtokových poměrů;
• současný stav krajiny ne zcela dostatečně eliminuje erozní smyv, transport splavenin;
vyplavování látek při povrchovém odtoku především z přívalových srážek s vysokou intenzitou.
Nástrojem pro realizace opatření v krajině, ke zlepšení tohoto stavu jsou komplexní pozemkové
úpravy, revitalizace vodních toků, protierozní opatření v ploše povodí, doplnění ÚSES;
• provádění komplexních pozemkových úprav podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech, k uchování a zlepšení vodohospodářsky vhodných
podmínek z hlediska kvality a kvantity vodních zdrojů a ke zlepšování vodohospodářských
poměrů. Jedná se především o úpravy v krajině s vytvářením zasakovacích pásů, průlehů,
remízků, s uspořádáním cestní sítě, terénních depresí, o změny kultur v povodí, apod.;
• pro minimalizaci extravilánových vod je nutno provést změnu organizace hospodaření na
plochách v povodí;
• poldry;
e.7) Plochy rekreační
Nejsou řešeny.
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e.8) Plochy pro dobývání nerostů a anomálie v území
• Plochy těžby nerostů
Nejsou v území vymezeny.
• Chráněná ložisková území
V území nejsou vymezena.
• Poddolovaná území
Poddolované území z minulých těžeb v území nejsou.
• Sesuvné území
Není v území evidováno.
• Radonové riziko
Dle mapy radonového rizika je na většině řešeného území nízké až střední riziko.
Před zahájením výstavby v návrhových lokalitách, bude proveden radonový průzkumu území.

f)

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu

Územní rozsah ploch s rozdílným způsobem využití je vymezen v grafické části dokumentace ve
výkrese N2 Hlavní výkres.
f.1) Seznam ploch s rozdílným způsobem využití
Katastrální území obce se člení dle stávajícího nebo požadovaného využití a dle významu na
zastavěné území, zastavitelné plochy, rezervní plochy a nezastavěné území.
V zastavěném území jsou navrženy plochy přestavby.
Celé řešené území je členěno územním plánem na plochy urbanizované s rozdílným způsobem
využití a plochy neurbanizované (přírodní), s rozdílným způsobem využití, které se podrobněji
člení na typy.
Seznam ploch s rozdílným způsobem využití a jejich typů:
• Plochy urbanizované
plochy bydlení B
BV - plochy bydlení - bydlení venkovské
BI - plochy bydlení - bydlení individuální
BU - plochy bydlení - bydlení v RD a ubytování
plochy smíšené S
SO - plochy smíšené - obytné
plochy rekreace R
RI - plochy rekreace – individuální rekreace
plochy občanského vybavení O
OV - plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost
OK - plochy občanského vybavení - komerční zařízení
OS - plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport
OSg - plochy občanského vybavení – golfový areál
OH - plochy občanského vybavení - veřejná pohřebiště a související služby
plochy veřejných prostranství P
PV - plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněné plochy
PZ - plochy veřejných prostranství – s převahou nezpevněné plochy
Plochy sídelní zeleně
SZ - plochy sídelní zeleně – zeleň soukromá, vyhrazená
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plochy dopravní infrastruktury D
DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava
DU - plochy dopravní infrastruktury- účelové komunikace
plochy technické infrastruktury TI
plochy vodní a vodohospodářské W
WT- plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky
plochy výroby a skladování V
VD - plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby
VZ - plochy výroby a skladování – zemědělská výroba
• Plochy neurbanizované - viz bod e)
plochy vodní a vodohospodářské W
WT- plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky
plochy zemědělské Z
ZI - plochy zemědělské – intenzivně obhospodařované
ZT - plochy zemědělské – trvalé travní porosty
ZZ - plochy zemědělské – zahrady, sady
ZO - plochy zemědělské – ostatní
plochy lesní L
LH - plochy lesní - les hospodářský
plochy přírodní A
• Přehled ploch řešeného území:
- plochy s rozdílným způsobem využití – zastavitelné
- plochy s rozdílným způsobem využití v zastavěném území – stabilizované
- plochy s rozdílným způsobem využití v zastavěném území – přestavbové
- plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území
- plochy rezervní
Jednotlivé plochy mají stanoveny podmínky pro své využití a člení se na plochy stabilizované, tedy bez
větších plánovaných zásahů, kde jsou podmínky pro využití shodné se současným využitím a dále na
plochy změn s podmínkami způsobu využití a prostorového uspořádání.
Průběh hranic jednotlivých ploch je možné zpřesňovat na základě podrobnější územně plánovací
dokumentace, územně plánovacích podkladů nebo v územním řízení.
Územní rozsah ploch s rozdílným způsobem využití je vymezen v grafické části dokumentace,
v „Hlavním výkrese“. Ve výkrese jsou od sebe plochy s rozdílným způsobem využití rozlišeny barvou
a písmeny, které je podrobněji člení na typy.
f.2) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Území zastavěné, zastavitelné plochy a plochy přestavby.
Pro plochy s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí bydlení (plochy BV, BI, BU, SO)
je stanoven (s odkazem na ust. § 14 Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby) regulativ specifikující nepřípustné využití, a to nepřípustné využití pro veškeré stavby a
činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví překračují nad přípustnou
mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být
prokázáno v rámci územního řízení).
Pro plochy s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí výrobní (plochy VD, VZ) nebo
občanské vybavenosti (plochy OV, OK, OS) je stanoven regulativ specifikující podmíněně
přípustné využití, a to: na plochách pro výrobu, komerční aktivity apod. lze umístit chráněné
prostory definované právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví po doložení splnění
povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku příp.
vibrací (resp. chráněné prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení
prokázáno, že celková hluková zátěž splňuje hodnoty hygienických limitů hluku stanovených
právními předpisy).
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f.2.1. plochy bydlení (B)
Hlavní využití:
Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením, umožňující
nerušený a bezpečný pobyt a každodenní relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a
občanského vybavení.
Typy ploch: BV – plochy bydlení - bydlení venkovské
BI – plochy bydlení - bydlení individuální
BU – plochy bydlení - bydlení v RD a ubytování
BV – plochy bydlení - bydlení venkovské
Přípustné využití:
• zázemí pro stavby hlavní, např. chov domácího zvířectva, dílny apod.;
• související dopravní a technická infrastruktura včetně zřízení ploch pro tříděný odpad;
• sídelní zeleň, veřejné prostranství;
• nerušící služby;
Podmíněně přípustné využití:
• související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o pozemek
menší než 200 m2 a že není riziko narušení pohody bydlení;
• zařízení drobných výrobních služeb, řemeslné provozovny služeb a podnikatelských aktivit,
příp. zemědělského samozásobitelského hospodářství (včetně zařízení chovatelských,
pěstitelských), které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou
obce a příslušnými hygienickými normami;
• stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, zábavní zařízení, pokud
nejsou z důvodu účelu nebo své velikosti přípustná;
• individuální garáže
Nepřípustné využití:
• veškeré činnosti, děje a zařízení, které svou zátěží narušují obytné prostředí nebo takové
důsledky vyvolávají druhotně;
• parkovací, odstavná stání a garáže pro autobusy a nákladní automobily a pro přívěsy těchto
nákladních vozidel;
Podmínky prostorového uspořádání:
výšková regulace zástavby: stabilizované území
rodinné domy - max. 2 NP, s možností podsklepení nebo využití podkroví bez nadstavby;
BI – plochy bydlení - bydlení individuální
Přípustné využití:
• plochy rodinných domů;
• plochy veřejné i soukromé zeleně;
• nerušící služby;
• plochy sloužící potřebě území, příslušná veřejná prostranství, nezbytné parkovací a odstavné
plochy, nezbytné plochy technického vybavení;
• rekreační a sportovní plochy pro obyvatele;
• stavby a zařízení doplňující funkci bydlení, (např. zázemí ke stavbě hlavní, veřejná a soukromá
hřiště, dětská hřiště, bazény, přístřešky, altány) za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí
a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům
v takto vymezené ploše;
• pozemky veřejného občanského vybavení;
Podmíněně přípustné využití:
• související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o pozemek
menší než 200 m2 a že není riziko narušení pohody bydlení;
• zařízení drobných výrobních služeb, řemeslné provozovny služeb a podnikatelských aktivit,
příp. zemědělského samozásobitelského hospodářství (včetně zařízení chovatelských,
pěstitelských), které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou
obce a příslušnými hygienickými normami;
• stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, zábavní zařízení, pokud
nejsou z důvodu účelu nebo své velikosti přípustná;
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• změna využití objektů v současně zastavěném území k rekreaci nebo podnikání;
• individuální garáže;
Nepřípustné využití:
• veškeré činnosti, děje a zařízení, které svou zátěží narušují obytné prostředí nebo takové
důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které
jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro plochu bydlení, tj. provozování činností,
které svými negativními vlivy narušují pohodu prostředí;
• parkovací, odstavná stání a garáže pro autobusy a nákladní automobily a pro přívěsy těchto
nákladních vozidel;
Podmínky prostorového uspořádání:
• výšková regulace zástavby: stabilizované území
- rodinné domy - max. 2 NP, s možností podsklepení nebo využití podkroví bez nadstavby;
- rodinné domy - ve vazbě na centrum max. 3 NP;
- plochy změn - dle podmínek využití viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy;
• koeficient zastavění pozemků je stanoven pro návrhové plochy na K =0,35 u rodinných domů,
přičemž do zastavěných ploch se nezapočítávají malé vodní plochy (včetně bazénů) a plochy
zadlážděné vegetačními tvárnicemi;
• v lokalitách, které zasahují do ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) musí být zástavba
zejména bytová, aby nemohlo docházet k ohrožení PUPFL nebo omezení lesnického
hospodaření na nich;
BU – plochy bydlení - bydlení v RD a ubytování
Přípustné využití:
• RD s minimálním hospodářským zázemím a se zahradou;
• parkoviště a garáže rodinných domků;
• ubytovací zařízení;
• parkoviště a garáže ubytovacích zařízení;
Podmíněně přípustné využití:
• obchody a stravovací provozovny sloužící pro zásobování území;
• nerušící řemeslné provozovny;
• stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotní, školské a sportovní účely sloužící zároveň
potřebám obyvatel přilehlého území;
• jednotlivá zařízení administrativy, pokud jsou umístěna v objektech, které slouží převážně
k bydlení nebo ubytování;
• individuální garáže;
Nepřípustné využití:
• veškeré činnosti, děje a zařízení, které svou zátěží narušují obytné prostředí nebo takové
důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které
jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro plochu bydlení, tj. provozování činností,
které svými negativními vlivy narušují pohodu prostředí;
• parkovací, odstavná stání a garáže pro autobusy a nákladní automobily a pro přívěsy těchto
nákladních vozidel;
Podmínky prostorového uspořádání:
• výšková regulace zástavby: stabilizované území
- rodinné domy - max. 2 NP, s možností podsklepení nebo využití podkroví bez nadstavby;
- rodinné domy - ve vazbě na centrum max. 3 NP;
plochy změn - dle podmínek využití viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy;
koeficient zastavění pozemků je stanoven pro návrhové plochy na K =0,35 u rodinných domů,
K = 0,5 u řadových a nízkopodlažních bytových domů, přičemž do zastavěných ploch se
nezapočítávají malé vodní plochy (včetně bazénů) a plochy zadlážděné vegetačními tvárnicemi;
f.2.2. plochy smíšené obytné (SO)
Hlavní využití:
Plochy k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále např. pro občanské vybavení,
podnikatelské aktivity.
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Přípustné využití:
• plochy rodinných a bytových domů, občanského vybavení a sportu
• nerušící služby
• odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití území, příslušné komunikace pěší
a vozidlové, parkoviště pro uživatele
• pozemky, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství
• pozemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň vnitrobloků, zeleň zahrad, zeleň izolační)
• integrované zařízení bydlení s občanským vybavením, sídla firem
• doplňkové stavby pro zajištění údržby zahrady, zařízení obytné zahrady (pergoly, přístřešky,
vodní plochy, bazény, atd.)
Podmíněně přípustné využití:
• nerušící řemeslnické provozovny a další zařízení, které svým provozem a technickým zařízením
nenarušují užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území
svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území
• stavby pro bydlení vesnického charakteru, které mají odpovídající zázemí užitkové zahrady,
s možností chovu drobného domácího zvířectva pro vlastní potřebu, nenarušujících životní
prostředí a obytnou pohodu nad únosnou míru
• změna využití objektů v současně zastavěném území k rekreaci nebo podnikání
Nepřípustné využití:
• veškeré činnosti děje a zařízení, které svou zátěží narušují obytné prostředí nebo takové
důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které
jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro plochu bydlení, tj. provozování
činností, které svými negativními vlivy narušují pohodu prostředí
• parkovací, odstavná stání a garáže pro autobusy a nákladní automobily a pro přívěsy těchto
nákladních vozidel
Podmínky prostorového uspořádání:
• stabilizované území - ve vazbě na centrum max. 3 NP, v okrajových částech max. 2 NP
• plochy změn - dle podmínek využití viz.kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy
• pro plochy je stanoven koeficient zastavitelnosti K= 0,35 pro plochy návrhové; stávající plochy
bydlení K= 0,7, přičemž do zastavěných ploch se nezapočítávají malé vodní plochy (včetně
bazénů) a plochy zadlážděné vegetačními tvárnicemi
• pro umísťování staveb se službami je nutno dokladovat, že svými negativními vlivy nebudou,
na hranicích chráněných prostor, překračovat limitních hladiny hluku a vibrací dané platnou
legislativou
• v následných řízeních nutno doložit, že na hranici chráněných prostor nebudou překračovány
limitní hladiny hluku a vibrací dané platnou legislativou z ploch dopravních staveb a výroby
f.2.3. plochy rekreace (R)
Cestovní ruch a rekreační potenciál jsou důležitými faktory pro rozvoj obce. V souvislosti
s atraktivitou regionu se předpokládá zvýšený zájem o danou lokalitu z hlediska turistického
a rekreačního, zejména formou individuální turistiky a s ní spojeným nabízeným ubytováním
v soukromí (agroturistika), případně ekoagroturistika (tzn. ubytování na funkčních, rodinných
farmách).
V současné době nemá obec vybudovánu komplexní turistickou infrastrukturu, chybí kapacity
zařízení pro ubytování a stravování různých cenových kategorií. Současné kapacity sportovně
rekreačních zařízení tuto problematiku částečně řeší, pro masovější rozvoj však chybí širší škála
sportovních a rekreačních atraktivit (jízda na koních apod.).
- pro pohybovou rekreaci - pěší turistiku a cykloturistiku bude využita stávající síť účelových
komunikací a cest;
- rozšíření stávajících sportovních areálů;
Hlavni využiti:
Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování individuálních
rekreačních potřeb občanů.
Typy ploch: RI - plochy rekreace – individuální rekreace
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RI - plochy rekreace – individuální rekreace
Přípustné využití:
• pozemky staveb pro individuální, rodinnou rekreaci;
• další stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (např. dětská hřiště, rekreační
louky, přírodní koupaliště);
• zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná);
Podmíněně přípustné využití:
• pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve
vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami;
Nepřípustné využití:
• činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně;
Podmínky prostorového uspořádání:
• výšková regulace zástavby: stabilizované území - max. 1 NP;
• zastavěná plocha stavby rodinné rekreace - max. 50 m2;
f.2.4. plochy občanského vybavení (O)
Hlavni využití:
Plochy občanského vybavení, které jsou součástí zařízení veřejné infrastruktury (Plochy pro
stavby: vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou
správu, ochranu obyvatelstva).
Typy ploch:
OV - plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost
OK - plochy občanského vybavení - komerční zařízení
OS - plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport
OSg - plochy občanského vybavení – golfový areál
OH - plochy občanského vybavení - veřejná pohřebiště a související služby
OV - plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost
Přípustné využití:
• pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodiny, zdravotnické zařízení a služby, kulturu, veřejnou správu,
ochranu obyvatelstva;
• administrativní a správní zařízení a zařízení pro zájmovou činnost, stavby církevní;
• zařízení pro cestovní ruch;
• parková a doplňková zeleň včetně odpočinkových ploch;
• nezbytné technické vybavení; doplnění komunikací, parkovacích a odstavných stání pro
lokalitu;
• pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství;
• sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační);
Podmíněně přípustné využití:
• samostatné zařízení bydlení;
• bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele
zařízení smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném venkovním
prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku;
Nepřípustné využití:
• průmyslové a zemědělské výroby, garáže, chov hospodářských zvířat a veškeré činnosti
a zařízení, které svými negativními vlivy narušují životní prostředí (nesplňují ustanovení
platných zákonů o ochraně zdraví a ovzduší);
Podmínky prostorového uspořádání :
• výšková regulace zástavby:
- stabilizované území - max. 3 NP
- plochy změn - dle podmínek využití viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy
OK - plochy občanského vybavení - komerční zařízení
Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením komerčního
charakteru.
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Přípustné využití:
• pozemky veřejného občanského vybavení a veřejných prostranství;
• prodejny maloobchodu do 800 m2 prodejní plochy;
• zařízení pro cestovní ruch, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování;
• objekty pro celoroční nebo sezónní ubytování včetně stravování;
• sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu tohoto území a pro
rozvoj obce. Integrované zařízení s bydlením, potřebná parkovací stání, plochy veřejné zeleně,
dětská hřiště, sportoviště a technické vybavení;
• pozemky staveb pro služby, vědu a výzkum;
• sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační);
Podmíněně přípustné využití:
• monofunkční drobné řemeslné provozovny a výrobní služby místního významu;
• bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele
zařízení smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném venkovním
prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku;
• výstavba altánů a krytého sezení;
Nepřípustné využití:
• činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně;
• zařízení, nesloužící bydlení a obsluze území, které nejsou uvedené jako přípustné a podmíněně
přípustné;
• činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které buď jednotlivě nebo v souhrnu
překračují stupeň zátěže pro tuto zónu, stavby pro průmyslovou výrobu, skladování
a koncentrovaná živočišná výroba;
• zařízení individuální rekreace;
• parkovací, odstavná stání a garáže pro autobusy a nákladní automobily a pro přívěsy těchto
nákladních vozidel;
Podmínky prostorového uspořádání:
• výšková regulace zástavby:
- stabilizované území - max. 3 NP s možností podsklepení, s možností překročení této hladiny
architektonickou dominantou, za předpokladu, že nedojde k nepřípustnému narušení
krajinného rázu a hlavní pohledové dominanty;
- plochy změn - dle podmínek využití viz.kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy;
• koeficient zastavitelnosti K = 0,75, přičemž do zastavěných ploch se nezapočítávají malé vodní
plochy (včetně bazénů) a plochy zadlážděné vegetačními tvárnicemi;
• na umísťování nerušících provozů platí požadavek, aby u nejbližších chráněných prostor nebyly
překročeny limitní hranice hluku, dané platnou legislativou;
OS – plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport
Hlavní využití:
Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních
potřeb občanů, a to na veřejně přístupných plochách.
Přípustné využití:
• pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport (zařízení pro sportovní činnost, hřiště, areály
zdraví, kluziště, koupaliště) a další doplňkové zařízení sloužící pro sport a rekreaci, půjčovny
sportovních potřeb (kol apod.);
• areály pro sezónní ubytovací zařízení - letní tábor, autokempink, motorest, apod., včetně
nezbytného technického vybavení a odstavných stání;
• přípustný je převažující podíl zastavění objekty, sportovišti, komunikacemi a pod., nad
plochami volnými, plochy veřejné zeleně;
• výstavba objektů šaten, umýváren, skladů sportovního náčiní, dílen pro rychlou opravu a
údržbu sportovních potřeb, objektů pro klubovou činnost, občerstvení. Nezbytné technické
vybavení;
• výstavba altánků, krytého sezení, osazení laviček, staveb sportovně-rekreačních (rozhledna);
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pozemky souvisejících dopravních ploch (parkoviště osobních automobilů) a technické
infrastruktury, veřejných prostranství;
• sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační, zeleň parková, travnaté plochy
pro oddech, slunění);
Podmíněně přípustné využití:
• sítě a stavby pro technickou infrastrukturu nezbytnou pro rozvoj a obsluhu území.
• stavby a zařízení, které mají víceúčelové využití nebo tvoří doplňkovou funkci ke sportovnímu
zařízení (např. ubytování, stravování, služby, obchodní prodej, veřejné občanské vybavení) za
podmínky, že hlavní funkci tvoří sportovní využití;
• bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele
zařízení smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném venkovním
prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku;
Nepřípustné využití:
• zařízení, nesloužící rekreačním aktivitám.
• parkovací, odstavná stání a garáže pro autobusy a nákladní automobily a pro přívěsy těchto
nákladních vozidel;
• činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně;
Podmínky prostorového uspořádání:
• pro umísťování staveb je nutno dokladovat, že svými negativními vlivy nebudou na hranicích
chráněných prostor překračovat limitních hladiny hluku a vibrací dané platnou legislativou;
• v následných řízeních nutno doložit, že na hranici chráněných prostor nebudou překračovány
limitní hladiny hluku a vibrací dané platnou legislativou. Koeficient zastavěnosti K=0,9;
• výšková regulace zástavby:
- stabilizované území - max. 2 NP
- plochy změn - dle podmínek využití viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy;
•

OSg – plochy občanského vybavení – golfový areál
Hlavní využití:
Plochy pro golfové hřiště.
Přípustné využití:
• pozemky staveb a zařízení pro golfové hřiště;
Podmíněně přípustné využití:
• sítě a stavby pro technickou infrastrukturu nezbytnou pro rozvoj a obsluhu území.
• stavby a zařízení, které mají víceúčelové využití nebo tvoří doplňkovou funkci ke golfovému
hřišti (např. stravování, služby, obchodní prodej, veřejné občanské vybavení) za podmínky, že
hlavní funkci tvoří golfové hřiště;
Nepřípustné využití:
• zařízení, nesloužící golfovému hřišti;
• parkovací, odstavná stání a garáže pro autobusy a nákladní automobily a pro přívěsy těchto
nákladních vozidel;
Podmínky prostorového uspořádání:
• nestanovují se;
OH – plochy občanského vybavení - veřejná pohřebiště a související služby
Hlavní využití:
Plochy sloužící pro situování hřbitovů, zařízení, plochy a stavby pro pohřebnictví.
Přípustné využití:
• pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k provozování veřejného pohřebiště
(uložení tělesných ostatků v různých podobách pohřbívání - hrobová místa, urnové háje,
rozptylové loučky, území pro hlubinné uložení);
• oplocení, ohrazení.
• doprovodné zařízení a stavby pro činnost v pohřebnictví, drobné stavby – zejména sakrální
architektura, kříže apod. obecní mobiliář, oplocení;
• nezbytné technické vybavení a zpevněné plochy;
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• sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační, solitérní);
Nepřípustné využití:
• činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně;
• ostatní funkce neuvedené jako přípustné a podmíněně přípustné;
Podmínky prostorového uspořádání:
• nestanovují se;
f.2.5. plochy veřejných prostranství (P)
Hlavní využití:
Plochy, které jsou přístupné každému bez omezení. Zprostředkovávají bezpečně přístupná veřejná
prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách a k zajištění podmínek pro jejich
užívání v souladu s jejich významem a účelem.
Typy ploch: PV – plochy veřejných prostranství -s převahou zpevněné plochy
PZ – plochy veřejných prostranství -s převahou nezpevněné plochy
PV – plochy veřejných prostranství - s převahou zpevněné plochy
Přípustné využití:
• návsi, místní komunikace pro motorovou dopravu a přilehlá odstavná stání, která nejsou
samostatnými parkovišti, úpravy reagující na intenzivní pohyb pěších, zastávky a zálivy
hromadné dopravy;
• pěší komunikace a chodníky, cyklistické komunikace;
• vedení nezbytných inženýrských sítí;
• veřejná zeleň, parky, izolační a liniová zeleň;
Podmíněně přípustné využití:
• informační a reklamní zařízení;
• zařízení a aktivity přispívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i odpočinku osob
(např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním
posezením, tržiště, dětská hřiště apod.), za podmínky, že svou funkcí a architektonickým
výrazem odpovídají významu a charakteru daného území;
Nepřípustné využití:
• všechny ostatní funkce, kromě výslovných výjimek, které jsou uvedeny jako činnosti nebo
stavby přípustné nebo podmíněně přípustné;
• činnosti, děje a zařízení, které narušují bezpečný pohyb osob, kvalitu prostředí nebo takové
důsledky vyvolávají druhotně;
Podmínky prostorového uspořádání:
• nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující
pozemek bytového domu je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m.
• nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující
pozemek rodinného domu je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m.
PZ – plochy veřejných prostranství - s převahou nezpevněné plochy
Přípustné využití:
• zařízení sloužící pro obsluhu území a ozeleněné plochy;
• vedení nezbytných inženýrských sítí;
• výsadba geograficky původních druhů zeleně nebo ovocných stromů;
Podmíněně přípustné využití:
• okrasné vodní plochy, besídky, altánky, hřiště - pouze za zachování hlavního využití plochy;
• podzemní vedení technické infrastruktury - pouze v nezbytném rozsahu;
Nepřípustné využití:
• všechny ostatní urbanistické funkce kromě výslovných výjimek, které jsou uvedeny jako
činnosti nebo stavby přípustné nebo podmíněně přípustné;
Podmínky prostorového uspořádání:
• stavby musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevnosti) odpovídat danému prostoru;
• maximálně 1 nadzemní podlaží;
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f.2.6. plochy sídelní zeleně (S)
SZ – plochy sídelní zeleně – zeleň soukromá, vyhrazená
Hlavní využití:
Plochy sadů, zahrad v zastavěném území obce.
Přípustné využití:
• zahrady sloužící pro oddych a samozásobitelské hospodaření;
• pozemky pro pěší a cyklostezky;
• objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například altány, pergoly;
Podmíněně přípustné využití:
• veřejná prostranství v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní;
Nepřípustné využití:
• činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně;
Podmínky prostorového uspořádání:
• maximálně 1 nadzemní podlaží a max.12m2 zastavěné plochy;
f.2.7. plochy dopravní infrastruktury (D)
Hlavní využití:
Umisťování staveb a zařízení k dopravní obsluze území.
Typy ploch: DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava
DU – plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace
DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava
Přípustné využití:
• zařízení a plochy pro obsluhu automobilové dopravy a služby pro motoristy, opravny, servisy,
čerpací stanice PHM, autosalony, autobazary a zařízení určené pro parkování a zřizování
odstavných parkovacích stání;
Podmíněně přípustné využití:
• zeleň - podřízena hlavnímu využití, technické vybavení;
Nepřípustné využití:
• jakékoliv funkce na úkor funkce dopravní vybavenosti, zejména parkování a odstavování
automobilů na pozemních komunikacích určených pro dopravu v pohybu mimo vyznačené
parkovací stání a ostatní funkce, které nejsou uvedeny jako přípustné;
Podmínky prostorového uspořádání:
• výšková hladina se nestanovuje. Pro tyto plochy může mít, v odůvodněných případech,
zastavitelnost až 100%;
DU – plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace
Přípustné využití:
Plochy pozemních komunikací sloužící majiteli k zajištění obsluhy pozemků nebo objektů.
Podmíněně přípustné:
• činnosti či zařízení bezprostředně související s určující funkcí, v odpovídajících kapacitách a
intenzitách, zařízení technické infrastruktury;
• zeleň - podřízena hlavnímu využití;
• technické vybavení;
Nepřípustné:
• umístění staveb a činností jiných funkcí;
Podmínky prostorového uspořádání:
• výšková hladina se nestanovuje. Pro plochy může v odůvodněných případech být K=1;
f.2.8. plochy technické infrastruktury (T)
Hlavní využití:
Plochy slouží pro umísťování zařízení, činnosti a dějů související se zajištěním obsluhy území
technickým vybavením. Jedná se zejména o zařízení pro zásobování vodou a kanalizaci,
zásobování elektrickou energií, teplem a plynem, zařízení pro spoje a radiotelekomunikace,
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území pro čištění odpadních vod, požární ochranu, hospodářské objekty a hospodářské plochy
obce.
Typy ploch: TI – plochy technické infrastruktury
TI – plochy technické infrastruktury
Přípustné využití:
• vedení, stavby a provozně související stavby technického vybavení vodohospodářského
charakteru - vodojemy, čerpací stanice, vrty, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod
a objekty obdobného charakteru;
• zařízení technické povahy (trafostanice);
• vedení, stavby a provozně související stavby technického vybavení (např. stavby a zařízení pro
nakládání s odpady, zařízení pro přenos dat);
• ochranná a izolační zeleň;
• související dopravní infrastruktura včetně dopravy v klidu, zajišťující obslužnost území;
Podmíněně přípustné využití:
• objekty pro drobnou výrobu a služby;
• podmíněné funkční využití plochy nesmí vyvolat deficitní bilanci ploch pro technickou
vybavenost v dotčeném prostoru;
Nepřípustné využití:
• kapacitní zařízení (nad potřebu vyvolanou základní funkcí plochy) v obytných plochách, v
ostatních případech je nutno posoudit vhodnost zařízení z hlediska dopadů na obytné prostředí;
Podmínky prostorového uspořádání:
• maximální počet nadzemních podlaží: 1;
f.2.9. plochy výroby a skladování (V)
Hlavní využití:
Plochy pro umístění průmyslových areálů, plochy zemědělských středisek živočišné výroby stabilizované areály pro umístění zemědělských provozoven s možností umístění
zpracovatelských provozoven.
Typy ploch:
VD – plochy výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby
VZ – plochy výroby a skladování – zemědělská výroba
VD - plochy výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby
Přípustné využití:
• provozovny a zařízení pro výrobní a nevýrobní služby;
• pozemky staveb pro výrobu a skladování;
• pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
• sběrná místa komunálního odpadu;
• izolační zeleň, vyhrazená zeleň;
Podmíněně přípustné využití:
• zařízení autodopravy a stavební výroby (kromě administrativních složek);
• účelové komunikace zpevněné, doprava v klidu (parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy);
• plochy izolační a vnitroareálové zeleně;
• nezbytná technická vybavenost a zařízení související s provozem ploch technické vybavenosti,
včetně zařízení požární ochrany;
• bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele
zařízení smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném venkovním
prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku;
Nepřípustné využití:
• vše, co není uvedeno jako přípustné či podmíněně přípustné;
• těžká průmyslová výroba, velkokapacitní sklady a skládky. Pro všechny činnosti v této ploše
platí podmínka, že objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví
lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v chráněných plochách;
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Podmínky prostorového uspořádání:
• výšková regulace zástavby:
- max. 2 NP, v případě výrobních a skladových objektů výška římsy max. 8m;
- pro tyto plochy je stanoven koeficient zastavění K=1. Zastavitelnost maximálně 70%, přičemž
do zastavěných ploch se nezapočítávají vodní plochy a plochy zadlážděné vegetačními
tvárnicemi, parkoviště;
• celková hluková zátěž na hranici funkční plochy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických
limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. Hlukové
zhodnocení bude doloženo v navazujících řízeních;
VZ - plochy výroby a skladování – zemědělská výroba
Hlavní využití:
Plochy slouží pro umístění zemědělských a lesnických areálů.
Přípustné využití:
• stavby a zařízení pro zemědělskou a lesnickou výrobu a skladování;
• pozemky související veřejné infrastruktury;
• stavby pro řemeslnou a jinou výrobu;
• sběrná místa komunálního odpadu;
• izolační zeleň, vyhrazená zeleň;
Podmíněně přípustné využití:
• bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele
zařízení smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném venkovním
prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku;
Nepřípustné využití:
• činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití;
Podmínky prostorového uspořádání:
• výšková regulace zástavby:
 stabilizované území - max. 2 NP;
 v případě výrobních a skladových objektů výška římsy max. 8m;
 plochy změn - dle podmínek využití viz. kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy;
• objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo
zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině;
f.2.10. plochy vodní a vodohospodářské (W)
WT - plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky
Hlavní využití:
Plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládání s vodami. Plochy vod tekoucích a stojatých se
zvláštním estetickým významem pro utváření krajinného rázu území (vodní toky a plochy, rybníky a
ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologicko - stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské,
které jsou přírodní nebo uměle vybudované).
Přípustné využití:
• vodní plochy, koryta vodních toků, stavby a zařízení, určené pro převažující vodohospodářské
využití s koloběhem vody v přírodě (retence, výpar, rovnoměrný odtok);
• opatření související s ochranou a využíváním vodních zdrojů nebo ochranou proti vodě, jako
přírodnímu živlu;
• opatření ke zvýšení ekologické stability území, protipovodňová opatření;
• v rámci svobodného využití vod je možné využití pro sportovní rybolov a koupání;
• související dopravní a technická infrastruktura, např. účelové komunikace;
• plochy sloužící pro udržení vody v krajině, revitalizaci vodních toků;
• doprovodná a izolační zeleň, prvky ÚSES, krajinná zeleň;
Podmíněně přípustné využití:
• činnosti, děje a zařízení pro chov ryb a vodní drůbeže s tím, že budou minimalizovány negativní
dopady do vodního režimu (čistoty vod);
• umístění technické infrastruktury způsobem, který neznemožní dosavadní užívání plochy;
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Nepřípustné využití:
• jakékoliv zařízení, stavby, objekty a funkce, které nejsou uvedené jako přípustné a podmíněně
přípustné, včetně přístaveb stávajících objektů;
• činnosti, děje a zařízení, které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu
vody a vodního režimu nebo takové důsledky vyvolávají druhotně;
• stavby s obytnou, rekreační a hospodářskou funkcí;
Podmínky prostorového uspořádání:
• pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy
nezastavěného území. Zajistit manipulační přístup k břehům;
f.3) Stanovení podmínek prostorového uspořádání a využití území
Mimo stanovených podmínek prostorového uspořádání, které jsou popsány u jednotlivých typů
ploch, je nutno respektovat tato závazná rozhodnutí:
• zachovat harmonii prostředí, respektovat vymezené nezastavitelné plochy, ve volné krajině
nepovolovat nové stavby mimo plochy navržené územním plánem;
• zlepšit estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, revitalizací toků,
s doplněním břehových porostů;
• respektovat panorama sídla a jeho historické jádro;
• respektovat historickou urbanistickou strukturu s drobnými parcelami i objekty, nevytvářet nové
dominanty při zástavbě rozvojových lokalit i dostavbě stávajících;
• respektovat charakter tradiční venkovské zástavby (u navržených ploch pro výstavbu i při
dostavbách stabilizovaného území), tj. zejména měřítko a výšku zástavby, tvary střech - podrobné
regulace a výškové omezení u větších areálů řešit v podrobnější dokumentaci;
• zástavba situovaná na vnějších okrajích zastavěného území obce musí být řešena tak, aby do volného
území byla orientována nezastavěná část stavebního pozemku, v případě, že to není možné, je nutno
řešit přechod zástavby do krajiny ozeleněním;
• realizovat rekonstrukci a revitalizaci areálů a ploch neudržovaných nebo nevzhledných na základě
podrobnější dokumentace;
• koeficient zastavění pozemku (K – poměr zastavěné plochy k celkové ploše pozemku) je uveden
u jednotlivých typů ploch;
• nová zástavba bude respektovat výškovou zonaci (pokud je navržena viz. grafická příloha - hlavní
výkres) z důvodů ochrany obrazu obce, u stávající zástavby bude respektována výšková zonace
okolí;
• všechny navržené stavební plochy, ve kterých bude řešena nová uliční síť, musí být vybaveny zelení,
rozsah bude upřesněn podrobnější dokumentací;
• není dovoleno umisťovat stavby ve volné krajině, pokud nejsou umístěny na navržených a v
územním plánu obce schválených zastavitelných plochách;
• respektovat existenci kulturních památek a jejich okolí minimalizací rušivých zásahů, zejména
stavebních;
• zachovat průhledy na dominanty obcí;
• zamezit bezkoncepčnímu rozvoji živelné rekreační výstavby v krajině a narušení krajinného rázu;
• novou výstavbou objektů pro trvalé bydlení v rámci ploch pro bydlení, řešit požadavky na rekreaci
a rekreační bydlení;
• respektovat a doplnit stávající liniovou a solitérní zeleň v krajině;
• respektovat charakter, měřítko a urbanistickou skladbu okolní zástavby
• v zastavěném území obce při doplnění a přestavbě lokalit (dostavba území, nástavby, přístavby nebo
stavební úpravy objektů) respektovat stabilizované linie a výšky zástavby uličního prostoru
(odchylky jsou podmíněné na základě posouzení konkrétní situace), při úpravě staveb
nerespektujících historickou zástavbu zohlednit původní strukturu a návrh přizpůsobit;
• nepřipustit chaotickou výstavbu rodinných domů za přední uliční frontou při hlubších parcelách,
mimo uliční čáru bez přímého přístupu z veřejného prostranství;
• v krajině nepovolovat nové stavby mimo plochy navržené územním plánem;
• nepovolit výstavbu zahrádkářských nebo chatových lokalit, nepovolit dostavby objektů na plochách
zahrad a sadů v krajinné zóně;
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Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb, opatření je vymezen ve výkrese N3 Veřejně prospěšné
stavby, opatření a asanace. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření níže uvedených
nevylučuje možnost vymezit další veřejně prospěšné stavby, opatření příp. asanace v navazující
územně plánovací dokumentaci.

g.1) Vymezení veřejně prospěšných staveb
(stavby pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území obce včetně plochy nezbytné k
zajištění její výstavby)
- technická infrastruktura
OZNAČENÍ
POPIS
VYVLASTNĚNÍ PŘEDKUPNÍ
PRÁVO
Vt1
ČOV
+
+
Vt2
přeložení dálkového kabelu
+
+
Vt3
vedení inženýrských sítí k ČOV (vodovod, nn)
+
+
vedení inženýrských sítí v západní části obce (nn, vodovod,
Vt4
STL, kanalizace)
+
+
Vt5
vedení nn - z navržené trafostanice v západní části obce
+
+
Vt6
trafostanice sloupová
+
+
Vt7
vedení vn - k navržené trafostanici
+
+
Vt8
vodovod k lokalitě Z12
+
+
vedení inženýrských sítí ve východní č. obce (nn, vodovod,
Vt9
STL, kanalizace)
+
+
Vt10
STL v západní části obce
+
+
vedení inženýrských sítí k lokalitám Z06, Z07 (nn, vodovod,
Vt11
STL, kanalizace)
+
+
vedení inženýrských sítí v jihozápadní části obce (nn, STL,
Vt12
kanalizace)
+
+
Vt13
vedení inženýrských sítí k lokalitě Z17 (nn, STL)
+
+
vedení inženýrských sítí k lokalitám Z17, Z43 (vodovod, nn,
Vt14
STL)
+
+
vedení inženýrských sítí k lokalitám Z01, Z08 (nn, vodovod,
Vt15
STL, kanalizace)
+
+
vedení inženýrských sítí k lokalitám Z20, Z22, Z43 (nn,
Vt16
vodovod, STL)
+
+
vedení inženýrských sítí ve střední části obce (nn, vodovod,
Vt17
STL, kanalizace)
+
+
Vt18
STL ve východní části obce
+
+
vedení inženýrských sítí k lokalitě Z03 (nn, vodovod, STL,
Vt19
kanalizace)
+
+
vedení inženýrských sítí k lokalitě Z18 (vodovod,
Vt20
kanalizace)
+
+
Vt21
vedení inženýrských sítí k lokalitě Z19 (nn, STL)
+
+
Vt22
STL k lokalitě Z14
+
+
Vt23
vedení inženýrských sítí k lokalitě Z19 (nn, vodovod, STL)
+
+
Vt24
přeložení STL
+
+
Vt25
kanalizace splašková - k lokalitě Z04
+
+
Vt26
kanalizace splašková - k lokalitě Z07
+
+
Vt27
kanalizace splašková - k lokalitě Z07
+
+
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Vt28
Vt29
Vt30
Vt31
Vt32
Vt33
Vt34
Vt35
Vt36
Ozn.VPS
Vt1
Vt2
Vt3
Vt4
Vt5
Vt6
Vt7
Vt8
Vt9
Vt10
Vt11
Vt12
Vt13
Vt14
Vt15
Vt16
Vt17
Vt18
Vt19
Vt20
Vt21
Vt22
Vt23
Vt24
Vt25
Vt26
Vt27
Vt28
Vt29
Vt30
Vt31
Vt32
Vt33
Vt34
Vt35
Vt36

kanalizace splašková ve střední části obce
kanalizace splašková ve východní části obce
kanalizace splašková - k lokalitám Z14, Z18, Z19
kanalizace splašková - k lokalitě Z02
kanalizace splašková - k lokalitám Z15, Z16, Z20, Z22
kanalizace splašková - k lokalitám Z17, Z43
kanalizace splašková v západní části obce
kanalizace splašková v západní části obce
vedení inženýrských sítí k lokalitám Z01, Z08 (vodovod,
kanalizace)

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

dotčená parcelní čísla
.
651/2
948/25, 989/1, 989/5, 989/6, 989/7, 989/8, 989/9, 997/6, 997/8, 1020/1, 1020/2
636, 643, 645, 646, 648, 651/1, 1031/5, 1031/51
404/6, 405/3, 406/4, 435/14, 1086/1, 1117
404/6, 435/4, 435/16, 1086/1
435/4
239/32, 239/33, 258, 270/2, 273, 303/1, 303/7, 312, 303/15, 332, 333, 340/5,
340/22, 375, 399, 435/1, 435/32, 435/37, 435/38, 1089, 1091/2, 1097/1, 1097/2
180/15, 239/18
1102/1, 1102/5, 1161
1080/1, 1117
401/1, 401/9, 1080/1
1072, 1073, 1075
37/3, 791/5, 792/2, 1056/1, 1060, 1072
32/1, 830, 1031/17, 1033/1, 1053/1, 1055/1
1080/1, 1106/2, 1108
898/10, 898/11, 898/12, 910/1
9/2, 1031/22, 1033/1
133/28, 133/33
133/48, 133/51
133/60, 1033/1
1033/1
1033/1, 1170
1019/11
948/1, 948/25, 989/1, 990/3, 997/8, 1020/2
639, 641/1, 643, 646, 1117, 1136/1
401/9
113/2, 1031/3
120/1, 1106/1, 1107
133/28, 133/29, 133/33
1015/1, 1019/14, 1033/1
1031/21, 1136/1, 1149/2, 1149/3
32/1, 869/12, 869/13, 870/1, 873/2, 1037/6, 1053/10
792/2, 792/9, 830, 1031/29, 1033/1, 1053/1, 1056/1, 1060, 1072
60/9, 1075
68, 1073, 1075
1093
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- dopravní infrastruktura
OZNAČENÍ

POPIS

Vd1
Vd2

účelová komunikace k ČOV
rozšíření veřejného prostranství v severní části obce - místní
komunikace
rozšíření veřejného prostranství ve střední části obce - místní
komunikace
rozšíření veřejného prostranství ve střední části obce - místní
komunikace
rozšíření veřejného prostranství ve střední části obce - místní
komunikace
rozšíření veřejného prostranství ve střední části obce - místní
komunikace
veřejné prostranství ke hřbitovu - místní komunikace
veřejné prostranství u hřbitova - parkoviště
veřejné prostranství ve východní části obce - chodník
veřejné prostranství ve východní části obce - místní komunikace
veřejné prostranství v jihovýchodní části obce - chodník

Vd3
Vd4
Vd5
Vd6
Vd7
Vd8
Vd9
Vd10
Vd11
Ozn.VPS
Vd1
Vd2
Vd3
Vd4
Vd5
Vd6
Vd7
Vd8
Vd9
Vd10
Vd11

VYVLASTNĚNÍ PŘEDKUPNÍ
PRÁVO
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

dotčená parcelní čísla
637, 639, 651/2, 1136/1
336/1, 336/2, 338/2, 338/4, 1091/2
120/6, 120/7
121/3, 123/2, 1136/1, 1149/2, 1149/3
120/5, 123/1, 253, 254, 1136/1
11/1
898/10, 898/11, 898/13, 898/14, 910/1, 1037/6
898/6, 910/1
1033/1
133/86, 133/87
1015/1, 1033/1

.

- technická a dopravní infrastruktura
OZNAČENÍ
Vdt1
Vdt2
Vdt3
Vdt4
Vdt5
Vdt6
Vdt7
Vdt8
Vdt9

POPIS
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi k lokalitě Z41
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi v západní části
obce
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi v západní části
obce
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi k lokalitám Z05,
Z06, Z07
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi v západní části
obce
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi v západní části
obce
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi v západní části
obce
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi v západní části
obce
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi k lokalitám Z05,

VYVLASTNĚNÍ PŘEDKUPNÍ
PRÁVO
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Z06, Z07
Vdt10
Vdt11
Vdt12
Vdt13
Vdt14
Vdt15
Vdt16
Vdt17
Vdt18
Vdt19
Ozn.VPS
Vdt1
Vdt2
Vdt3
Vdt4
Vdt5
Vdt6
Vdt7
Vdt8
Vdt9
Vdt10
Vdt11

Vdt12

Vdt13
Vdt14
Vdt15
Vdt16
Vdt17
Vdt18
Vdt19

veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi k lokalitě Z08
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi k lokalitám Z11,
Z12, Z42, P1
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi k lokalitám Z02,
Z09, Z10, Z11
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi k lokalitám Z15,
Z16, Z20, Z22
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi v centrální části
obce
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi k lokalitám Z15,
Z16, Z20, Z22
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi k lokalitám Z20,
Z43
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi k lokalitě Z03
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi u lokality Z18
veřejné prostranství s inženýrskými sítěmi u lokality Z14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

dotčená parcelní čísla
.
651/2
435/14, 1117
1117
382, 384, 385/2, 399, 396/3, 398/2, 400/2, 400/4, 435/31, 1087, 1088, 1089
52/5, 59
56, 61/1, 61/2
60/11, 60/12, 60/16, 68, 70/5
61/3, 723/13, 723/14, 1072
116/1, 116/5
300/1, 302/1, 302/2, 317/2, 1092, 1093
180/16, 180/17, 180/20, 180/27, 187/1, 188, 189, 207/1, 207/2, 239/1, 239/2, 239/5,
239/36, 239/43, 239/44, 239/45, 239/46, 239/47, 239/48, 239/49, 239/50,
239/51, 239/52, 239/53, 272/25, 1097/1, 1097/2,
123/1, 166/8, 167/1, 169, 172, 183/1, 183/2, 187/2, 209/1, 214/3, 214/9, 214/10,
214/11, 235/1, 254, 251, 252/1, 252/2, 272/21, 272/22, 272/25, 1080/1, 1100,
1102/1,1102/5
12, 133
14, 20, 21, 22, 23, 916/4, 1037/6, 1048
13, 869/1, 869/4, 869/5, 869/6, 869/7, 869/8, 869/9, 869/10, 873/2, 898/5,
898/6, 898/11, 898/12, 898/13, 898/14, 916/3, 916/4, 1037/6
866, 869/2, 898/5, 898/6, 898/24, 898/10, 910/1
133/84, 133/85, 133/86
133/2, 1014/21, 1015/1, 1033/1
133/55, 1033/1

g.2) Vymezení veřejně prospěšných opatření
(opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji nebo ochraně
přírodního, kulturního nebo archeologického dědictví)
OZNAČENÍ

POPIS

VYVLASTNĚNÍ PŘEDKUPNÍ
PRÁVO

Vo1

plocha přírodní - ÚSES (biokoridor)

+

+

Vo2

plocha přírodní - ÚSES (biokoridor)

+

+

Vo3

plocha přírodní - ÚSES (biokoridor)

+

+

Vo4

plocha přírodní - ÚSES (biokoridor)

+

+

Vo5

plocha přírodní - ÚSES (biokoridor)

+

+
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Vo6

plocha přírodní - ÚSES (biocentrum)

+

+

Vo7

plocha přírodní - ÚSES (biokoridor)

+

+

Vo8

plocha přírodní - ÚSES (biokoridor)

+

+

Vo9

plocha přírodní - ÚSES (biokoridor)

+

+

Vo10

plocha přírodní - ÚSES (biokoridor)

+

+

Ozn.VPS
Vo1
Vo2
Vo3
Vo4
Vo5
Vo6
Vo7
Vo8
Vo9
Vo10

dotčená parcelní čísla
779/3
744/2
737/1, 779/23
695, 696, 701/10, 701/11, 701/15
663/1, 664/2
639
409/1, 409/2, 410/1, 435/17, 1086/1
365, 369, 435/1, 435/32, 435/37
340/5, 340/22
292/1, 292/2, 295/1, 303/1, 303/5, 303/6, 303/7, 303/15, 312

.

g.3) Plochy pro asanace a asanační území
Asanace nejsou vymezeny.
g.4) Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou vymezeny.

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
h.1.Veřejně prospěšné stavby viz oddíl g1.
- občanské vybavení
OZNAČENÍ
Vv1
Vv2
Vv3
Vv4
Ozn.VPS
Vv1
Vv2
Vv3
Vv4

POPIS
hřbitov
sportovně-rekreační areál
plocha před větrným mlýnem
rozhledna
dotčená parcelní čísla
898/6, 910/1, 912/1
873/2, 898/5, 898/6, 898/10, 898/12, 898/24
871/1
135/2

VYVLASTNĚNÍ PŘEDKUPNÍ
PRÁVO
+
+
+
+
.
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- veřejná prostranství
OZNAČENÍ
Vp1
Vp2
Vp3
Vp4
Vp5
Vp6
Ozn.VPS
Vp1
Vp2
Vp3
Vp4
Vp5
Vp6

VYVLASTNĚNÍ PŘEDKUPNÍ
PRÁVO
plocha veřejné zeleně s vodní nádrží
+
plocha veřejné zeleně u hřbitova
+
plocha veřejné zeleně u hřbitova
+
plocha veřejné zeleně mezi komunikací a lokalitou Z08
+
plocha veřejné zeleně mezi komunikací a lokalitou Z12
+
plocha veřejné zeleně u potoka
+
POPIS

dotčená parcelní čísla
.
832/5, 832/11
898/5, 898/6, 898/10, 898/24, 910/1
898/10, 898/11, 910/1
300/1, 303/1
180/15, 180/19, 180/22, 180/23, 180/24, 180/25, 180/26, 188, 189, 207/1, 207/2,
239/13, 239/18
133/30, 133/52

h.2. Veřejně prospěšná opatření
viz oddíl g2.
OZNAČENÍ
Vo11
Vo12
Vo13

VYVLASTNĚNÍ PŘEDKUPNÍ
PRÁVO
plocha přírodní - ekologicky významný segment krajiny
+
plocha přírodní - ekologicky významný segment krajiny
+
opatření ke zvýšení retenčních schopností území - rybník
+

Vo14

opatření ke zlepšení poměrů v krajině - les

Ozn.VPO
Vo11
Vo12
Vo13
Vo14

POPIS

-

dotčená parcelní čísla
1002/2, 1002/3, 1002/4, 1002/5, 1002/6, 1002/7
998/1, 998/2
948/1, 948/26, 989/9
1021/1, 1021/10, 1021/11

+
.

i) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
V územním plánu jsou navrhovány plochy územních rezerv:
R01 – plocha bydlení – bydlení individuální (BI).
Plocha je situována při silnici v jihovýchodní části katastrálního území a navazuje na
návrhovou plochu bydlení.
R02 – plocha občanského vybavení – golfový areál (OSg).
Plocha je situována ve východní části katastrálního území a navazuje na stávající plochu
golfového hřiště.
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j)

•

•
•

k)

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro
pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o
této studii do evidence územně plánovací činnosti

I když nebyly v Zadání ÚP požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou
podmínky pro rozhodování změn jejich využití územní studií, navrhuje se zpracování územní
studie jako podmínka pro rozhodování v zastavitelných plochách Z08 a Z09 a přestavbové ploše
P1.
Územní studie prověří základní prostorové řešení (umístění objektů na pozemku, výškovou
hladinu, parcelaci pozemků).
Územní studie budou zpracovány při vstupu prvního investora do vymezeného území.

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro
které může vypracovávat architektonickou část projektové
dokumentace jen autorizovaný architekt
Pro stavby občanské vybavenosti a veřejných prostranství (OV, OH, PZ) může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

l) Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle
§ 117 odst. 1 stavebního zákona

V řešeném území se nevymezují stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst.
1 stavebního zákona.

m) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části
ÚP, návrh:
Počet listů textové části návrhu ………………….
Počet listů grafické části návrhu …………………

45 listů (stran) formátu A4
6 výkresů

N1 - Základní členění území
N2 - Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny
N3 - Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
N4.1 - Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktura
N4.2 - Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury – vodní hospodářství
N4.3 - Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury – zásobení energiemi

ÚP, odůvodnění:
Počet listů textové části odůvodnění…………….
Počet listů grafické části odůvodnění……………

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 2 000

49 listů (stran) formátu A4
4 výkresy

O1 - Širší vztahy
O2 - Koordinační výkres
O3 - Koordinační výkres - výřez zastavěného území
O4 - Předpokládaný zábor půdního fondu (ZPF a PUPFL), etapizace výstavby

1 : 25 000
1 : 5 000
1: 2 000
1: 5 000
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II.
ÚZEMNÍ PLÁN
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Územní plán Kořenec
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Obsah____________________________________________
I. Textová část

str.

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,
včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a.1) Vymezení řešeného území dle k.ú.
a.2) Vyhodnocení vazby obce na sousední obce
a.3) Soulad návrhu ÚP s ÚPD vydanou krajem

48

b) Údaje o splnění zadání

50

c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných
důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

60

d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu
s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na
životní prostředí

81

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkce lesa
e.1) Zemědělský půdní fond
e.2) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL

81

f) Stanovisko pořizovatele
91
f.1) Postup při pořízení územního plánu
f.2) Výsledek přezkoumání souladu územního plánu Kořenec s politikou územního rozvoje a s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
f.3) Přezkoumání souladu územního plánu Kořenec s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
f.4) Přezkoumání souladu územního plánu Kořenec s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
f.5) Přezkoumání souladu územního plánu Kořenec s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
f.6) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
f.7) Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno
f.8) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
f.9) Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Kořenec, včetně jejich odůvodnění
f.10) Vypořádání připomínek

II. Grafická část
O1 O2 O3 O4 -

Širší vztahy
Koordinační výkres
Koordinační výkres – výřez zastavěného území
Předpokládaný zábor půdního fondu (ZPF a PUPFL), etapizace výstavby

1: 25 000
1: 5 000
1: 2 000
1: 5 000
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I. Textová část_________________________________
a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem
a.1) Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje.
Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválena usnesením vlády č.929/2009 dne
20. července 2009. Pro obec Kořenec z Politiky územního rozvoje (PÚR) vyplývá požadavek na
republikovou prioritu územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje.
Požadavky na respektování republikových priorit územního plánování k zajištění udržitelného
rozvoje se v řešení pro území obce Kořenec promítly následovně:
- návrhem územního plánu je respektován požadavek ve veřejném zájmu chránit přírodní,
civilizační a kulturní hodnoty území. Charakterem, rozsahem a umístěním nových
zastavitelných ploch bylo dbáno na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury
osídlení a kulturní krajiny
- územní rozvoj obce je koncipován ve spolupráci s představiteli obce tak, aby rozvoj obce nebyl
nahodilý, nýbrž soustředěný (viz. koncepce zastavitelných ploch). Při stanovování způsobu
využití území byla dávána přednost komplexním řešením
- podmínky pro vytváření pracovních příležitostí zůstávají zachovány (místní služby, výrobní
aktivity), je také navržena nová plocha pro výrobu
- polycentrický rozvoj obce je podporován stanovením hlavního a přípustného využití funkčních
ploch, zejména u ploch smíšených obytných (Z01, Z02, Z03 a P01)
- v návrhu je zajištěna ochrana nezastavěného území (zejména zemědělské půdy), zeleně a je
zohledněn i požadavek na hospodárné využívání zastavěného území
- urbanistická koncepce je navrhována s cílem účelného a hospodárného využívání území a
navrhované uspořádání území je tak úsporné v nárocích na veřejný rozpočet obce, dopravu a
energie
- nejsou navrhovány rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny.
Určitým zásahem bude zřejmě plocha pro umístění hřbitova (lokalita Z20) a doprovodné plochy
pro veřejné prostranství (lokality Z35 a Z36), začlenění do krajiny bude řešeno až v podrobnější
projektové dokumentaci
- jsou vytvořeny územní podmínky pro respektování územních systémů ekologické stability
vymezením stávajících funkčních ploch a nových zastavitelných ploch vyplývajících především
z urbanistických požadavků na rozvoj obytné funkce a veřejné infrastruktury
- jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj obce při respektování hodnot území
- jsou vymezeny a chráněny před zastavěním pozemky veřejných prostranství (vyznačené jako
PV a PZ) a zeleně v zastavěném území (vyznačené jako SZ)
- návrhem byly respektovány a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty v území, vč.
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví
- jsou stabilizovány a podporovány podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé
formy cestovního ruchu (sportovní vyžití – výhledové rozšíření golfového areálu (rezervní
plocha R02), rozšíření sportovního areálu (rozvojová plocha Z22), cykloturistika a poznávací
turistika – plocha pro umístění rozhledny (rozvojová plocha Z23), plocha u větrného mlýna
(rozvojová plocha Z21)), při zachování a rozvoji hodnot v území
- jsou vytvořeny podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury vycházející z
urbanistické koncepce
- vymezením stávajících ploch dopravní infrastruktury a návrhem ploch nových ((rozšíření
veřejného prostranství s místní komunikací (přestavbové plochy P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10,
P11, P12, P13, P14 a P15, rozvojové plochy Z24, Z25, Z26, Z27 a Z28), navržené plochy
veřejného prostranství pro umístění místní komunikace (rozvojové plochy Z28, Z29 a Z30),
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navržená plocha pro zřízení účelové komunikace k ČOV (rozvojová lokalita Z38) jsou
vytvořeny podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti a prostupnosti území
urbanistická koncepce zohledňuje kvalitu, využití a potřebu bytového fondu (viz. kap. C.1)

a.2) Vyhodnocení z hlediska požadavků územně plánovací dokumentace vydané krajem.
Jihomoravský kraj nemá dosud platnou územně plánovací dokumentaci kraje – ZÚR. První ZÚR
JMK vydalo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 25. zasedání konaném dne 22. září 2011
– Usnesení č. 1552/11/Z 25. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly dne 21. června
2012 zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu.
a.3) Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z dalších dokumentů a širších územních
vztahů.
Návrh Územního plánu Kořenec respektuje návaznosti na územně plánovací dokumentaci
Olomouckého kraje - Zásady územního rozvoje pro území Olomouckého kraje ve znění
Aktualizace č. 1 vydané dne 22. 4. 2011 opatřením obecné povahy č.j. KUOK 28400/2011, které
nabylo účinnosti dnem 14. 7. 2011.
Obec Kořenec leží v severovýchodní části Jihomoravského kraje, v severní části okresu Blansko,
na Drahanské vrchovině, na hranici s okresem Prostějov, Olomoucký kraj. Obec je součástí
Mikroregionu Boskovicko, který má zpracovanou Strategii rozvoje. Z tohoto dokumentu
nevyplývají žádné konkrétní úkoly pro řešené území.
Územní plán Kořenec plně respektuje všechny známé koncepční a rozvojové dokumenty vztahující
se k řešenému území. Údaje z těchto dokumentů vstoupily vesměs do územně analytických
podkladů jako hodnoty, limity a záměry, případně rovnou do závazných územně plánovacích
dokumentů.
Silnice III. třídy Horní Štěpánov – Kořenec:
- propojení dvou sousedních okresů, resp. krajů, vychází z územního generelu dopravy.
Silnice II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (PV/III/N/34).
- Toto propojení je považováno za nadměrné řešení, trasa by kolidovala s vedením
nadregionálního biokoridoru a s významným krajinným prvkem-lesním porostem. Dopady
na životní prostředí jsou významného rozsahu v porovnání s významem komunikace
a intenzitou dopravy.
Po rozborech koncepčních a rozvojových dokumentů ve vztahu k řešení územního plánu Kořenec
bylo možno konstatovat následující:
- Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny - obsahuje především významné limity
a hodnoty ochrany přírody vstupující i do územně analytických podkladů (ÚAP).
Dokument byl zásadním podkladem při navrhování územního systému ekologické stability
včetně zajištění návaznosti ÚSES na sousední obce. Návrhem nových ploch není dotčen
cenný přírodní prvek krajiny – Přírodní památka Horní Bělá.
- V souladu s koncepcí je navržena plocha pro ČOV a její napojení na elektrickou energii.
- Stávající systém zásobování pitnou vodou je respektován (je vyhovující).
- Koncepce zastavitelných ploch byla vedena snahou o ochranu hodnot a rozvoj zástavby
v obdobném duchu, a to v souladu s požadavky na ochranu a posílení
charakteristických složek krajinného rázu.
- Okolí sídelního celku Kořenec je ponecháváno intenzivnímu zemědělskému využití s tím,
že je zvyšována stabilita krajiny i krajinný ráz návrhem prvků USES (rozvojové plochy
přírodní A) a vodní plochy (rozvojová plocha WT).
Zásadním úkolem vstupujícím do územního plánování je ochrana před povodněmi a vodní režim
krajiny. Jsou definovány cíle a opatření v ochraně před povodněmi a dalšími škodlivými účinky
vod:
- zadržování vody v krajině formou optimalizace její struktury a jejího využívání a
uplatňování efektivních přírodě blízkých a preventivních opatření
- snížení ohrožení obyvatel před nebezpečnými účinky povodní a omezení ohrožení
majetku, kulturních a historických hodnot, a to preventivními opatřeními
- příprava a přizpůsobení se předpokládané změně klimatu vhodnými adaptačními
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opatřeními
- omezení negativních důsledků nadměrné vodní eroze z plošného odtoku vody.
V rámci regulace podmínek pro využití území je tedy nutné zajistit vzájemnou koordinaci mezi
povodňovou ochranou a územním plánováním.
Pro vodní tok Kořenecký potok vedoucí přes zastavěné území obce není stanoveno záplavové
území.
Zadržování vody v krajině je v územním plánu řešeno jak stabilizací a uspořádáním funkčních
ploch, tak i vymezením a návrhem doplnění prvků ÚSES (plochy č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09 a 10), ploch ekologicky významného segment krajiny (plochy č. 11 a 12) spolu s vymezením
plochy pro vodní nádrž (plocha č. 13) a plochy pro zalesnění (plocha č.14).
Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy – v případě řešeného území se
vzhledem k poloze katastrálního území nenavrhuje protipovodňová ochrana. Doporučuje se
rekonstrukce stávajícího zatrubnění části Kořeneckého potoka vedoucího zastavěným územím.
Největší nároky na zajištění návaznosti na sousední katastrální území jsou kladeny u vymezování
sítě skladebných prvků územního systému ekologické stability. Vzhledem k tomu, že okolní obce
doposud nezpracovávají územní plány, lze pouze obecně konstatovat, že návaznosti u těchto obcí
zajistit v rámci požadavků na prostorové parametry apod. lze, což je zajištěno i respektováním
koncepce USES.
Hranice katastrálního území a hranice správního území obce jsou zakresleny ve výkrese “N1
Základní členění území“. Celé správní území obce je řešeno výkresem “N2 Hlavní výkres –
urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny“ v měřítku 1:5 000.
Rozsah katastrálního území Kořenec
Zastavěná plocha
Kód katastrálního území
Kód ICZUJ (ICOB)
Kód obce a ZSJ
NUTS 2
NUTS 3
NUTS 4
CZ0641

:

810,1 ha
: 7,1 ha
: 66970
: 581755
: 06970
: Jihovýchod
: Jihomoravský kraj
: okres Blansko -

b) Údaje o splnění zadání
Úkoly, které byly stanoveny v Zadání ÚP Kořenec, jsou v Návrhu ÚP Kořenec zohledněny a řešeny
následovně:
a) Splnění požadavků na řešení vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
viz. kap. a).
b) Splnění požadavků na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Územně analytické podklady byly ve vztahu k navrženému řešení zohledněny. Blíže jsou jednotlivé
požadavky na řešení vyplývající z datových podkladů a rozborů udržitelného rozvoje území
rozvedeny v kap. c).
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c) Splnění požadavků na rozvoj území obce
Navržené řešení tvoří rámec pro rozvoj obce na návrhové období cca 10-ti let - tj. do roku 2022.
Koncepce rozvoje obce navazuje na koncepci založenou historickým vývojem sídla a rámec daný
vymezeným zastavěným územím a vytváří podmínky především pro rozvoj bydlení a občanské
vybavenosti a s tím související dopravní a technické infrastruktury při současném respektování a
ochraně krajinného rázu a zachování charakteru a identity prostředí obce. Při tvorbě územního plánu
byly prověřeny všechny urbanistické funkce v území a jejich vzájemné vztahy. Záměry vyplývající z
Politiky územního rozvoje ČR 2008, z územně analytických podkladů. Podrobněji v kapitole a).
Blíže jsou jednotlivé požadavky na funkčních využití území rozvedeny v kapitole c).
d) Splnění požadavků na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny)
Návrh ploch pro bydlení navazuje na koncepci vycházející z historického vývoje sídla a danou
vymezeným zastavěným územím. Nově navrhované plochy pro bydlení bezprostředně navazují na
zastavěné území, případně vyplňují nezastavěné plochy v něm („proluky“). Zdůvodnění návrhu
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem užívání je uvedeno v kapitole c.1). Funkční využití území
bylo stanovováno s ohledem na celkovou koncepci užívání území danou jeho polohou, velikostí,
postavením ve struktuře osídlení, s ohledem na limity vyplývající ze situování veřejné infrastruktury,
a dále s ohledem na ochranu kvalitní zemědělské půdy. Koncepce rozvoje je dána urbanistickým
řešením při zohlednění relevantních požadavků obce a občanů. V řešení územního plánu byly
zohledněny vzájemné vztahy a vazby s okolními funkcemi. Podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití včetně jejich regulace a podmínek ochrany krajinného rázu jsou uvedeny v
kapitole f). Návrhu.
V územním plánu jsou použity následující plochy s rozdílným způsobem využití:
Plochy urbanizované
plochy bydlení B
BV - plochy bydlení - bydlení venkovské
BI - plochy bydlení - bydlení individuální
BU - plochy bydlení - bydlení v RD a ubytování
plochy smíšené S
SO - plochy smíšené - obytné
plochy rekreace R
RI - plochy rekreace – individuální rekreace
plochy občanského vybavení O
OV - plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost
OK - plochy občanského vybavení - komerční zařízení
OS - plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport
OSg - plochy občanského vybavení – golfový areál
OH - plochy občanského vybavení - veřejná pohřebiště a související služby
plochy veřejných prostranství P
PV - plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněné plochy
PZ - plochy veřejných prostranství – s převahou nezpevněné plochy
plochy sídelní zeleně
SZ - plochy sídelní zeleně – zeleň soukromá, vyhrazená
plochy dopravní infrastruktury D
DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava
DU - plochy dopravní infrastruktury- účelové komunikace
plochy technické infrastruktury TI
plochy vodní a vodohospodářské W
WT- plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky
plochy výroby a skladování V
VD - plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby
VZ - plochy výroby a skladování – zemědělská výroba
- Plochy neurbanizované
plochy vodní a vodohospodářské W
WT- plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky
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plochy zemědělské Z
ZI - plochy zemědělské – intenzivně obhospodařované
ZT - plochy zemědělské – trvalé travní porosty
ZZ - plochy zemědělské – zahrady, sady
ZO - plochy zemědělské – ostatní
plochy lesní L
LH - plochy lesní - les hospodářský
plochy přírodní A
Použití jednotlivých ploch vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.
V souladu s vyhláškou jsou použity plochy označené SO, TI, WT, LH, A.
Plochy pro bydlení jsou s ohledem na charakter zástavby rozděleny na plochy pro bydlení venkovské
(BV) - bydlení v kombinaci se zemědělskou výrobou a výrobními a nevýrobními službami, na
plochy pro bydlení individuální (BI) - čisté bydlení v rodinných domech, a na plochy pro bydlení
v RD a ubytování (BU) - pro bydlení v rodinných domech s možností poskytování ubytování. Plochy
rekreace jsou konkretizovány na plochy rekreace individuální (RI). Plochy občanského vybavení
jsou podrobněji členěny na plochy pro veřejnou vybavenost (OV), komerční zařízení (OK),
tělovýchovu a sport (OS), golfový areál (OSg) a veřejná pohřebiště a související služby (OH). Toto
členění je dáno rozdílnými požadavky na regulaci území. Pro řešené území jsou dále použity plochy
veřejných prostranství, které jsou dle charakteru území rozděleny na plochy veřejných prostranství
s převahou zpevněné plochy (PV) - což jsou plochy pro umístění místních komunikací a parkovišť
a plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněné plochy (PZ) – plochy kde nezpevněná plocha
převažuje. Plochy dopravní infrastruktury jsou rozděleny na plochy silniční dopravy (DS) a plochy
účelových komunikací (DU). Plochy výroby a skladování jsou také podrobněji členěny na plochy pro
zemědělskou výrobu (VZ), ve které převládají funkce zemědělství a lesnické výroby (zpracování
dřeva) a na plochy drobné výroby a výrobních služeb (VD) určené především pro drobné podnikání.
Plochy zemědělské jsou s ohledem na specifické využití členěny na plochy intenzivně
obhospodařované (ZI), plochy trvale travních porostů (ZT), plochy zahrad a sadů (ZZ) a plochy
ostatní (ZO).
S ohledem na specifické podmínky a charakter území lze v souladu s ustanovením § 3 odst. 4
vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve zvlášť odůvodněných případech stanovit plochy s rozdílným způsobem
využití nad rámec vyhlášky. Pro územní plán byly použity plochy sídelní zeleně – zeleň soukromá,
vyhrazená (SZ), pro vymezení ploch přechodové zeleně - zahrad do volné krajiny. Uvedené plochy
slouží jako chybějící koncepční nástroj pro podchycení a řešení organizace krajiny a jsou použity
v případech, kdy je účelné tyto plochy samostatně vymezit.
Plochy bydlení
Uzemní plán je navrhován pro období do roku 2022. Obec vykazuje v posledních 10 letech nárůst
obyvatel, a proto jsou navrhovány plochy pro bydlení a plochy s nimi související (občanská
vybavenost apod.) v dostatečné kapacitě, podrobněji uvedeno v kapitole c.1). V řešení byla
zohledněna blízkost obcí Benešov a Šebetov jako pracovištního centra a střediska vyšší občanské
vybavenosti.
Doplňkové funkce jako např. zeleň, občanské vybavení a další jsou vymezeny přiměřeně jako
přípustné využití v jednotlivých funkčních plochách (viz kap. f) Návrhu)
Pro jednotlivé plochy je vymezeno hlavní, přípustné a nepřípustné využití a dle potřeby stanovena
základní regulace, zejména prostorová - výšková hladina vyjádřená maximálním počtem podlaží
nebo maximální výškou stavby - podrobněji v kapitole f) Návrhu.
Funkci bydlení lze řešit v plochách pro bydlení venkovské (BV), individuální (BI), v plochách
bydlení v RD a ubytování (BU) a v plochách se smíšenou funkcí (SO). Bytové domy lze umístit
i v ploše individuálního bydlení při splnění podmínek prostorové regulace.
Ke kontaktu ploch pro bydlení s plochami výroby dochází u stávající výrobní plochy a navrhované
plochy bydlení (lokalita Z09) a přestavbové plochy (lokalita P01). Lokalita Z09 je od výrobního
areálu oddělena veřejným prostranstvím, jehož součástí je i zeleň. Realizace případných
protihlukových opatření nebo výsadba zeleně je přípustná jak v plochách bydlení, tak v plochách
výrobních. Izolační funkci i mezi stávajícími plochami bydlení a plochami s výrobní funkcí plní
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veřejná prostranství. Nové plochy pro bydlení nejsou navrhovány ve volné krajině, ale vždy uvnitř či
v návaznosti na zastavěné území obce. Vzhledem k zachovanému rázu krajiny a ochraně zemědělské
půdy je uplatňován princip nerozvolňovat zástavbu v krajině.
Plochy smíšené
Smíšené plochy jsou vymezeny zejména pro funkci bydlení v kombinaci s dalšími funkcemi. Jedná
se o plochy smíšené obytné (SO).
Plochy rekreace
Pro účely rekreace nejsou nové plochy navrhovány – zafixovány jsou stávající plochy individuální
rekreace. Rekreační funkci v rámci stávajících staveb pro rodinnou rekreaci připouští také plochy pro
bydlení individuální a bydlení venkovské.
Plochy veřejných prostranství
Veřejná prostranství jsou řešením územního plánu stabilizována a také nově navržena. Primárně plní
komunikační (PV), ale i odpočinkovou funkci - plochy s převahou zeleně (PZ). Umístění veřejných
prostranství je také přípustné v jednotlivých funkčních plochách.
Plochy výroby a skladování
Vymezení ploch výroby a skladování vychází z jejich stávající lokalizace v zastavěném území areál
bývalého zemědělského družstva (VZ).
Nově je navržena plocha drobné výroby a výrobních služeb (VD), která je situovaná v návaznosti na
stávající plochu výroby. V těchto plochách lze uvažovat s funkcí sběrného dvora, což plochy výroby
a skladování umožňují. Stávající plocha výroby bude částečně přestavěna na plochu smíšenou
obytnou (SO). Zbývající část byla ponechána pro stávající výrobní využití, přestože je v kontaktu se
stávající i navrhovanou obytnou zástavbou. Jedním z důvodů bylo, že plocha leží na okraji obce
v přímé návaznosti na dopravní infrastrukturu. Vliv jednotlivých provozů na obytné funkce území je
nutno posuzovat individuálně v navazujících řízeních. Jak v plochách výroby a skladování, tak
v plochách bydlení jsou přípustná protihluková opatření a zeleň. Pro plochy je stanovena výšková
regulace spočívající ve stanovení maximální výšky stavby nad upraveným terénem. U výrobních
ploch je dle územních možností a potřeby vymezena navrhovaná plocha zeleně soukromé, vyhrazené
(SZ) – lokalita Z40.
V plochách výroby a skladování lze připustit funkci bydlení jen v odůvodněném případě pro potřebu
služebního bytu, případně lze bydlení realizovat jako součást souboru staveb pro drobné podnikání
při splnění hygienických, zejména hlukových limitů.
Plochy vodní a vodohospodářské
Na území obce zasahují vodní toky Bělá, Kořenecký potok a Višňový potok. K vodním tokům je
zajištěn veřejný přístup. Podél toku v zastavěném území je vymezeno veřejné prostranství, které plní
především funkci komunikační, ale současně dochází k propojení krajinné a rekreační funkce
vodního toku s okolím. Je nově navržena vodní plocha (lokalita 13), která plní jak funkci opatření ke
zvyšování retenční schopnosti krajiny, tak funkci krajinotvornou. V navržené ploše veřejného
prostranství (lokalita Z37) se počítá s umístěním menší vodní plochy, která bude plnit funkci
rekreační. Obecně lze konstatovat, že ve vazbě na vodní plochy a toky je vymezen i územní systém
ekologické stability krajiny.
Plochy zemědělské
V řešeném území jsou zahájeny přípravy na komplexní pozemkové úpravy, které v detailu a
majetkoprávně dořeší jednotlivá opatření v krajině, které vychází především z trasování územního
systému ekologické stability krajiny a základní kostry stávající a navržené krajinné (především
protierozní) zeleně. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond včetně
ochrany investic do půdy a dopadu na obhospodařování okolních pozemků je uvedeno v kap. e.1).
V území lze předpokládat, vzhledem ke struktuře a organizaci krajiny, potenciální ohrožení vodní
a větrnou erozí. Retenční schopnost krajiny je zvyšována stabilizací přírodě blízkých ekosystémů
a v rámci vymezování ploch ÚSES a ploch ekologicky významných segmentů krajiny. Samostatné
plochy protierozní ochrany nejsou navrhovány.
Plochy lesní
Lesní plochy jsou v území stabilizovány a částečné tvoří součást ÚSES. V kontaktu se souvislými
lesními plochami nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy.
Je navržena plocha pro zalesnění (lokalita 14). Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky
určené k plnění funkcí lesa včetně 50m pásma od okraje lesních pozemků je uvedeno v kapitole e.2).
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Rekreační využití lesů představuje především užívání stávajících lesních cest pro turistiku a cykloturistiku bez požadavku na vymezení nových ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení jejich
regulativů.
Plochy přírodní
V řešení územního plánu byl vyhodnocen a navržen územní systém ekologické stability včetně
vzájemných vazeb lokálních systémů ekologické stability na systém regionální, viz podrobněji
v kapitole c.1) V rámci řešení byl zohledněn požadavek na zajištění prostupnosti krajiny a je
respektována historická cestní síť v krajině. V územním plánu jsou navrženy samostatně plochy
přírodní (v rámci ploch ÚSES a ploch ekologicky významných segmentů krajiny) a jsou stanoveny
podmínky pro jejich využití (lokality 01-12).
e) Splnění požadavků na řešení veřejné infrastruktury
Koncepce veřejné infrastruktury, zejména dopravní a technické infrastruktury, je řešena ve vazbě na
stávající veřejnou infrastrukturu.
Plochy dopravní infrastruktury
Navržené řešení respektuje komunikační síť na území obce, která je tvořena silnicí III. třídy,
místními a účelovými komunikacemi.
Plochy silniční dopravy (DS) jsou řešením územního plánu stabilizovány a nejsou nově navrhovány.
Územní plán respektuje stávající síť účelových komunikací (plochy DU), kterou stabilizuje
a upřesňuje, a to i s ohledem na její využití turistické a cykloturistické.
Vymezení plochy pro dopravu v klidu - parkovací plocha u hřbitova je řešen v rámci navrhované
plochy veřejného prostranství (PV) lokalita Z31. Všechny nově navrhované plochy mají zajištěny
přístup. Plochy pro protihluková opatření nejsou samostatně vymezovány, ale lze je v souladu s
podmínkami užívání umístit v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití.
Vzhledem k rozsahu řešení dopravní infrastruktury nebyl stanoven požadavek na etapizaci.
Podrobnější odůvodnění týkající se dopravní infrastruktury je uvedeno v kapitole c.1).
Plochy technické infrastruktury
Plochy technické infrastruktury jsou řešeny u navrhovaných ploch jako součást jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití nebo jako plochy technické infrastruktury TI, které jsou samostatně
vyčleněny pro stávající plochu s vodojemem a pro navrženou plochu pro umístění ČOV-lok. Z41.
V rámci řešení územního plánu byly respektovány stávající trasy technické infrastruktury včetně
ochranných pásem jako jeden z limitů využití území.
Zásobování vodou
Návrh zásobování vodou navazuje na stávající koncepci zásobování pitnou vodou a je řešen ze
z veřejného obecního vodovodu o dvou tlakových pásmech. Podrobnější odůvodnění je uvedeno v
kapitole c.1).
Odkanalizování
Likvidace odpadních vod je navržena jednotnou kanalizací ukončenou ČOV (lokalita Z41).
Podrobnější odůvodnění je uvedeno v kapitole c.1).
Zásobování plynem
Zásobování zemním plynem je navrženo napojením na stávající STL síť. Stávající vedení přes
rozvojovou lokalitu 13 (vodní plocha) bude přeloženo. Podrobnější odůvodnění je uvedeno
v
kapitole c.1).
Zásobování elektrickou energií
Způsob zásobování elektrickou energií vychází ze stávající lokalizace technické infrastruktury
a požadavků území. Zdroje elektrické energie u využitelných ploch v řešeném území jsou dostupné,
či zdroje je možné instalovat v blízkosti distribučních vedení 10 kV. Nově je navrženo umístění nové
trafostanice sloupové v rámci rozvojové plochy bydlení (lokalita Z05) a napojení této trafostanice ze
stávajícího nadzemního vedení VN. Podrobnější odůvodnění je uvedeno v kap.c.1).
Spoje a slaboproudá zařízení - veřejné komunikační sítě a elektronické komunikace
Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci stávajících komunikačních vedení a elektronických
komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě. Nové navrhované lokality budou napojeny
novým vedením navazujícím na stávající telekomunikační sítě v rámci jednotlivých ploch s
rozdílným způsobem využití (bez nároku na samostatně navrhované plochy technické
infrastruktury). V územním plánu je zakresleno stávající vedení optického dálkového
telekomunikačního kabelu, který bude v úseku přes rozvojovou lok.13 (vodní plocha) přeložen.
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Zásobování teplem
Na území obce není provozována stávající síť rozvodů centrálního zásobování teplem.
Produktovody
Na území obce se nenachází vedení či plochy produktovodů.
Plochy občanského vybavení
Stávající pozemky se stavbami a zařízeními občanského vybavení jsou zařazeny dle funkce a svého
umístění buď do monofunkčních ploch občanského vybavení (OV, OK, OS, OSg) nebo do ploch pro
bydlení (BV, BI, BU) a do ploch smíšených (SO), které tuto funkci připouštějí. Jsou navrženy plochy
občanského vybavení (OV, OH). Jejich zdůvodnění je podrobněji uvedeno v kapitole c.1). Stejně tak
jsou navrženy plochy pro tělovýchovu a sport (OS) - lokalita Z22, která umožní doplnit stávající
sportovní areál a lokalita Z23, která umožní výstavbu rozhledny.
Pro výhledové rozšíření golfového areálu je navržena plocha rezervní (Osg) – lokalita R02.
Rozsah občanského vybavení byl posouzen i ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu v území. Jsou
nově navrhovány ubytovací kapacity – plochy bydlení v RD a ubytování (BU).
Vzhledem k charakteru a rozsahu nově navrhovaných ploch občanského vybavení byla stanovena
základní prostorová regulace - výšková hladina v návaznosti na okolní zástavbu. Územním plánem
nejsou vymezovány plochy občanského vybavení, pro které by bylo uloženo prověření změn jejich
využití územní studií, a to zejména z důvodu jejich velikosti a konkrétních záměrů obce.
Nakládání s odpady
Územním plánem nejsou nově navrhovány plochy pro likvidaci odpadů, pro sběrný dvůr se počítá
s využitím plochy výroby a skladování, která připouští danou funkci. Podrobněji v kapitole c.1).
Nové stavby musí mít vyřešenu nezávadnou likvidaci odpadů podle zákona 185 / 2001 Sb. v platném
znění a s jeho prováděcími předpisy v platném znění.
Tuhý komunální odpad bude nadále likvidován odvážením na skládku mimo řešené území (skládka
Březinka).
f) Splnění požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území
Ochrana historických, kulturních a urbanistických hodnot:
- kulturní a urbanistické - především vymezením jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
užívání a stanovením podmínek pro jejich užívání např. výšková hladina. V řešení jsou
respektovány nemovité kulturní památky (větrný mlýn “Větřák” a statek č.p.64) a památky
místního významu, které představuje drobná, zejména religiózní architektura. V návaznosti
na tato místa jsou vymezeny plochy veřejných prostranství, případně občanského vybavení.
- historické - jedná se zejména o nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu
nemovitých a movitých kulturních památek ČR.Nemovité kulturní památky jsou
respektovány a je kolem nich zřízeno ochranné pásmo.
Jedná se o: větrný mlýn “Větřák” (č.0476)
statek č.p.64 (č.7156)
Celé území obce je územím s archeologickými nálezy, což lze zohlednit až v dalších
stupních řízení, a především při vlastní realizaci staveb, kdy je povinností stavebníka takový
nález hlásit.
Ochrana přírodních a krajinných hodnot:
- přírodní - jednotlivá území, která jsou předmětem ochrany přírody a krajiny (přírodní
památka, přírodní park), jsou v územním plánu respektována a jejich rozsah je vyznačen v
koordinačním výkrese
- krajinná - řešení zohledňuje významné krajinné prvky jako např. lesy a stejně tak ostatní
plochy zeleně, které jsou zasazeny do jednotlivých funkčních ploch.
Místně významné stromy jsou respektovány a zakresleny ve výkrese “O2 Koordinační
výkres”. Zachování krajinného rázu je ošetřeno samotným vymezení jednotlivých
stávajících i navrhovaných ploch a dále podmínkami jejich užívání např. podlažnost.
Plochy se zachovalým přírodně historickým rázem a hodnotné lokality s výskytem
chráněných druhů fauny a fóry jsou v maximální možné míře respektovány, podrobněji
v kapitole c.1).
- NATURA 2000 - v řešeném území není dle směrnice Rady Evropských společenství
č.92/43/EEC „chráněné přírodní stanoviště“ ani „ptačí oblast“ vymezena.
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Územní systém ekologické stability - problematika ÚSES je podrobněji zdůvodněna v
kap.c.1).
- Památné stromy, skupiny, stromořadí - v řešeném území nejsou vyhlášeny prvky této
kategorie ochrany. Plochy pro náhradní výsadbu dřevin – plochy veřejných prostranství
s převahou nezpevněné plochy (PZ). Navržená liniová zeleň (interakční prvek) jako
ozelenění stávajících komunikací – viz.výkres “O4 Předpokládaný zábor půdního fondu
(ZPF a PUPFL), etapizace výstavby”.
- Místně významné stromy - v intravilánu obce se nachází několik solitérů nebo skupin
významnějších dřevin, a to:
Lípa srdčitá - 4 ks na západním okraji obce na parcele 91/1 - v řadě druhá lípa od
silnice u domu č.p.1 se navrhuje k vyhlášení v kategorií "Památný strom".
Lípa srdčitá -1 ks na parcele č.74 v západní části obce
Lípa srdčitá -1 ks na parcele č. 1031/5 v jihozápadní části obce
Lípa srdčitá -1 ks na parcele č.49/2 na soukromém pozemku starého statku
Jírovec maďal -1 ks na parcele č.99/4 u starého statku
Javor klen -1 ks na parcele č.790/1
Lípa srdčitá -1 ks na parcele č.790/1
Lípa srdčitá -1 ks na parcele č.1031/29 u kříže naproti škole
Javor mléč -1 ks na parcele č.1031/29 u kříže naproti škole
Lípa srdčitá -1 ks na parcele č.1031/17 před kulturním domem
Lípa srdčitá -1 ks na parcele č.1031/7 za hospodou
Lípa srdčitá - 2 ks na parcele č.11/1 u pomníku padlých
Javor mléč-1 ks na parcele č.11/1 u pomníku padlých
Lípa srdčitá -1 ks na parcele č.131/22 u kříže.
Ochrana složek životního prostředí:
- Ochrana podzemních a povrchových vod - ve správním území obce Kořenec se termální ani
minerální vody nevyskytují. Ochranná pásma vodního zdroje jsou vyhlášena Rozhodnutím
OkÚ Blansko. Ochranné pásmo l. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním
okolí jímacího nebo odběrného zařízeni - obecná ochrana. Toto pásmo je oploceno. Koryta
vodních toků nebudou zatrubňována. Stávající profil zatrubněného úseku Kořeneckého
potoka bude rozšířen. Řešené území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
přehrady Bělá.
- Ochrana půdy ZPF – viz.kapitola e.1).
- Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - viz.kapitola e.2).
- Ochrana nelesní zeleně – veřejná zeleň bude realizována především v plochách veřejných
prostranství s převahou nezpevněné plochy (PZ). Je navržena plocha sídelní zeleně (SZ,
lokalita Z40) jako plocha izolační mezi stávajícím výrobním areálem a navrženou lokalitou
bydlení (BI, lokalita Z11).
-

g) Splnění požadavků na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
- Veřejně prospěšné stavby - územním plánem jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, případně uplatnit
předkupní právo ve prospěch kraje nebo obce Kořenec.
Jedná se především o stavby technické infrastruktury (ČOV, kanalizace, el. vedení,…)
a dopravní infrastrukturu. Jejich výčet je uveden v kapitole g.1) Návrhu.
Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo, jsou stavby občanského
vybavení (lokality Z20, Z21, Z22 a Z23). Stavby občanského vybavení zajistí rozšíření
sportoviště v návaznosti na stávající sportovní areál, zřízení hřbitova, prostor před větrným
mlýnem a plochu pro rozhlednu. Podrobnější zdůvodnění jednotlivých staveb a opatření je
uvedeno v kapitolách c.1).
- Veřejně prospěšná opatření - jako veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům
vyvlastnit (případně uplatnit předkupní právo), jsou navrženy plochy přírodní, které tvoří
územní systém ekologické stability krajiny a plochy ekologicky významného segmentu krajiny.
Jejich výčet je uveden v kapitole g.2) Návrhu. Stejně je vymezena i plocha pro opatření ke
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zvyšování retenční schopnosti krajiny-vodní plocha (lokalita 13) a plocha k zalesnění (lokalita
14).
Asanace – v územním plánu nejsou navrhovány plochy pro asanaci.

h) Splnění dalších požadavků vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Ochrana veřejného zdraví
- Ochrana ovzduší
V územním plánu nejsou navrženy plochy pro jakékoliv činnosti, které by mohly znečišťovat
ovzduší v nadměrném měřítku. Jediným zdrojem mohou být lokální zdroje vytápění na
pevná paliva. V územním plánu je navržena koncepce zásobování zemním plynem a
elektřinou s dostatečnou rezervou pro možnost vytápění zemním plynem či elektřinou a
dále pro vytápění alternativními zdroji.
- Ochrana před hlukem
V řešeném území nejsou navržena žádná protihluková opatření, protože vzhledem k místním
podmínkám nejsou nutná. Území se nachází mimo dopravní osy, komunikace II. třídy
prochází mimo řešené území. Místní zdroj hluku představuje plocha výroby, kde je ale
výroba utlumena a plocha bude částečně revitalizována na plochu smíšenou-obytnou. Nově
navržené plochy výroby nesmí nagativními vlivy zasahovat do sousedních zastavěných
ploch bydlení.
Samostatné plochy pro protihluková opatření nejsou navrhovány, ale protihluková opatření
jsou přípustná v jednotlivých plochách s rozdílným využitím. Funkci izolační a ochrannou
plní navržené lokality Z32, Z35, Z36 a Z40. V řešení územního plánu je respektováno
ochranné pásmo silnice a je zohledněno jako limit při vymezování jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití.
V území se nenacházejí tzv. staré zátěže (plochy již nevyužívaných skládek). Proto se žádná
opatření nenavrhují.
- Radonové riziko
Dle mapy radonového rizika je na většině řešeného území nízké až střední riziko. Návrh
zastavitelných ploch není radonovým rizikem omezen. Bude prováděn radonový
průzkumu před zahájením vlastní výstavby v návrhových lokalitách.
Ozáření z přírodních zdrojů ionizujícím zářením v území nehrozí.
Požadavky záchranného systému
Charakter stávající výroby, skladů a zařízení jiného určení nevyvolává potřebu stanovení
havarijních zón ani míst pro vyvezení nebezpečných látek mimo zastavěná nebo
zastavitelná území.
Potenciálním nebezpečím jsou průjezdy vozidel s nebezpečným nákladem po silnici.
Funkce civilní ochrany lze zajistit v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití
bez nároku na jejich samostatné vymezení - jedná se zejména o ukrytí obyvatelstva v
důsledku mimořádných událostí, evakuaci obyvatel a jejich ubytování.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií nemá dopad na vymezení
samostatných funkčních ploch. Nouzové zásobování vodou je řešeno zásobováním vodou z
cisteren. Při spotřebě 15 litrů na obyvatele a den je předpokládaná dodávka pro Kořenec 6,9
m3/den. Nouzové zásobování elektrickou energií lze řešit pomocí agregátů.
Požární voda je dostupná z požární nádrže ve středu obce a z hydrantů na stávajícím
vodovodním řadu.
Územním plánem jsou řešeny zastavitelné a přestavbové plochy veřejných prostranství pro
umístění místních komunikací v dostatečných šířkách pro přístup jednotek HZS.
Mezi základní principy ochrany před povodní platí:
- zadržování vody v krajině formou optimalizace její struktury a jejího využívání
a uplatňování efektivních přírodě blízkých a preventivních opatření
- snížení ohrožení obyvatel před nebezpečnými účinky povodní a omezení ohrožení
majetku, kulturních a historických hodnot, a to preventivními opatřeními
- příprava a přizpůsobení se předpokládané změně klimatu vhodnými adaptačními
opatřeními
- omezení negativních důsledků nadměrné vodní eroze z plošného odtoku vody.
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V rámci regulace podmínek pro využití území je nutno zajistit vzájemnou koordinaci mezi
povodňovou ochranou a územním plánováním, což se děje návrhem územního plánu.
Dalším z opatření na ochranu před povodněmi v ploše povodí jsou úpravy v krajině
zaměřené na zvýšení retenční a akumulační schopnosti celého území prostřednictvím
organizace krajiny např. vhodné uspořádání cestní sítě, zachování ploch krajinné zeleně,
které plní také funkci protierozní, a návrh ploch nových. Tato podmínka je splněna stávající
i navrhovanou koncepcí organizace krajiny. Podrobněji k protipovodňové ochraně území v
kapitole c1).
Obrana a bezpečnost státu
Do správního území zasahuje zájmové území elektronického komunikačního zařízení
Ministerstva obrany na stanovišti Skalky. Toto zájmové území je respektováno
a vyznačeno ve výkrese “O2 Koordinační výkres”.
Územním plánem nejsou navrhovány nové plochy pro zajišťování obrany a bezpečnosti
státu.
Pro jednotlivé stávající i navrhované plochy je stanovena výšková regulace, která
nepřesáhne 11 m od upraveného terénu - maximální výšková hladina pro plochy výroby a
skladování a specifické plochy a u obytné zástavby max. 3 nadzemní podlaží v návaznosti
na okolní zástavbu. Navrženou regulací je dostatečně zajištěna ochrana zájmů obrany
a bezpečnosti státu. V návrhu územního plánu byly v rozsahu jeho podrobnosti
respektovány všechny limity využití území vyplývající ze situování objektů důležitých pro
obranu státu a zájmových území armády. Dále viz. kapitola b.2.5 Návrhu.
Ochrana ložisek nerostných surovin
Územní plán nevymezuje žádné nové plochy pro dobývání nerostů, a v řešeném území
nejsou evidována žádná chráněná ložisková území ani dobývací prostory a nevyskytují se
výhradní ani jiná ložiska nerostných surovin.
Ochrana zemského povrchu
Na území obce nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb.
Sesuvná území evidovaná se v řešeném území nenacházejí.
Ochrana před povodněmi není v územním plánu řešena, není zde vyhlášeno záplavové
území. Je navržena vodní plocha (lokalita 13), zajišťující lepší zadržení vody
v krajině.
Civilní letectví
Na řešeném území se nepředpokládá střet se zájmy civilního letectví.
i)

Splnění požadavků a pokynů pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Požadavky na řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území stanovených v jednotlivých
kapitolách zadání byly zohledněny a způsob jejich zapracování je zdůvodněn.
Vyhodnocení navrhovaného funkčního využití území s ohledem na trasování stávajících
inženýrských sítí je podrobněji odůvodněno v kapitole c.1).
Byla respektována známá platná rozhodnutí a opatření vydaná příslušným stavebním úřadem. K
územním střetům dochází při překonávání prvků ÚSES ploch dopravy. Vlastní technické řešení
je předmětem navazujících řízení a podrobnějších dokumentací a je mimo rámec řešení
územního plánu.
Požadavky k řešení vyplývající z rozdílného vymezení pozemků v katastru nemovitostí
a v terénu jsou dle možností a podrobnosti územního plánu vyhodnoceny a zapracovány.
Nemovité kulturní památky jsou vyznačeny ve výkrese “O2 Koordinační výkres”.

j)

Splnění požadavků na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti a rozvojové ose
Nově navržené zastavitelné plochy jsou vymezeny v kapitole c.2) Návrhu a jejich návrh je
zdůvodněn v kapitole c.1). Jsou rovněž navrhovány plochy přestavby. Je stanoveno pořadí změn
v území - etapizace. Obec Kořenec leží v rozvojové ose OS9 Brno-Svitavy/Moravská Třebová.
Z rozvojové osy nevyplývá pro řešení územního plánu žádný požadavek či omezení.
Zastavěné území je vymezeno k datu 1.7.2011.
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k) Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií
Návrhem jsou vymezeny plochy, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní
studií (lokality Z01, Z08, Z09, Z26, Z32 a P1).
Dvě lokality potenciálně „vhodné“ k prověření územní studií již mají podrobnější dokumentaci
o rozčlenění a využití plochy zpracovanou (lokalita Z19 a R01).
l)

Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Nejsou územním plánem stanoveny.

m) Splnění požadavků na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
Součástí územního plánu není vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
n) Splnění požadavků na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
V rámci projednání návrhu zadání nebyl stanoven požadavek na variantní řešení, a proto nebyl
zpracováván koncept řešení, ale přímo návrh územního plánu.
o) Splnění požadavků na uspořádání návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek a výkresů a
počtu vyhotovení
Územní plán je zpracován digitálně v souladu s platnou legislativou. Grafická část
Územního plánu je zpracována nad
účelovou katastrální mapou a v řešení jsou
zapracována data územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Boskovice,
pro katastrální území Kořenec.
Návrh obsahuje:
N1- Základní členění území
1 : 5 000
N2 - Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny
1 : 5 000
N3 - Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
1 : 5 000
N4.1 - Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktura 1 : 2 000
N4.2 - Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury – vodní hospodářství
1 : 2 000
N4.3 - Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury – zásobení energiemi
1 : 2 000
Odůvodnění obsahuje:
O1 - Širší vztahy
1: 25 000
O2 - Koordinační výkres
1: 5 000
O3 - Koordinační výkres – výřez zastavěného území
1: 2 000
O4 - Předpokládaný zábor půdního fondu (ZPF a PUPFL), etapizace výstavby 1: 5 000
V rozpracovanosti byl návrh konzultován se zástupci obce Kořenec a s pořizovatelem ÚP,
Městským úřadem Boskovice.
Tiskové výstupy a digitální zpracování jsou dle požadavků zadání.
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c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území
c.1) Komplexní zdůvodnění řešení
Urbanistická koncepce ÚP Kořenec vychází především z poznání stavu a vývoje krajiny a sídelní
struktury a snahy zajistit jejich vyvážený další rozvoj, tzn. mimo jiné jednoznačně vymezit hranice mezi
zastavěným resp. zastavitelným územím a volnou krajinou s cílem zajištění její ochrany před
negativními urbanizačními vlivy.
Krajina řešeného území je tvořena částečně intenzivně využívanou zemědělskou půdou přecházející
v severní a západní části území do rozsáhlých lesních ploch. Na současnou podobu krajiny měly výrazný
podíl procesy spojené s urbanizací. Vliv člověka se postupně stává významným krajinotvorným
činitelem.
Prvky ÚSES, zvláště chráněná území přírody a významné krajinné prvky (registrované a ze zákona)
spolu s navrženými regulativy funkčního a prostorového uspořádání, odrážejícími specifické podmínky
a nároky řešeného území, stabilizují hodnoty přírody a krajiny. Specifické hodnoty a limity krajiny,
včetně stávajících a vyhrazených ploch jsou zobrazeny ve výkrese “O2 Koordinační výkres”, kde je
patrná i koncepce uspořádání krajiny.
Vedle respektování výše uvedených hodnot však zároveň nový územní plán Kořenec v mnohém
navazuje na zásady a principy historické tvorby sídla a na omezení daná vymezeným zastavěným
územím. Řeší tedy koordinaci jednotlivých funkčních ploch s cílem jejich optimálního využití a na
základě potřeb vyplývajících z demografických ukazatelů a vymezuje plochy pro rozvoj bydlení,
občanské vybavenosti, výrobu a veřejnou infrastrukturu při zachování krajinných, urbanistických
a architektonických hodnot území. Pro naplnění těchto cílů jsou definovány hlavní zásady
urbanistického návrhu ÚP Kořenec takto:
- kontinuita vývoje urbanistické struktury, determinovaná charakteristickým krajinným
prostředím (např. charakter umístění sídla v zemědělské krajině)
- kontinuita právní jistoty, tj. návrh na základě vyhodnocení všech známých rozvojových záměrů
v předmětném území v konfrontaci s aktuálními právními předpisy
- návrh zastavitelných ploch byl proveden s ohledem na historickou funkční a prostorovou
strukturu obce a vztah k okolní krajině
Pro uplatňování celkové urbanistické koncepce řešení územního plánu Kořenec při rozhodování
v území jsou definovány tyto priority:
- respektování, tj. ochrana a rozvoj kulturních a historických hodnot a specifických přírodních
podmínek území obce Kořenec
- návrh optimálního funkčního i prostorového uspořádání ve všech částech obce a celého
správního území jako nástroj pro vyvážený rozvoj území
- vymezení jasně definovaných zastavitelných ploch (hranice zastavěného území a zastavitelné
plochy) s cílem omezit negativní vlivy urbanizace
- návrh řešení všech systémů technické infrastruktury, které jsou podmínkou pro další rozvoj
obce, např. ČOV.
- stabilizování podílu sídelní zeleně a její propojení do uceleného systému se zelení přírodní
Územní rozvoj obce je výrazně omezen limity technické infrastruktury (el.vedení, VTL plynovod,…)
a dále zvýšenou ochranou zemědělské půdy.
Územní plán je tak zpracován v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly respektovány
a chráněny hlavní složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních a urbanistických hodnot
řešeného území. Byly stanoveny zásady využívání území - zejména prostřednictvím regulativů
funkčního využití, zásady prostorového řešení dalšího rozvoje obce a zásady rozvoje jednotlivých
funkčních složek.
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Odůvodnění vymezených zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch územních rezerv
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Ozn.
Katastrální Způsob
plochy území
využití plochy
Odůvodnění navržených ploch
Z01

Kořenec

Z02

Kořenec

Z03

Kořenec

Plochy smíšené –
obytné SO
Plochy smíšené –
obytné SO
Plochy smíšené –
obytné SO

Z04

Kořenec

plochy bydlení –
bydlení individuální BI

Z05

Kořenec

plochy bydlení –
bydlení individuální BI

Z06

Kořenec

plochy bydlení –
bydlení individuální BI

Z07

Kořenec

plochy bydlení –
bydlení individuální BI
plochy bydlení –
bydlení individuální BI
- zpracovat územní
studií
plochy bydlení –
bydlení individuální BI
- zpracovat územní
studií

Z08

Kořenec

Z09

Kořenec

Z10

Kořenec

plochy bydlení –
bydlení individuální BI

Z11

Kořenec

Z12

Kořenec

plochy bydlení –
bydlení individuální BI
plochy bydlení –
bydlení individuální BI

Z13

Kořenec

plochy bydlení –
bydlení individuální BI

Z14

Kořenec

plochy bydlení –
bydlení individuální BI

Z15

Kořenec

plochy bydlení –
bydlení individuální BI

Z16

Kořenec

plochy bydlení –
bydlení individuální BI

Z17

Kořenec

Z18

Kořenec

plochy bydlení –
bydlení individuální BI
Plochy bydlení –
bydlení v RD a
ubytování BU

• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce severozápadním směrem a navazuje na
plochy schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce severozápadním směrem a navazuje na
plochy schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce severozápadním směrem a navazuje na
plochy schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce severozápadním směrem a navazuje na
plochy schválené původním územním plánem
• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce ve střední části obce a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce východním směrem a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce jihovýchodním směrem a navazuje na
plochy schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce jihovýchodním směrem a navazuje na
plochy schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce ve střední části obce a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce ve střední části obce a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
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Z19

Kořenec

Z20

Kořenec

Z21

Kořenec

Z22

Kořenec

Z23

Kořenec

Z24

Kořenec

Z25

Kořenec

Z26

Kořenec

Z27

Kořenec

Z28

Kořenec

Z29

Kořenec

Z30

Kořenec

Z31

Kořenec

Z32

Kořenec

Z33

Kořenec

Plochy bydlení –
bydlení v RD a
ubytování BU
Plochy občanského
vybavení – veřejná
pohřebiště a související
služby OH
Plochy občanského
vybavení – veřejná
vybavenost OV
Plochy občanského
vybavení – tělovýchova
a sport OS
Plochy občanského
vybavení – tělovýchova
a sport OS
Plochy veřejných
prostranství – s
převahou zpevněné
plochy PV
Plochy veřejných
prostranství – s
převahou zpevněné
plochy PV
Plochy veřejných
prostranství – s
převahou zpevněné
plochy PV
Plochy veřejných
prostranství – s
převahou zpevněné
plochy PV
Plochy veřejných
prostranství – s
převahou zpevněné
plochy PV
Plochy veřejných
prostranství – s
převahou zpevněné
plochy PV
Plochy veřejných
prostranství – s
převahou zpevněné
plochy PV
Plochy veřejných
prostranství – s
převahou zpevněné
plochy PV
Plochy veřejných
prostranství – s
převahou nezpevněné
plochy PZ
Plochy veřejných
prostranství – s
převahou nezpevněné
plochy PZ

• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce jižním směrem – posouvá lokalitu
schválenou územním plánem dále od zastav. území
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce jižním směrem a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce severozápadním směrem a navazuje na
plochy schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce severním směrem a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce severním směrem a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce ve střední části obce a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce ve střední části obce a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce jižním směrem a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce severním směrem a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce severovýchodním směrem a navazuje na
plochy schválené původním územním plánem
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Z34

Kořenec

Z35

Kořenec

Z36

Kořenec

Z37

Kořenec

Z38

Kořenec

Z39

Kořenec

Z40

Kořenec

Z41

Kořenec

Z42

Kořenec

Z43

Kořenec

Plochy veřejných
prostranství – s
převahou nezpevněné
plochy PZ
Plochy veřejných
prostranství – s
převahou nezpevněné
plochy PZ
Plochy veřejných
prostranství – s
převahou nezpevněné
plochy PZ
Plochy veřejných
prostranství – s
převahou nezpevněné
plochy PZ
Plochy dopravní
infrastruktury – účelové
komunikace DU
Plochy dopravní
infrastruktury – účelové
komunikace DU
Plochy sídelní zeleně –
zeleň soukromá,
vyhrazená SZ
Plochy technické
infrastruktury TI
Plochy výroby a
skladování – drobná
výroba a výrobní služby
VD
Plochy smíšené –
obytné SO

• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce východním směrem a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce jižním směrem a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce jižním směrem a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce jihovýchodním směrem a navazuje na
plochy schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zastavěné území obce ve střední části obce a navazuje
na plochy schválené původním územním plánem –
lokalita zahrad
• lokalita schválená původním územním plánem nebo
jeho změnou
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce severním směrem a navazuje na plochy
schválené původním územním plánem
• lokalita v souladu s urbanistickou koncepcí rozšiřuje
zástavbu obce jižním směrem

PLOCHY PŘESTAVBY
Ozn.
katastrální způsob využití plochy
plochy území
P1
Kořenec Plochy smíšené – obytné SO
– zpracovat územní studii
P2
Kořenec plochy bydlení – bydlení
individuální BI
P3
Kořenec Plochy veřejných prostranství –
s převahou zpevněné plochy PV
P4
Kořenec Plochy veřejných prostranství –
s převahou zpevněné plochy PV
P5
Kořenec Plochy veřejných prostranství –
s převahou zpevněné plochy PV
P6
Kořenec Plochy veřejných prostranství –
s převahou zpevněné plochy PV
P7
Kořenec Plochy veřejných prostranství –
s převahou zpevněné plochy PV
P8
Kořenec Plochy veřejných prostranství –
s převahou zpevněné plochy PV
P9
Kořenec Plochy veřejných prostranství –
s převahou zpevněné plochy PV

Odůvodnění navržených ploch k přestavbě
• přestavba nevyužitého výrobního areálu ve
střední části obce
• zástavba proluky ve východní části obce
• rozšíření uličního prostoru v západní části obce
• rozšíření uličního prostoru v západní části obce
• rozšíření uličního prostoru v západní části obce
• rozšíření uličního prostoru v západní části obce
• rozšíření uličního prostoru v severní části obce
• rozšíření uličního prostoru v severní části obce
• rozšíření uličního prostoru v severní části obce
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P10
P11
P12
P13
P14
P15

Kořenec Plochy veřejných prostranství –
s převahou zpevněné plochy PV
Kořenec Plochy veřejných prostranství –
s převahou zpevněné plochy PV
Kořenec Plochy veřejných prostranství –
s převahou zpevněné plochy PV
Kořenec Plochy veřejných prostranství –
s převahou zpevněné plochy PV
Kořenec Plochy veřejných prostranství –
s převahou zpevněné plochy PV
Kořenec Plochy veřejných prostranství –
s převahou zpevněné plochy PV

• rozšíření uličního prostoru ve střední části obce
• rozšíření uličního prostoru v severní části obce
• rozšíření uličního prostoru ve východní části
obce
• rozšíření uličního prostoru ve východní části
obce
• rozšíření uličního prostoru ve střední části obce
• rozšíření uličního prostoru ve střední části obce

PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV
Ve vymezených plochách nelze umístit žádné stavby, které by v budoucnu znemožnily realizaci
navrženého záměru.
ozn.
Katastrální způsob využití plochy
Odůvodnění ploch navržených jako rezervy
plochy území
R01
Kořenec
plochy bydlení – bydlení
• plocha je v souladu s urbanistickou koncepcí,
individuální BI
rozšiřuje obec jihovýchodním směrem podél
silnice
R02
Kořenec
Plochy občanského vybavení
• plocha je v souladu s urbanistickou koncepcí,
– golfový areál OSg
rozšiřuje golfové hřiště v severovýchodní části
řešeného území
Bydlení
Plochy pro bydlení nevychází jen z výpočtu potřeby nových bytů pro dosažení předpokládaného počtu
obyvatel v obci, ale z optimálních možností rozvoje, jež území poskytuje (dostupnosti města
Boskovice). Řešení navazuje na rámec urbanistického řešení daný vymezením zastavěného území.
S ohledem na charakter území (zemědělsky obhospodařovaná krajina) a dále při zohlednění omezení
vyplývajících především ze situování veřejné infrastruktury (VTL plynovod,...) jsou navrhovány
rozvojové plochy především v přímé návaznosti na zastavěné území.
Demografický vývoj
Z věkové skladby obyvatelstva vychází, že nemá obec předpoklady nárůstu počtu obyvatel
v produktivním věku. Největší počet obyvatel byl v Kořenci v roce 1869 (859). Od této doby
počet obyvatel neustále klesal. Tento trend byl způsoben především velmi obtížnými životními
podmínkami, které nutily obyvatele migrovat do jiných oblastí.
Věk
Předproduktivní
Produktivní
Poproduktivní
Celkem

rok 1991
56
165
84

2001
52
176
88

305

316

vývoj počtu obyvatel
380
360
340
320
300
280
260

vývoj počtu
obyvatel
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Ekonomický potenciál:
- základní ekonomickou aktivitou v katastru obce je zemědělská a lesní prvovýroba
- stávající výrobní areál je částečně navržen ke změně využití, pro rozvoj podnikatelských aktivit
s charakterem drobné výroby a výrobních služeb bude sloužit lokalita Z42
- živočišná výroba se na řešeném území nepředpokládá.
- V následujících letech je očekáván příznivý demografický vývoj a předpokládá se, že bude
dynamičtější, především z důvodu požadavků na bydlení ve zdravém prostředí a možnosti
sportovně rekreačního vyžití.
- V současné době žije v obci 362 obyvatel (data ČSÚ k 1.1.2011) a řešení územního plánu
s ohledem na předpokládaný demografický vývoj v dynamické variantě počítá s celkovým
počtem cca 450 obyvatel v roce 2022.
- Vysoká zaměstnanost obyvatelstva – z ekonomicky aktivních obyvatel je 92,2% zaměstnaných
a z nich 89,8% denně vyjíždí do zaměstnání mimo obec. Podle odvětví převažuje zaměstnanost
v průmyslu, stavebnictví a zemědělství.
- Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci obyvatelstva, jako je kvalitní bydlení, možnosti
sportovního, turistického a rekreačního vyžití.
Bytový fond
a) Předpokládaný odpad bytového fondu
Stav bytového fondu v roce 2001 je celkem 154 domů – 96 trvale obydlených domů (96 RD), 98
trvale obydlených bytů, 44 bytů slouží k rekreaci a 4 byty obydlené přechodně.
Nepředpokládá se žádná investiční akce, která by si vyžádala demolici bytového fondu. Pro
přirozený úbytek bytového fondu formou rekonstrukcí pro rozšíření stávajících bytů, odstranění
hygienických a jiných závad, změnou užívání pro nebytové účely (obchod, služby, rekreační
využití) či demolicí z důvodu stáří nebo nevyhovujícího technického stavu objektu, se uvažuje s
celkovým úbytkem 5 bytů.
b) Nová bytová výstavba
Orientační nárůst počtu obyvatel v návrhovém období je cca 90 obyvatel (včetně urbanistické
rezervy ve výši 5%). Do roku 2022 se předpokládá nárůst obyvatel na počet 450 obyvatel.
Výhledová potřeba bytů při obložnosti 3 osoby/byt to představuje celkovou potřebu 30 bytů, při
obložnosti 2,5 osoby/byt je potřeba 36 bytů. Při chtěném soužití 5% domácností je potřeba
34 bytů. (Obložnost v roce 2001 byla 3,2 obyvatele na byt a bylo trvale obydleno 98 bytů).
c) Stanovení výhledové potřeby nových bytů
22 bytů na zlepšení obložnosti
34 bytů pro nárůst obyvatel
15 bytů na náhradu asanací, přestavbou, jiným využitím
71 bytů je celková potřeba bytů, ve všech formách výstavby
Další byty lze získat nadstavbami, vestavbami stávajících RD a rekonstrukcemi
neobydlených RD.
Rozvojové lokality jsou navrženy s rezervou pro výstavbu 126 RD.
Uvedené řešení při zohlednění nedostupnosti některých ploch pokrývá potřebu rozvojových
ploch pro navrhované období. V řešení je zohledněna rezerva na rozvolnění zástavby nebo
nerealizovatelnost výstavby např. z důvodů majetkoprávních vztahů.
Jsou navrženy lokality pro plochy smíšené obytné – Z01, Z02, Z03, Z43, P1 (SO).
Lokalita Z01 (0,137 ha):
Plocha situovaná ve střední části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo zastavěné
území obce, navazuje na stávající plochy smíšené obytné a leží v dosahu dopravní a technické
infrastruktury.
Je určená pro polyfunkční využití, převážně pro bydlení, dále např. pro občanské vybavení,
podnikatelské aktivity a související dopravní a technickou infrastrukturu.
Vzhledem k charakteru okolní zástavby je stanovena výšková regulace max. 2 nadzemní podlaží
a podkroví v návaznosti na okolní zástavbu.
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Pro plochu byly navrženy související plochy pro veřejná prostranství Z26 a P08 za účelem
zajištění přístupu. Je stanovena podmínka zpracování územní studie, která by řešila podrobnější
organizaci území včetně vymezení veřejného prostranství. Plán bude řešit vymezení stavebních
pozemků, komunikací a veřejných prostranství.
Lokalita Z02 (0,205 ha):
Plocha situovaná ve střední části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo zastavěné
území obce, navazuje na stávající plochy bydlení a leží v dosahu dopravní a technické
infrastruktury. Plocha doplňuje zastavěné území v kompaktní celek. Je určená pro polyfunkční
využití, převážně pro bydlení, dále např. pro občanské vybavení, podnikatelské aktivity
a související dopravní a technickou infrastrukturu. Ze západu lokalita sousedí s plochou
veřejného prostranství s místní komunikací. Vzhledem k charakteru okolní zástavby je stanovena
výšková regulace max. 3 nadzemní podlaží v návaznosti na okolní zástavbu.
Lokalita Z03 (0,394 ha):
Plocha situovaná ve východní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo
zastavěné území obce, navazuje na stávající plochy smíšené obytné a leží v dosahu dopravní
a technické infrastruktury. Plocha doplňuje zastavěné území v kompaktní celek. Je určená pro
polyfunkční využití, převážně pro bydlení, dále např. pro občanské vybavení, podnikatelské
aktivity a související dopravní a technickou infrastrukturu. Vzhledem k charakteru okolní
zástavby je stanovena výšková regulace max. 2 nadzemní podlaží a podkroví v návaznosti na
okolní zástavbu. Pro plochu byla navržena související plocha pro veřejné prostranství Z30 za
účelem zajištění přístupu.
Lokalita Z43 (0,530 ha):
Plocha situovaná v jižní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo zastavěné
území obce, navazuje na sportovní areál. Plocha doplňuje zastavěné území v kompaktní celek.
Je určená pro polyfunkční využití, převážně pro bydlení, dále např. pro občanské vybavení,
podnikatelské aktivity a související dopravní a technickou infrastrukturu.
Vzhledem k charakteru okolní zástavby je stanovena výšková regulace max. 2 nadzemní podlaží
a podkroví v návaznosti na okolní zástavbu. Plocha využívá navrženou plochu pro veřejné
prostranství Z31 za účelem zajištění přístupu. Do plochy zasahuje ochranné pásmo VN
a ochranné pásmo veřejného pohřebiště.
Lokalita P1 (1,749 ha):
Plocha situovaná ve střední části Kořence, je vymezena jako plocha přestavbová v zastavěném
území obce. Plocha leží v dosahu dopravní a technické infrastruktury a vytváří přechod mezi
stávající plochou výroby a plochami bydlení. Je určená pro polyfunkční využití, převážně pro
bydlení, dále např. pro občanské vybavení, podnikatelské aktivity a související dopravní a
technickou infrastrukturu. Ze západu lokalita sousedí s plochou veřejného prostranství s místní
komunikací. Vzhledem k charakteru okolní zástavby je stanovena výšková regulace max.
3 nadzemní podlaží. Je stanovena podmínka zpracování územní studie, která by řešila podrobnější
organizaci území včetně vymezení veřejného prostranství. Plán bude řešit vymezení stavebních
pozemků, komunikací a veřejných prostranství.
Jsou navrženy lokality pro bydlení individuální – Z04, Z05, Z06, Z07, Z08, Z09, Z10, Z11, Z12,
Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, P2 (BI).
Lokalita Z04 (1,491 ha):
Plocha situovaná v severozápadní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo
zastavěné území obce, navazuje na stávající plochy bydlení. Plocha doplňuje zastavěné území
v kompaktní celek. Je určená pro výstavbu rodinných domů a související dopravní a technickou
infrastrukturu. Výšková regulace max. 2 nadzemní podlaží a podkroví.
Lokalita Z05 (0,826 ha):
Plocha situovaná v západní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo zastavěné
území obce, navazuje na stávající plochy bydlení. Plocha doplňuje zastavěné území v kompaktní
celek. Je určená pro výstavbu rodinných domů a související dopravní a technickou infrastrukturu.
Vzhledem k charakteru okolní zástavby je stanovena výšková regulace max. 2 nadzemní podlaží
a podkroví v návaznosti na okolní zástavbu. Pro plochu byla navržena související plocha pro
veřejné prostranství Z24 za účelem zajištění přístupu.
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Lokalita Z06 (0,182 ha):
Plocha situovaná ve střední části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo zastavěné
území obce, navazuje na stávající plochy bydlení a leží v dosahu technické infrastruktury. Plocha
doplňuje zastavěné území v kompaktní celek. Je určená pro výstavbu rodinných domů a
související dopravní a technickou infrastrukturu. Vzhledem k charakteru okolní zástavby je
stanovena výšková regulace max. 2 nadzemní podlaží v návaznosti na okolní zástavbu. Větší část
plochy se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky. Pro plochu byla navržena
související plocha pro veřejné prostranství Z24 za účelem zajištění přístupu.
Lokalita Z07 (0,358 ha):
Plocha situovaná ve střední části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo zastavěné
území obce, navazuje na stávající plochy bydlení a leží v dosahu technické infrastruktury. Plocha
doplňuje zastavěné území v kompaktní celek. Je určená pro výstavbu rodinných domů a
související dopravní a technickou infrastrukturu. Vzhledem k charakteru okolní zástavby je
stanovena výšková regulace max. 2 nadzemní podlaží v návaznosti na okolní zástavbu. Pro
plochu byla navržena související plocha pro veřejné prostranství Z24 za účelem zajištění přístupu.
Lokalita Z08 (1,678 ha):
Plocha situovaná ve střední části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo zastavěné
území obce, navazuje na stávající plochy bydlení a leží v dosahu dopravní a technické
infrastruktury. Je určená pro výstavbu rodinných domů a související dopravní a technickou
infrastrukturu. Vzhledem k charakteru okolní zástavby je stanovena výšková regulace max.
3 nadzemní podlaží v návaznosti na okolní zástavbu. Pro plochu byly navrženy související plochy
pro veřejná prostranství Z26 a Z32 za účelem zajištění přístupu. Je stanovena podmínka
zpracování územní studie, která by řešila podrobnější organizaci území včetně vymezení
veřejného prostranství. Plán bude řešit vymezení stavebních pozemků, komunikací a veřejných
prostranství.
Lokalita Z09 (1,484 ha):
Plocha situovaná ve střední části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo zastavěné
území obce, navazuje na stávající plochy bydlení. Je určená pro výstavbu rodinných domů a
související dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha doplňuje zastavěné území v kompaktní
celek. Vzhledem k charakteru okolní zástavby je stanovena výšková regulace max. 2 nadzemní
podlaží v návaznosti na okolní zástavbu. Pro plochu byla navržena související plocha pro veřejné
prostranství Z29 za účelem zajištění přístupu. Od stávající plochy výroby dělí lokalitu ze severní
strany plocha veřejného prostranství, kde bude realizována místní komunikace s izolační zelení.
Je stanovena podmínka zpracování územní studie, která by řešila podrobnější organizaci území
včetně vymezení veřejného prostranství. Plán bude řešit vymezení stavebních pozemků,
komunikací a veřejných prostranství.
Lokalita Z10 (0,632 ha):
Plocha situovaná ve východní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo
zastavěné území obce, navazuje na stávající plochy bydlení. Je určená pro výstavbu rodinných
domů a související dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha doplňuje zastavěné území v
kompaktní celek. Vzhledem k charakteru okolní zástavby je stanovena výšková regulace max.
2 nadzemní podlaží a podkroví v návaznosti na okolní zástavbu. Pro plochu byly navrženy
související plochy pro veřejná prostranství Z29 a P13 za účelem zajištění přístupu.
Lokalita Z11 (1,601 ha):
Plocha situovaná ve východní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo
zastavěné území obce, navazuje na stávající plochy bydlení. Je určená pro výstavbu rodinných
domů a související dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha doplňuje zastavěné území
v kompaktní celek. Vzhledem k charakteru okolní zástavby je stanovena výšková regulace max.
2 nadzemní podlaží a podkroví v návaznosti na okolní zástavbu. Pro plochu byly navrženy
související plochy pro veřejná prostranství Z28, Z29, P12 a P13 za účelem zajištění přístupu. Ze
západní strany lokalita sousedí s plochou sídelní zeleně, která ji odděluje od stávající plochy
výroby.
Lokalita Z12 (1,254 ha):
Plocha situovaná ve severovýchodní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo
zastavěné území obce, navazuje na stávající plochy bydlení. Je určená pro výstavbu rodinných
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domů a související dopravní a technickou infrastrukturu. Výšková regulace max. 2 nadzemní
podlaží a podkroví. Pro plochu byly navrženy související plochy pro veřejná prostranství Z28,
Z33 a P12 za účelem zajištění přístupu.
Lokalita Z13 (0,496 ha):
Plocha situovaná ve východní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo
zastavěné území obce, navazuje na stávající plochy bydlení. Je určená pro výstavbu rodinných
domů a související dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha doplňuje zastavěné území
v kompaktní celek. Výšková regulace max. 2 nadzemní podlaží a podkroví. Pro plochu byla
navržena související plocha pro veřejné prostranství Z30 za účelem zajištění přístupu.
Lokalita Z14 (1,129 ha):
Plocha situovaná ve východní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo
zastavěné území obce, navazuje na stávající plochy bydlení a leží v dosahu dopravní a technické
infrastruktury. Je určená pro výstavbu rodinných domů a související dopravní a technickou
infrastrukturu. Výšková regulace max. 2 nadzemní podlaží a podkroví. Ze západu plocha sousedí
s plochou dopravní – silnicí. Do plochy zasahuje ochranné pásmo lesa.
Lokalita Z15 (0,393 ha):
Plocha situovaná v jižní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo zastavěné
území obce. Je určená pro výstavbu rodinných domů a související dopravní a technickou
infrastrukturu. Výšková regulace max. 2 nadzemní podlaží a podkroví. Pro plochu byly navrženy
související plochy pro veřejná prostranství Z31 a P14 za účelem zajištění přístupu.
Lokalita Z16 (0,486 ha):
Plocha situovaná v jižní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo zastavěné
území obce, navazuje na stávající plochy bydlení a leží v dosahu dopravní a technické
infrastruktury. Je určená pro výstavbu rodinných domů a související dopravní a technickou
infrastrukturu. Výšková regulace max. 2 nadzemní podlaží a podkroví. Pro plochu byly navrženy
související plochy pro veřejná prostranství Z31 a P14 za účelem zajištění přístupu.
Lokalita Z17 (0,494 ha):
Plocha situovaná v jižní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo zastavěné
území obce. Je určená pro výstavbu rodinných domů a související dopravní a technickou
infrastrukturu. Výšková regulace max. 2 nadzemní podlaží. Do plochy zasahuje ochranné pásmo
nemovité kulturní památky. Plocha bude rozdělena na 2 parcely, každá parcela bude zpřístupněna
účelovou komunikací.
Lokalita P2 (0,334 ha):
Plocha situovaná ve východní části Kořence, je vymezena jako přestavbová plocha v zastavěném
území obce, navazuje na stávající plochy bydlení a leží v dosahu dopravní a technické
infrastruktury. Je určená pro výstavbu rodinných domů a související dopravní a technickou
infrastrukturu. Plocha doplňuje zastavěné území v kompaktní celek. Výšková regulace max.
2 nadzemní podlaží a podkroví.
Jsou navrženy lokality pro bydlení v RD a ubytování – Z18, Z19 (BU).
Lokalita Z18 (1,073 ha):
Plocha situovaná ve východní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo
zastavěné území obce, navazuje na stávající plochy bydlení a leží v dosahu dopravní a technické
infrastruktury. Je určená pro výstavbu rodinných domů s možností poskytování ubytovacích
služeb a související dopravní a technickou infrastrukturu. Výšková regulace max. 2 nadzemní
podlaží a podkroví. Z východu plocha sousedí s plochou dopravní – silnicí.
Lokalita Z19 (2,599 ha):
Plocha situovaná v jihovýchodní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo
zastavěné území obce a leží v dosahu dopravní a technické infrastruktury. Je určená pro výstavbu
rodinných domů s možností poskytování ubytovacích služeb a související dopravní a technickou
infrastrukturu. Výšková regulace max. 2 nadzemní podlaží a podkroví. Ze severu plocha sousedí s
plochou dopravní – silnicí. Přes plochu vede nadzemní trasa VN a zasahuje do ní ochranné pásmo
lesa. Přestože je lokalita větší než 2ha, není stanovena podmínka zpracování územní studie, která
by řešila podrobnější organizaci území včetně vymezení veřejného prostranství, protože na území
již je zpracován plán využití. Plán řeší vymezení stavebních pozemků, komunikací a veřejných
prostranství.
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Předpokládaný počet rodinných domů a bytových jednotek:
(Odhad počtu RD vychází z charakteru plochy (tvar, umístění, parcelace atd.), její funkce, podmínek
využití a z limitů v území (ochranná pásma apod.). Je předpokládáno, že každý cca 10. rodinný dům
bude dvoubytový, z čehož plynou předpokládané bytové jednotky.)
č.plochy

výměra (m2) funkce

orientační počet RD

orientační počet b.j.

Z01

1370

SO

1

1

Z02

2050

SO

2

2

Z03

3940

SO

3

3

P1

17490

SO

12

14

Z04

14910

BI

10

10

Z05

8260

BI

6

6

Z06

1820

BI

1

1

Z07

3580

BI

3

3

Z08

16780

BI

11

11

Z09

14840

BI

12

13

Z10

6320

BI

4

4

Z11

16010

BI

12

14

Z12

12540

BI

8

8

Z13

4960

BI

3

3

Z14

11290

BI

9

9

Z15

3930

BI

2

2

Z16

4860

BI

4

4

Z17

4940

BI

2

2

P2

3340

BI

2

2

Z18

10730

BU

8

8

Z19

25990

BU

11

11

Z43

5300

SO

2

2

128

133

CELKEM

Rekreace
Územní plán respektuje stávající lokalizaci ploch s rekreačním využitím. Rekreační funkci lze uplatnit
především v plochách pro bydlení individuální a plochách smíšených obytných. Nové zastavitelné
plochy rodinné hromadné rekreace, stejně jako plochy zahrádkářských osad nejsou navrhovány. Územní
plán doplňuje plochu sídelní zeleně (zahrady – lokalita Z40), které také plní funkci krátkodobé rekreace.
Občanské vybavení
Do roku 1979 byla v obci základní škola. Tato škola měla bohatou tradici a významný vliv na kulturní
život v obci. Nyní děti dojíždějí do základní školy v Benešově. Mateřská školka je v obci od roku 1951.
Od roku 1983 sídlí školka v rekonstruovaném objektu bývalé školy. Mateřská školka je celodenní a
dojíždějí do ní děti i z okolních obcí.
Pro kulturní akce byl v obci roku 1956 postaven kulturní dům, který slouží rovněž jako tělocvična.
V kulturním domě se pořádají plesy. Za kulturním domem se nachází přírodní amfiteátr. Zde se konají
každoroční národopisné slavnosti písní a tanců. Je zde hlediště pro 500 lidí, slavnosti navštěvuje asi
1 000 lidí. Vedle kulturního domu se nachází muzeum, které sem bylo přemístěno po roce 1990 z kaple.
Jedná se o expozici místních tradic a expozici rodáka - malíře Řehořka.
Současný stav školství vyhovuje a v nejbližší době není předpoklad podstatných změn. Územní plán
předpokládá částečnou přestavbu kulturního domu na společensko - ubytovací zařízení.
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V záměrech rozvoje obce je dobudování amfiteátru a dobudování muzea. V představách je také
vybudování památníku Františka Řehořka, akademického malíře. Ten by měl být nejspíše umístěn
v novém prostoru před muzeem.
V obci se nachází kaple. Kaple byla postavena koncem šedesátých let ze sbírek občanů. Vysvěcena byla
až v roce 1993. Farní úřad se nachází v Benešově.
Kaple byla v roce 1997 rekonstruována. Je zapotřebí opravit Boží muka.
V obci se nachází poradna pro děti. Zdravotní středisko se nachází v Benešově. Lékař je navštěvován též
v Boskovicích. Pečovatelská služba není v obci zajišťována.
V obci jsou dvě prodejny se smíšeným zbožím. Jedna je ve vlastnictví Jednoty, druhá je soukromá.
Vzhledem k velikosti obce je vybavení dostatečné. Prodejny specializovaného zboží jsou využívány
především v Boskovicích. V obci se dále nachází pohostinství s 60 místy u stolu. Pošta a spořitelna se
nacházejí v Benešově. Služby jsou provozovány jako živnostenské a jsou umístěny v prostorách
rodinných domů. Obecní úřad má v obci vlastní objekt.
V obci je tělocvična v kulturním domě. Fotbalové a tenisové hřiště je dostatečné a má potřebné zázemí.
V obci se nachází golfové hřiště se zázemím.
Řešení územního plánu umožňuje rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti komerčního občanského
vybavení nejen v plochách pro občanské vybavení, ale podmínky pro služby a občanské vybavení jsou
dány rovněž v rámci ploch smíšených - obytných SO, v rozsahu a druhu, který je vhodný pro řešené
území, aniž by došlo k rozporu se zjištěnými hodnotami. Současné občanské vybavení je vymezeno
samostatně, jedná se o základní kostru stabilizovaného občanského vybavení. Významnou měrou se v
obci uplatňuje občanské vybavení charakteru sportovně-rekreačního. Jedná se především o golfové
hřiště a plochu výletiště.
Je navržena lokalita pro veřejná pohřebiště a související služby – Z20 (OH).
Lokalita Z20 (0,943 ha):
Plocha situovaná v jižní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo zastavěné
území obce. Jedná se o plochu určenou pro veřejná pohřebiště a související dopravní a technickou
infrastrukturu. Plocha byla zvolena pro krátkou vzdálenost od kaple. Plocha je vymezena
v minimálním nutném rozsahu s ohledem na ochranu zemědělské půdy. Plocha leží mimo
zastavěné území, od kterého je odstíněna navrženými plochami veřejného prostranství. Pro
plochu byla navržena související plocha pro veřejného prostranství Z31 za účelem zajištění
přístupu.
Je navržena lokalita pro veřejnou vybavenost – Z21 (OV).
Lokalita Z21 (0,079 ha):
Plocha situovaná v jižní části obce Kořenec leží v dosahu dopravní a technické infrastruktury.
Plocha přímo navazuje na již zastavěné území, na sportovně rekreační areál a sousedí s nemovitou
kulturní památkou. Jedná se o plochu určenou pro občanské vybavení (doplňující funkce pro
nemovitou kulturní památku) a související dopravní a technickou infrastrukturu. Vzhledem k
charakteru sousedního území a funkcí v něm, nelze pro požadovaný způsob využití vymezit jinou
plochu. Je stanovena prostorová regulace - výšková hladina nesmí omezit působení nemovité
kulturní památky – skoro celá plocha leží v ochranném pásmu nemovité kulturní památky.
Jsou navrženy lokality pro tělovýchovu a sport – Z22, Z23 (OV).
Lokalita Z22 (0,688 ha):
Plocha situovaná v jižní části obce Kořenec leží v dosahu dopravní a technické infrastruktury.
Plocha přímo navazuje na již zastavěné území, na sportovně rekreační areál. Jedná se o plochu
určenou pro tělovýchovu a sport (rozšíření sportoviště) a související dopravní a technickou
infrastrukturu.
Pro plochu byla navržena související plocha veřejného prostranství Z31 za účelem zajištění
přístupu.
Lokalita Z23 (0,116 ha):
Plocha situovaná při východní hranici obce Kořenec leží při účelové komunikaci. Jedná se o
plochu určenou pro tělovýchovu a sport (plocha pro zřízení rozhledny) a související dopravní a
technickou infrastrukturu. Lokalita byla vybraná na základě konfigurace terénu, umístění (výhled
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na golfový areál) a pro dobrý přístup po stávající účelové komunikaci.
Funkci občanského vybavení lze také uplatnit v plochách pro bydlení individuální, bydlení v RD a
ubytování a v plochách smíšených obytných.
Veřejná prostranství
Plochy veřejných prostranství jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkrese “N2 Hlavní
výkres”. Koncepce rozvoje veřejných prostranství souvisí s celkovým rozvojem obce a to především s
dopravní obsluhou navržených lokalit. Jsou vymezena veřejná prostranství, která zahrnují místní
komunikace, obslužné komunikace, plochy pro parkování (kromě samostatně vymezených ploch pro
dopravu) a doprovodnou zeleň.
Jsou navrženy lokality pro veřejné prostranství s převahou zpevněné plochy – Z24, Z25, Z26,
Z27, Z28, Z29, Z30, Z31, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15 (PV).
V návrhu řešení jsou vymezeny plochy veřejných prostranství s převahou zpevněné plochy. Všechny
plochy plní základní komunikační funkci.
Jsou navrženy lokality pro veřejné prostranství s převahou nezpevněné plochy–Z32, Z33, Z34,
Z35, Z36, Z37 (PZ).
V návrhu řešení jsou vymezeny plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněné plochy. Plochy s
převahou veřejné zeleně případně vodní plochy s doplňkovou komunikační funkcí.
Veřejná prostranství jsou také přípustná v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem užívání.
Dopravní infrastruktura
Územní plán respektuje stávající komunikační systém tvořený silnicí III. třídy - III/37444 a místními a
účelovými komunikacemi, které celý systém propojují.
Silniční doprava
Silnice III/37444 (Benešov – Kořenec – Šebetov – Vanovice – Letovice) procházející řešeným územím
je v zastavěném území obce územně stabilizována a zajišťuje přímou obsluhu přilehlých objektů. Trasa
stávající silnice je dlouhodobě stabilizovaná, bez nároku na nové plochy pro silniční dopravu.
Ochranné pásmo silnice III. třídy, které je 15 m od osy vozovky mimo souvisle zastavěné území,
zasahuje do nově navrhovaných ploch bydlení (lokality Z14, Z18, Z19).
Místní komunikace
navazují na silnici a vytvářejí tak dopravní kostru obce. Trasy stávajících místních komunikací jsou
stabilizované s navrženým lokálním rozšířením. Trasy místních komunikací jsou součástí ploch
veřejného prostranství. V zastavitelných plochách bude možné navrhovat nové komunikace v
příslušných šířkových parametrech v souladu s normami.
Ke všem navrženým plochám je zajištěn přístup a příjezd. Nově navržené zastavitelné plochy budou
dopravně obsluhovány místními příp. účelovými komunikacemi napojenými na stávající dopravní
kostru. Nové komunikace budou řešeny v plochách veřejných prostranství a dále v rámci jednotlivých
ploch s rozdílným využitím bez nároků na další urbanistickou plochu pro dopravu.
Účelové komunikace
Zemědělské a lesní cesty navazují většinou na místní komunikace a jsou v území stabilizovány. Mohou
být součástí jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití - plochy zemědělské, plochy lesní. Jejich
trasy budou případně upraveny na základě komplexních pozemkových úprav.
Jsou navrženy lokality pro účelové komunikace – Z38, Z39 (DU).
Lokalita Z38 (0,213ha):
Plocha účelové komunikace v západní části Kořence zajišťující dostupnost navržené plochy
pro ČOV ze silnice III.třídy.
Lokalita Z39 (0,012ha):
Plocha účelové komunikace ve východní části Kořence zajišťující napojení stávající účelové
komunikace na silnici III.třídy.
Dopravní zařízení
Dopravní zařízení tvoří autobusová točna a 3 autobusové zastávky (celkem 6 v obou směrech), jedna je
vybavená čekárnou.
Doprava v klidu
Územním plánem jsou respektovány stávající plochy dopravy v klidu, a to jak plochy pro odstavování,
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tak plochy pro parkování. Ty jsou vymezeny buď jako plochy pro silniční dopravu (DS), případně jako
plochy veřejných prostranství (PV, PZ) nebo je tato funkce přípustná v jiných plochách s rozdílným
způsobem využití. Nové samostatné plochy pro dopravu v klidu nejsou samostatně navrhovány (s
realizací odstavných stání je uvažováno především v rámci lokality Z31 u navržené plochy pro hřbitov).
V navrhovaných zastavitelných plochách musí být požadavky na dopravu v klidu řešeny v rámci těchto
ploch bez nároků na další urbanistickou plochu pro dopravu.
Odstavení vozidel je řešeno na stupeň automobilizace 1:2,5 dle ČSN 736110 a 1:20 obyvatel u
parkovacího stání pro obytnou zónu.
Navrhuje se doplnění stávajících odstavných a parkovacích stání:
P1 (10 stání)
- v rámci rozvojové lokality bydlení
P2 (4 stání)
- v rámci rozvojové lokality bydlení
P3 (3 stání)
- v rámci rozvojové lokality bydlení
P4 (6 stání)
- v rámci rozvojové lokality bydlení
P5 (25 stání)
- v rámci rozvojové lokality veřejného prostranství pro hřbitov
a sportovně rekreační areál
P6 (10 stání)
- v rámci rozvojové lokality veřejného prostranství pro bydlení
P7 (15 stání)
- v rámci rozvojové lokality výroby
P8 (6 stání)
- v rámci rozvojové lokality bydlení
P9 (3 stání)
- v rámci rozvojové lokality bydlení
P10 (8 stání)
- v rámci rozvojové lokality bydlení
P11 (4 stání)
- v rámci rozvojové lokality bydlení
P12 (6 stání)
- v rámci rozvojové lokality bydlení
P13 (5 stání)
- v rámci rozvojové lokality OV (rozhledna)
P14 (6 stání)
- v rámci rozvojové lokality veřejného prostranství pro bydlení
Pro umisťování parkovacích a odstavných stání pro motorová vozidla platí:
- u navržených ploch pro bydlení bude potřebný počet odstavných stání, vždy jako součást
objektů nebo souboru staveb,
- výjimečně přípustná v odůvodněných případech je výstavba jednotlivých garáží, nespojených
stavebně s jiným objektem, v tomto případě je nutné dodržet tradiční charakter objektu (nízká
jednopodlažní stavba se sklonitou střechou, z tradičních materiálů),
- přípustné jsou parkovací stání, odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech stavebních
plochách, pokud není podrobnější územně plánovací dokumentací stanoveno jinak,
- přípustné jsou parkovací stání, odstavná stání a garáže osobních vozidel v obytných zónách, ve
sportovních plochách pouze pro potřebu vyvolanou přípustným využitím území,
- nepřípustné jsou parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a pro přívěsy
těchto nákladních vozidel v obytných zónách, v plochách sportovních a občanského vybavení,
- přípustné jsou parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy v
plochách výroby
Hromadná doprava
Hromadná doprava je zajišťována pravidelnými autobusovými linkami.
V obci je 6 zastávek linkové autobusové dopravy v obou směrech, ze kterých lze zajistit dostupnost
obytného území v docházkových vzdálenostech (v časové izochroně 7 min tj. cca 400 m) Vzhledem k
výše uvedenému z hlediska hromadné dopravy nejsou nové nároky na plochy pro silniční dopravu.
Požadované funkce např. autobusové zastávky, zálivy apod. lze zajistit ve stávajících plochách.
Cyklistická doprava
Obcí Kořenec v současné době procházejí cyklotrasy č.505 (Skalní Mlýn-Městečko Trnávka), č.5226A
(Žleb-Kořenec), č.5226 (Doubrava-Bahna), které jsou v územním plánu zohledněny.
Cyklistické trasy jsou vedeny po silnici III. třídy, místních a účelových komunikací.
Pěší doprava
Přes řešené území vede značená turistická trasa zelená - Drahany - Malé Hradisko – Buková – Horní
Štěpánov – Pohorská Louka – Kořenec.
Návrh respektuje stávající trasy pěší dopravy. Základní pěší provoz se odehrává na systému chodníků
vedoucích podél silnice. Pěší provoz v obci je z větší části dořešen a jsou zde vybudovány chodníky pro
pěší. Vymezené plochy pro silniční dopravu příp. plochy veřejných prostranství v zastavěném území
rovněž umožňují jejich dobudování dle potřeby. Pěší trasy lze konkrétně navrhnout v podrobnější
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dokumentaci v rámci ploch s rozdílným využitím, jak stávajících, tak navrhovaných. Z hlediska pěší
dopravy nejsou nové nároky na plochy pro silniční dopravu.
Železniční doprava
Na území obce nejsou vymezeny stávající ani navrhované plochy železniční dopravy.
Letecká doprava
Na území obce nejsou vymezeny stávající ani navrhované plochy letecké dopravy.
Hluk z dopravy
Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a vyhlášky č.
523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní
požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na
jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování). Nejvyšší přípustné hodnoty hluku (mezní hodnoty)
stanovené tímto předpisem jsou:
pro silniční dopravu
LAdvn
hlukový ukazatel pro celodenní obtěžování hlukem.
70 dB
Lan
hlukový ukazatel pro rušení spánku
60 dB
V územním plánu nejsou navrhována žádná protihluková opatření. Případná opatření proti hluku lze
realizovat v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. U lokalit s predikcí hlukového
zatížení z dopravy určených pro bydlení je podmíněno jejich využití doložením skutečnosti (v dalším
stupni projektové přípravy), že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorách a venkovních prostorech staveb.
Sídelní zeleň
Územní plán vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň v zastavěném území a na stávajících,
rozvojových a přestavbových plochách, jako součást veřejných prostranství (PZ, PV, SZ). Plochy
sídelní zeleně jsou přípustné v jiných plochách s rozdílným způsobem využití.
Sídelní zeleň je v územním plánu většinou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití (hl.
ploch smíšených obytných a občanského vybavení). Tyto plochy mohou zahrnovat i veřejně přístupné
plochy zeleně. Plochy veřejně přístupné zeleně jsou ovšem především součástí ploch veřejného
prostranství.
Je navržena lokalita pro zeleň soukromou, vyhrazenou – Z40 (SZ).
Lokalita Z40 (0,959 ha):
Plocha neveřejné sídelní zeleně (zahrady) byla vymezena jako samostatná plocha sídelní zeleně bez
možnosti umisťování staveb rodinných domů. Plocha plní izolační funkci mezi stávající plochou výroby
a navrženou lokalitou bydlení (Z11). Předpokládá se využívání této plochy jako zahrady, s možností
umisťování souvisejících staveb (pro zahrádkaření apod.).
Technická infrastruktura
Vodní hospodářství, likvidace odpadních vod
Zdrojem pitné vody je prameniště o vydatnosti cca 0,5 l/sec s max. povoleným odběrem 1,2 l/sec a vrt o
vydatnosti rovněž 0,5 l/sec s kvalitní vodou, nevyžadující úpravy. Zdroje vody jsou východně od obce.
- Pásmo PHO
V “Koordinačním výkrese O2” jsou vyznačena PHO I, PHO II. Nad obcí je i vodojem 100 m3 na kótě
650 m n.m.. Průměrné využití prameniště je cca 0,4 l/sec a vrtu 0,32 l/sec. Vodovodní systém je ve
správě Vodárenské a.s.- divize Boskovice.
- Rozvod pitné a požární vody
Hlavní rozvody v obci jsou v profilu DN 80- 100 (PE), což vyhovuje požárním předpisům pro bytovou
zástavbu a menší výrobní objekty. V bočních uličkách jsou profily 6/4"- 2" (PE), požární zajištění je z
hlavních řadů nebo z potoka.
- Výpočet potřeby pitné vody a množství odpadních vod
Výpočet je proveden podle Směrnice č. 9/73 a Metodického pokynu pro výpočet potřeb pitné vody pro
dlouhodobý výhled /MLVH ČSR ze dne 15.8.1984/ - pokyny jsou přehodnoceny dodatkem č.1/87
vzhledem k novým směrům národního hospodářství.
V roce 2022 se předpokládá:
pro obyvatelstvo - 450 obyv. x 135 l/obyv/den = 60.750 l/den
pro výrobu
- 50 prac. x 60 l/prac/den = 3.000 l/den
pro občanské vybavení 450x20 l/prac/den = 9.000 l/den
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ostatní vybavenost = 6.000 l/den
celkem Qp = 78 750 l/den
Qm = 0,91 l/s x 1,5 = 1,4 l/s (kapacita zdrojů 1,0 l/s) Qmh= 0,94x2,1 = 1,98 l/s.
Veškeré hlavní rozvody budou umístěny ve veřejných komunikacích, navržených jako veřejná
prostranství nebo plochy dopravy.
- Akumulace
Vodojem (min.hladina vody na kótě 645 m n.m., max.hladina vody na kótě 650 m n.m).
Potřeba vody Qm = 78,75 m3/den. Při úvaze cca 0,8 Qm je třeba přibližně 63 m3 akumulace.
Stávající podzemní vodojem s kapacitou 100 m3 pokrývá výhledovou potřebu pitné vody obce.
Akumulace pro požární účely:
Ap = 3,6 x qp x h x t
qp = 6.0 l . s-1
h = 1 ks
t = 2 hod.
V případě trvání požáru po dobu 2 hod. a průtoku 6.0 l/s je třeba 48,24 m3 akumulace a stávající
vodojem vyhovuje. Požární zabezpečení bude zajištěno pomocí požárních hydrantů osazených
na vodovodní síti.
Požární zajištění v místech s menším tlakem než 0,2 MPa je zajištěno z potoka.
- Tlakové poměry
Zástavba obce(včetně rozvojových lokalit) je na kotě 588 - 680 m n.m., z toho je převážná část
zásobena gravitačně a jen malá část přes AT stanici. Tlakové poměry jsou u gravitačně zásobené
části vyhovující pro jedno podlažní zástavbu RD a to - maximální hydrostatický tlak 0,62 MPa a
minimální hydrodynamický tlak 0,1 MPa. U gravitačního zásobení je požadovaný minimální
hydrodynamický přetlak v síti 0,15 Mpa, tj. min. hydrostatický tlak 15 m výškového sloupce.
Min. hydrostatický přetlak u nejníže položeného hydrantu na vodovodním řadu při zásobení
požární vodou je 0,2 Mpa, t.j. 20 m tlakové výšky.
Maximální přetlak je stanoven na 0,6 Mpa (v odůvodněných případech je možno připustit až
0,7Mpa). t.j. max. 60 m, vyjímečně 70 m výškového sloupce, při zásobení v jednom tlakovém
pásmu.
*Posouzení na min.hydrostatický tlak:
Nejvýše položená bytová zástavba
stávající na kótě
658 m n.m.
navrhovaná na kótě
680 m n.m.
U stávající zástavby je min. hydrostatický tlak 13 m a 35 m u návrhových lokalit.
Požadovaný minimální hydrostatický tlak nevyhovuje a proto je u vodojemu zřízena tlaková
stanice.
*Posouzení na max.hydrostatický tlak:
Nejníže položená bytová zástavba
stávající na kótě
588 m n.m.
navrhovaná na kótě
597 m n.m.
U stávající zástavby je max. hydrostatický tlak 62 m a 53 m u návrhových lokalit.
Stávající i navrhovaná zástavba po stránce max. hydrostatického tlaku vyhovuje.
Likvidace splaškových vod je v současnosti řešena svedením do kořenové čistírny odpadních vod,
jímkami a septiky u jednotlivých RD. Stávající dešťová kanalizace je zaústěna do Kořeneckého
potoka. Zástavbu obce tvoří RD a hospodářská stavení a občanská vybavenost. Jiní větší
producenti odpadních vod a průmyslová výroba se v obci nenachází.
Splašková kanalizace má profil DN 300 a je vedena převážně v místních komunikacích a silnici
lll.tř. č.3744. Do kanalizace jsou však vypouštěny bez povolení někde i balastní vody, které
zhoršují účinnost čistění v kořenové ČOV. Ta je dimenzována na kapacitu 400 -1000 EO. V
současné době je množství splaškových vod Q = 523Pm /den = 0,6 l/s, což odpovídá charakteru
obce (převážně RD s menším hospodářským vybavením, rekreační objekty, malé ZD a drobná
výroba). Kanalizace a ČOV je ve správě Vodárenské a.s.- divize Boskovice. Kanalizace včetně
ČOV byla zkolaudována v roce 1997.
U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace
navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován
individuální způsob likvidace odpadních vod. Lokality mimo souvislou zástavbu budou
odkanalizované individuálně.
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Je navržena lokalita pro technickou infrastrukturu – Z41 (TI).
Lokalita Z41 (0,262 ha):
S ohledem na to, že obec leží v povodí říčky Bělé a vodárenské nádrže skupinového vodovodu se
předpokládá výstavba ČOV (viz. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje) po
roce 2015. Likvidace odpadních vod je navržena pomocí centrální, mechanicko-biologické ČOV.
Při řešení likvidace splaškových vod pomocí centrální ČOV, bude dobudována/rekonstruována
oddílná kanalizace.
Plocha situovaná západně od zastavěného území obce je vymezena jako zastavitelná plocha mimo
zastavěné území obce. Pro plochu byla navržena související plocha pro dopravní infrastrukturu
(účelová komunikace) Z38 za účelem zajištění přístupu.
Dešťové srážky z ploch jsou odváděny do Kořeneckého potoka. Vzhledem ke konfiguraci terénu není
přítok extravilánových vod nikterak veliký. Navrhuje se maximálně využít možnosti zachycení
dešťové vody v místě dopadu a vsakování dešťových vod. Navrhuje se rozšíření profilu
stávajícího zatrubnění Kořeneckého potoka z důvodu možného vzdutí při přívalových srážkách.
Zadržování vody v krajině je v územním plánu řešeno jak stabilizací a uspořádáním funkčních
ploch, tak i vymezením a návrhem doplnění prvků ÚSES a ploch ekologicky významných
segmentů krajiny (lokality 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12) spolu s vymezením
plochy pro vodní plochu (lokalita 13) a zalesnění (lok. 14).
Funkce protierozní ochrany je částečně řešena stabilizací stávajících a návrhem nových ploch
přírodních. Realizaci technických opatření umožňují jednotlivé plochy s rozdílným způsobem
využití, bez nároku na samostatnou funkční plochu.
Pro zabezpečení požární vody budou využívány stávající a navrhované vodní plochy.
Protipožární zabezpečení bude vyhovovat ČSN 73 0873.
Energetika - zásobování plynem, zásobování el. energií
Způsob zásobování elektrickou energií navazuje na stávající koncepci zásobování elektrickou energií
z distribuční sítě ve správě E.ON Česká republika, s.r.o. Ta je reprezentována distribučním vedením
10kV s trafostanicemi.
V zastavěném území Kořence se nacházejí 2 TS. 2 TS jsou umístěny ve stávající ploše výroby (areál
Agrodružstva).
Na základě bilance stávajícího stavu a výpočtu byly stanoveny nároky na zásobování stávajícího
zastavěného území a nově navržených lokalit a navržena plocha pro novou trafostanici a vedení
přípojky VN.
Výpočet nároků na zásobování nově navržených lokalit v obci Kořenec
Pro stanovení energetické bilance v nově navržených lokalitách bylo uvažováno s tím, že v cca
30 % bude elektrická energie využívána k topení a přípravě TUV (spotřeba kategorie C2) a ve
zbývajících cca 70% budou použity alternativní zdroje - především zemní plyn (spotřeba
kategorie B 2).
Příkon pro jednotlivé kategorie domů byl stanoven takto :
Soudobý příkon domu kategorie „B2“ : Pb = 3 kW - vaření a příprava TUV
„C2“ : Pb = 12 kW -vaření, příprava TUV, elektrické vytápění
Občanská vybavenost :
golfový klub cca 30 osob
Pb = 30 kW
sportoviště – hřiště
Pb = 3 kW
Výroba:
stávající areál
Pb = 20 kW
Je uvažováno :

s výstavbou 70 RD
Pb = 560 kW
občanská vybavenost
Pb = 3 kW
výrobní plochy
Pb = 30 kW
Navrhuje se trafostanice sloupová v severozápadní části obce a přípojka VN ze stávajícího VN rozvodu
u plochy výroby. Umístění trafostanice a trasa přípojky VN je součástí grafické části ÚP.
Předpokládáme, že i ve výhledu bude přenos požadovaného výkonu zajišťován ze stávajících
venkovních vedení VN a rozvodů NN, které budou ponechány ve stávajících trasách. Zvýšení příkonu
bude projednáno s distributorem el.energie v dalším stupni dokumentace (dle konkrétně vzniklé situace)
a bude rozhodnuto, zda lze příkon zajistit výměnou transformátoru za transformátor o větším výkonu,
nebo si záměr vyžádá instalaci nové distribuční trafostanice.
Trafostanice je možno umisťovat v plochách a koridorech a budou napojeny do systému vn, a to buď
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nadzemním vedením nebo vedením kabelovým (v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu).
Plochy pro umístění větrných a fotovoltaických elektráren nejsou navrženy.
V roce 1996 byla dokončena plynofikace obce. Kolaudace proběhla v roce 1997. Přípojka VTL DN
100/40 je od plynovodu DN 500/40 Květnov - Lobodice a ukončena je v RS 1200/2/1-440 (Montags).
Rozvody plynovodu v obci jsou STL PE 63-90, přípojky PE 32-25. Pouze řad podél silnice k Benešovu,
který je dimenzován i pro obce Benešov a Okrouhlá, má dimenzi PE 160. Provoz STL zatím 0, 1 MPa
může být zvýšen až na 0,3 MPa.
Ochranné pásmo VTL řadu a RS je 4 m, bezpečnostní pásmo RS 10 m a VTL 15 m. Ochranné pásmo
STL řadu v obci je 1 m, mimo obec je 4 m.
Nutno dodržovat bezpečnostní a ochranná pásma plynu, RS vyplývající ze zákona č. 222/94 Sb.
Navrhované lokality budou zemním plynem zásobovány v lokalitách souvislé zástavby napojením na
stávající STL plynovodní síť nebo napojením na nové STL plynovodní řady, které budou napojené na
stávající plynárenské zařízení a to v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu. Individuálně lze
řešit zásobování plynem z vlastních zásobníků.
Elektronické komunikace
Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci stávajících komunikačních vedení a elektronických
komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě. Nové navrhované lokality budou napojeny novým
vedením navazujícím na stávající telekomunikační sítě v rámci jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití (bez nároku na samostatně navrhované plochy technické infrastruktury). Telefonní
ústředna je v Benešově, do obce je přivedena kabelová přípojka od Benešova a provádí se kabelový
rozvod po celé obci.
Zásobování teplem
Pro vytápění se v převážné míře využívá zemní plyn. Územním plánem nejsou navrhovány nové plochy
pro využití netradičních a alternativních zdrojů energie jako je např. využití biomasy, tepelných
čerpadel, solární energie. Tyto zdroje však lze využít pro potřebu jednotlivých domácností a umisťovat
je na jednotlivých pozemcích rodinných domů v odpovídajících funkčních plochách.
Na území obce není provozována stávající síť rozvodů centrálního zásobování teplem.
Nakládání s odpady
Obec je ze zákona původcem komunálního odpadu.
- Tříděný sběr odpadových surovin do úrovně kovy, sklo, plast je zajišťováno. V návrhu je
uvažováno s plochou pro umístění kontejnerů na tříděný odpad v ploše “VD“ (lokalita Z42)
nebo ve stávající ploše “VZ”. Předpokládá se sběr železa, barevných kovů, tříděného skla,
textilu, papíru, umělých hmot, baterií a případně dalších recyklovatelných surovin. Na ploše pro
tříděný odpad budou také uloženy suroviny k recyklaci inertních materiálů.
- Odpad z průmyslové výroby - není.
- Nebezpečný odpad se vyskytuje jen u domácností.
Svoz tuhého komunálního odpadu zajišťuje SITA CZ, a.s. – provoz Boskovice. V obci a jejím katastru
se nenachází skládka inertního odpadu. Pro potřeby obce Kořenec je využívána skládka v obci Benešov.
Možné je též využití skládky v Boskovicích.
Výroba
Plochy výroby v řešeném území pouze doplňují základní funkce, výše uvedené. V řešeném území je
částečně nevyužitá plocha areálu Agrodružstva. Tato plocha je částečně stabilizována (plocha
zemědělské výroby VZ) a částečně vymezena jako plochy k přestavbě na plochu smíšenou obytnou
(lokalita P1).
Je navržena lokalita pro drobnou výrobu a výrobní služby – Z42 (VD).
Lokalita Z42 (1,646 ha):
Plocha situovaná v severní části Kořence, je vymezena jako zastavitelná plocha mimo zastavěné
území obce, navazuje na stávající plochu výroby a leží v dosahu dopravní a technické infrastruktury.
Je určená pro umístění staveb pro výrobní a nevýrobní služby, skladování a související dopravní a
technickou infrastrukturu.
Je stanovena výšková regulace max. 2 nadzemní podlaží, v případě výrobních a skladových objektů
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výška římsy max. 8m. Pro plochu byla navržena související plocha pro veřejné prostranství Z28 za
účelem zajištění přístupu.
Plochy vodní a vodohospodářské
Řešením územního plánu jsou respektovány stávající vodní plochy a toky (WT) včetně manipulačních
pruhů, které nejsou v měřítku územního plánu graficky zobrazitelné. Na území obce se nacházejí vodní
toky Bělá, Kořenecký potok a Višňový potok.
Je navržena lokalita pro vodní plochy a toky – 13 (WT).
Lokalita 13 (0,593 ha):
Plocha se nachází při jižní hranici řešeného území a jedná se o nově navrhovanou vodní plochu, která
plní funkci opatření ke zvyšování retenční schopnosti krajiny a funkci krajinotvornou.
Plochy zemědělské
Větší část území obce Kořenec má charakter kulturní intenzivně využívané zemědělské krajiny.
Určujícím prvkem rázu této krajiny je vedle dynamického reliéfu převažující zemědělské využití
s charakteristickými poměrně rozsáhlými hony orné půdy, jež jsou navzájem oddělené sítí komunikací
(polních cest doprovázených většinou nevýraznou vegetací). Severní a západní část řešeného území
pokrývají souvislé lesní porosty. Současný stav krajiny byl v územním plánu vyhodnocen a jsou
navržena vhodná opatření ke zvýšení ekologické stability a její produkční schopnosti.
Plochy přírodní
Územní plán navrhuje nové plochy zeleně především v souvislosti s vymezováním ploch ÚSES a ploch
ekologicky významných segmentů krajiny. Realizací ÚSES dojde ke zmírnění či odstranění negativních
jevů velkoplošného hospodaření (eroze, zrychlený odtok vody z krajiny, malé zastoupení ekologicky
významných společenstev atd.) a zároveň dojde i ke zvýšení prostupnosti a atraktivity krajiny. Dále je
navržena plocha č.13 k realizaci vodní plochy ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.
Územní systém ekologické stability
Územní systém je vymezen na místní úrovni oborovou dokumentací (Ekologická dílna Brno, 1993
a ÚSES zpracovaný za území okresu Blansko - LŐW a spol. s.r.o., 2000).
Územní systém ekologické stability (ÚSES) se do územního plánu promítá z hlediska funkčního
a prostorového. Funkčně se jedná o soubor vzájemně propojených přirozených či přírodě blízkých
ekosystémů. V místech, kde stávající ekosystémy nevyhovují svým stavem, jsou územním plánem
navrženy plochy k doplnění s možností uplatnění vyvlastnění pro danou funkci. Prostorově vychází
ÚSES z biogeografické teorie ostrovů, jež poskytuje teoretický základ pro návrh účelného
rozložení, velikosti a vzdálenosti ekologicky stabilních částí krajiny.
Reálně při tvorbě ÚSES pro řešené území vycházel projektant z podkladových koncepcí. Územním
plánem jsou integrálně provázány prvky zeleně a prvky ÚSES. Tato základní síť by měla plnit
funkci kostry ekologické stability, na níž by měla být postupně navázána další dílčí opatření pro
obnovu a zvyšování ekologické stability území. Realizace navržených opatření bude mít i kladný
vliv na krajinný ráz.
Prvky ÚSES spolu s navrženými regulativy funkčního a prostorového uspořádání, odrážejícími
podmínky a nároky řešeného území, stabilizují a dále rozvíjí hodnoty přírody a krajiny. Právě
s cílem stabilizování a zajištění dalšího rozvoje výše uvedených hodnot jsou tyto prvky
nezastavitelnými.
Nadregionální ÚSES
Lesním komplexem podél východní hranice katastru prochází nadregionální biokoridor, který však
přímo do katastru nezasahuje. Na tento biokoridor je ovšem navázán systém místních (lokálních)
biokoridorů.
Regionální ÚSES
Do katastrálního území zasahuje na severozápadu regionální Biocentrum RBC 1886 „Pod
Švancarkou“.
Regionální biocentrum jednoznačně lokalizované o celkové výměře cca 57,8 ha, výměra na k.ú.
Kořenec je cca 7,8 ha. Regionální biocentrum je funkční a je respektováno.
Lokální ÚSES
Lokální ÚSES je tvořen biocentry a biokoridory lesního, lučního i vodního typu. Trasy ÚSES jsou
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vedeny v souladu s oborovými dokumenty, migračními trasami bioty a skutečným stavem krajiny.
U všech prvků ÚSES dochází dle možností k úpravě jejich velikosti a tvaru na základě parcelace
katastrální mapy, jednotek prostorového rozdělení lesa a stavu v terénu. Části ÚSES lze
charakterizovat jako existující funkční, částečně funkční a ve dvou úsecích biokoridoru jako
nefunkční. Návaznost prvků ÚSES na sousední k.ú. je dodržena a znázorněna v koordinačním
výkrese. Udržení a zlepšení stavu ÚSES předpokládá přirozenou druhovou skladbu sadebního
materiálu (v případě vhodného a kvalitního mateřského porostu je vhodné využít přirozenou
obnovu lesa), u segmentů ÚSES mimo lesní porosty nastavení vhodného managementu pro
podporu biodiverzity krajinné zeleně, travních porostů a vodních ploch.
Jedna trasa biokoridoru vychází z lokálního biocentra Paprč při východní hranici katastru
a sleduje tok Višňového potoka a jeho pravostranného přítoku na jižní hranici katastru. Do trasy
biokoridoru jsou vložena dvě funkční biocentra. Biokoridor, označený v celé své trase jako
funkční, pak navazuje při jihozápadním cípu katastru na biokoridor Bělé.
Druhý funkční biokoridor jde dnem údolí Kořeneckého potoka západně od obce a navazuje též na
biokoridor Bělé.
Jediný biokoridor reprezentující hydricky normální stanovištní podmínky prochází napříč
katastrem od jeho severovýchodní hranice zemědělskou krajinou k západnímu okraji obce a pak
dále k jihu. Biokoridor má úseky funkční, částečně funkční i chybějící. V jeho trase se nachází
biocentrum, umístěné při západním okraji obce v místě ekologicky významného segmentu
Kořeňáky. Biocentrum je charakterizováno jako částečně funkční.
U nefunkčních úseků posledně jmenovaného biokoridoru v blízkosti obce je směrně navrženo
trasování biokoridoru tak, aby se tyto úseky nacházely v co největší vzdálenosti od zastavěného
území v místech, kde lze předpokládat poněkud menší tlaky na jiné způsoby využití území.
Navržený systém biokoridorů a biocenter je v generelu ÚSES doplněn o interakční prvky. Stávající
interakční prvky tvoří zejména dřevinné porosty mezí a kamenic, remízky a doprovodná dřevinná
vegetace komunikací. Jako další interakční prvky lze chápat navržená stromořadí podél
komunikací.
Úpravy a změny ÚSES, provedené při zpracování územního plánu
Oproti oborové dokumentaci ÚSES (generel okresu Blansko, LŐW a spol. 2000) byly při řešení
územního plánu provedeny některé úpravy vyvolané koordinací záměrů v území a řešením požadavků
na udržitelný rozvoj území, jak vyplynuly ze zpracovaných průzkumů a rozborů.
- Plocha částečně funkčního biokoridorů z LBC Kořeňáky byla odkloněna cca o 250 m severněji
od navrhované zástavby z důvodu zachování možných ploch pro výhledové rozšíření
zastavitelného území obce.
Jsou navrženy lokality přírodní – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 (A).
Lokalita 01 (0,602 ha):
Plocha se nachází v nefunkčním lokálním biokoridoru při jižní hranici řešeného území – změna
využití orné půdy na plochu přírodní s funkcí krajinotvornou pro extenzivní travní porosty,
skupinovou zeleň, rozptýlenou zeleň, solitérní zeleň, liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná
společenstva.
Lokalita 02 (0,038 ha):
Plocha se nachází v nefunkčním lokálním biokoridoru při jižní hranici řešeného území – změna
využití orné půdy na plochu přírodní s funkcí krajinotvornou pro extenzivní travní porosty,
skupinovou zeleň, rozptýlenou zeleň, solitérní zeleň, liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná
společenstva.
Lokalita 03 (2,171 ha):
Plocha se nachází v částečně funkčním lokálním biokoridoru jihozápadně od zastavěného území –
změna využití orné půdy na plochu přírodní s funkcí krajinotvornou pro extenzivní travní porosty,
skupinovou zeleň, rozptýlenou zeleň, solitérní zeleň, liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná
společenstva.
Lokalita 04 (1,257 ha):
Plocha se nachází v částečně funkčním lokálním biokoridoru jihozápadně od zastavěného území –
změna využití orné půdy na plochu přírodní s funkcí krajinotvornou pro extenzivní travní porosty,
skupinovou zeleň, rozptýlenou zeleň, solitérní zeleň, liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná
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společenstva.
Lokalita 05 (0,441ha):
Plocha se nachází v částečně funkčním lokálním biokoridoru jihozápadně od zastavěného území –
změna využití orné půdy na plochu přírodní s funkcí krajinotvornou pro extenzivní travní porosty,
skupinovou zeleň, rozptýlenou zeleň, solitérní zeleň, liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná
společenstva.
Lokalita 06 (2,656 ha):
Plocha se nachází západně od zastavěného území v LBC Kořeňáky – změna využití orné půdy na
plochu přírodní s funkcí krajinotvornou pro extenzivní travní porosty, skupinovou zeleň,
rozptýlenou zeleň, solitérní zeleň, liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva.
Lokalita 07 (2,114 ha):
Plocha se nachází v částečně funkčním lokálním biokoridoru severozápadně od zastavěného území
– změna využití orné půdy na plochu přírodní s funkcí krajinotvornou pro extenzivní travní
porosty, skupinovou zeleň, rozptýlenou zeleň, solitérní zeleň, liniovou zeleň a ekologicky kvalitní
rostlinná společenstva.
Lokalita 08 (1,915 ha):
Plocha se nachází v částečně funkčním lokálním biokoridoru severozápadně od zastavěného území
– změna využití orné půdy na plochu přírodní s funkcí krajinotvornou pro extenzivní travní
porosty, skupinovou zeleň, rozptýlenou zeleň, solitérní zeleň, liniovou zeleň a ekologicky kvalitní
rostlinná společenstva.
Lokalita 09 (0,953 ha):
Plocha se nachází v částečně funkčním lokálním biokoridoru severně od zastavěného území –
změna využití orné půdy na plochu přírodní s funkcí krajinotvornou pro extenzivní travní porosty,
skupinovou zeleň, rozptýlenou zeleň, solitérní zeleň, liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná
společenstva.
Lokalita 10 (4,334 ha):
Plocha se nachází v částečně funkčním lokálním biokoridoru severně od zastavěného území –
změna využití orné půdy na plochu přírodní s funkcí krajinotvornou pro extenzivní travní porosty,
skupinovou zeleň, rozptýlenou zeleň, solitérní zeleň, liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná
společenstva.
Zvláště chráněná území přírody, EVKP, EVSK, Přírodní park
Zvláště chráněná území přírody (velkoplošná zvláště chráněná území ani maloplošná zvláště chráněná
území) se v území nenachází.
EVKP (Evidovaný významný krajinný prvek - lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
VKP ze zákona, ex lege) se v území nenachází.
Ekologicky významné segmenty krajiny
- Bělá – horní tok a Švancarka
Údolní niva říčky Bělé severně od obce, s přirozenými břehovými a doprovodnými porosty,
s enklávami polokulturních až přirozených luk, místy mokřadního charakteru.
- Kořeňák
Údolí Kořeneckého potoka západně od obce, s přirozeným tokem lemovaným souvislými
břehovými porosty, s polokulturními loukami a s náletovými porosty dřevin na obtížně
využitelných plochách.
- Kořeňák (Údolí Kořeňáku)
Přírodě blízký tok v zahloubeném zalesněném údolí západně až jihozápadně od obce. Tok je
lemován převážně kvalitními břehovými a doprovodnými porosty. Zbytky starých úprav koryta
(ohrázování).
- Višňák (Údolí Višňáku)
Přírodě blízký tok v zahloubeném zalesněném údolí jižně až jihozápadně od obce. Tok je
lemován převážně kvalitními břehovými a doprovodnými porosty. Zbytky starých úprav koryta
(ohrázování).
- Kocourov
Systém lesních a přírodě blízkých lučních společenstev s výskytem chráněných druhů rostlin,
jihovýchodně od obce.
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Kořenecké pastvisko
Mozaika travinobylinných společenstev na různých stanovištích (od suchých až po zamokřená)
s potenciálně bohatým druhovým zastoupením, východně od obce. Segment navržený k
vyhlášení jako zvláště chráněné území. V ploše je navrženo golfové hřiště, jehož projekt musí
být samostatně posouzen (biologické hodnocení).
Kořenecké kamenice 1 a 2
Systém kamenic a remízků s náletovými porosty dřevin severovýchodně od obce.
Malé Kořeňáky
Tři lokality jižně od obce - z toho dva remízky s různou dřevinnou skladbou (jeden jehličnatý,
druhý listnatý) a plochy v blízkosti větrného mlýna s pestrou strukturou využití (louky, lada,
zbytky břehových porostů).

Územní plán navrhuje plochy přírodní v rámci EVSK – 11, 12 (A):
Lokalita 11 (0,656 ha):
Plocha se nachází v EVSK Kocourov při jihovýchodní hranici řešeného území – změna využití
orné půdy na plochu přírodní s funkcí krajinotvornou pro extenzivní travní porosty, skupinovou
zeleň, rozptýlenou zeleň, solitérní zeleň, liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná
společenstva.
Lokalita 12 (0,303 ha):
Plocha se nachází v EVSK Kocourov při jihovýchodní hranici řešeného území – změna využití
orné půdy na plochu přírodní s funkcí krajinotvornou pro extenzivní travní porosty, skupinovou
zeleň, rozptýlenou zeleň, solitérní zeleň, liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná
společenstva.
Přírodní park
Celé řešené území se nachází v Přírodním parku „Řehořkovo Kořenecko“ vyhlášeném v roce
2000 (původně klidová oblast vyhláška ONV Blansko ze dne 20.1.1992).
Přírodní památka
Přírodní památka Horní Bělá, zasahující do řešeného území, je respektována.
c.2) Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného
rozvoje území
Udržitelný rozvoj území, spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Pro udržitelný rozvoj jsou navrženy podmínky pro rozvoj jednotlivých funkčních složek tak, aby byl
zabezpečen soulad všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, a to s ohledem na
udržitelný rozvoj území a zejména udržení kvality životního prostředí.
Omezující faktory rozvoje
Omezující podmínky jsou popsány v limitech využití území (omezení vyplývající z právních předpisů,
správních rozhodnutí a omezení vyplývající z využití území). Možnosti rozvoje jsou dále limitovány
členitostí terénu a krajinářskou hodnotou území, průběhem silnice a jejím ochranným pásmem.
Rozvoj sídla musí respektovat omezení vyplývající z dochovaných urbanistických hodnot stávající
zástavby, zejména chránit nemovité kulturní památky – řešením ÚP Kořenec není ohrožena žádná z
nemovitých památek v obci. Na území obce jsou předmětem památkové péče objekty větrného mlýna
(Větřák) a statku (č.p.64).
Nová zástavba bude respektovat trasy inženýrských sítí a jejich ochranná pásma.
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d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení
vlivů na životní prostředí
Dle schváleného zadání územního plánu Kořenec byl vyloučen vliv na lokality a druhy NATURA 2000,
a nebyl tak stanoven požadavek na posouzení koncepce řešení územního plánu podle § 45i zákona
č.114/1992 Sb. Dle uvedeného zadání není třeba provést ani posouzení koncepce řešení územního plánu
z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle §10i a přílohy č. 9 zákona č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Součástí územního plánu není tedy ani Vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj území dle přílohy
č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Další zásady a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí:
Pro rozvoj kvality života regenerovat kvalitu veřejných prostranství a významných ploch zeleně
především v území s předpokladem sociálních kontaktů - zastávky, náměstí, návsi, obchodní ulice,
parky.
Vytvářet podmínky pro nemotorovou dopravu - cyklisty a pěší provoz, bezpečnou cestu dětí do škol.
Vytvářet podmínky pro pohodu bydlení - především ochranu proti nadměrnému hluku a imisím z
dopravy.
Možnost umístění nových zdrojů hluku (např. výroba, výrobní služby apod.) v blízkosti chráněných
objektů a ploch je nutno posoudit na základě hlukové studie a následně projednat s příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví.
Konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a
místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
Realizovat zásobováním plynem ve všech částech sídla.

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
e.1) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
Vyhodnocení záboru zemědělské půdy je provedeno v rozsahu řešení navrhovaného v územním plánu
Kořenec. Vyhodnocení respektuje zákon ČNR č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
vyhlášku č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu,
především s ohledem na přílohu č. 3 této vyhlášky. Vyhodnocení je rovněž v souladu s požadavky
metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96.
Nedílnou součástí odůvodnění požadavků na zábor ZPF je výkres “O4 Předpokládaný zábor půdního
fondu (ZPF a PUPFL), etapizace výstavby” obsahující údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu
půdy náležející do ZPF a do tříd ochrany ZPF.
Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ:
Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou
bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ)
vyjadřuje:
- 1.místo - klimatický region,
- 2. a 3. místo - hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická jednotka
charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru
skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě,
- 4. místo - kód kombinace sklonitosti a expozice,
- 5. místo - kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.
Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I - V)
dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
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půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb. Podle klimatického regionu a hlavní půdní
jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A
zákona ČNR č. 334/1992 Sb. Krajinu správního území obce Kořenec lze obecně definovat jako krajinu
leso -zemědělskou, dlouhodobě ovlivněnou činností člověka.
V řešeném území se nacházejí následující BPEJ:
7.26.01, 7.26.11, 7.26.14, 7.26.44, 7.27.11, 7.37.16, 7.37.46, 7.37.56, 7.38.16, 7.38.56, 7.40.78, 7.48.11, 7.48.14,
7.67.01, 7.68.11.

Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z
hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů. Zdůvodnění vhodnosti
navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami.
Zábor ZPF je lokalizován převážně v návaznosti na současně zastavěné území, nejsou ponechány
okrajové zbytkové plochy bez možnosti obhospodařování.
Výběr rozvojových ploch obce vychází z těchto zásad:
- Urbanistická kompozice obce ve vazbě na docházkové vzdálenosti (doprava, občanská
vybavenost), na limity, které v území působí, na konfiguraci terénu a respektování hodnot v
území.
- Zahuštění stávající zástavby obce postupnou zástavbou proluk s cílem dosažení výhodnější
urbanistické ekonomie (ekonomie provozu obecních zařízení), využití existující technické
infrastruktury /náklady na vybudování a náklady následného provozu a údržby/.
- Nově navrhovanými rozvojovými plochami v různých lokalitách, navazujících na stávající
bytovou zástavbu, umožnit zájemcům o novou výstavbu snazší dostupnost k zakoupení pozemku.
- Respektovat ve výběru ploch prvořadé poslání venkova, spočívající v zemědělské prvovýrobě a
nenarušit celistvost zemědělské půdy pro její obdělávání.
Výběr z navrhovaných rozvojových ploch obce vychází nejen z uvedených zásad, ale i vazeb na další
vstupující faktory, které jsou brány při návrhu v úvahu a stanovisek dotčených orgánů státní správy,
které hájí zájmy dle zvláštních zákonů. Mezi tyto patří nejen orgán ochrany ZPF, ale i orgány hájící
zájmy dopravy, hygieny, ochrany životního prostředí atd. Navrhované řešení se jeví, jako výsledek
kompromisu, který obec, v jejím rozvoji, optimálně usměrňuje a splňuje požadavky ochrany ZPF ve
vztahu k ostatních zájmům celospolečenských (rozšíření sportovních ploch a ploch turistického
ruchu, do oblastí dosud nevyužívaných) i zájmů obce (podpora bytové výstavby a tím stabilizaci
obyvatel, podpora ekonomických aktivit a tím zaměstnanosti v oblasti atd.).
Rozvojové plochy pro bydlení byly zvoleny tak, aby:
- Plošně - zaplnily prostorové rezervy v zastavěném území a přirozeně na ně navázaly.
- Prostorově - zaujaly přirozenou polohu v území a dotvořily obraz obce.
- Využily optimálních rozvojových možností obce.
Rozvojové plochy výroby
Navazují na stávající výrobní plochu. Návrhová plocha zabírá ZPF se 4.a 5.tř.ochrany. Plocha pro
rozvoj výroby navazuje na stávající zastavěné území, kde je již výroba, plocha je v okrajové části
obce.
Rozvojové plochy pro občanské vybavení (plocha pro veřejnou vybavenost, hřbitov a tělovýchovu a
sport)
Jsou situovány do jižního okraje zastavěného území, v návaznosti na existující sportovní areál.
Část ploch ZPF navržených pro realizaci ploch ÚSES je navržena na půdách s II. třídou ochrany
ZPF. Návrh vychází z oborové dokumentace, případně nadřazené územně plánovací dokumentace a
návrhové plochy jsou redukovány na minimální požadavky rozsahu ploch ÚSES .
Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy v
zastavěném území:
Zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána především jako
samozásobitelské zahrady a sady, enklávy velkovýrobně obhospodařované zemědělské půdy se v
zastavěném území nevyskytují. Tyto plochy jsou vhodné k zástavbě, a to pro bydlení, formou
dostavby proluk. Dále jsou navrženy přestavbové plochy, které využívají pro rozvoj zastavěného
území nebo nezemědělských ploch bez dopadu do ZPF. Nejsou vytvářeny samostatné enklávy
osídlení.
Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území:
V řešení návrhu územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a
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odtokových poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně
ovlivněny výstavbou samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch
budou odváděny dešťovou kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových
vod pro zachování retenční schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější
dokumentaci.
Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany:
Je uvedena v přiložené tabulkové části a ve výkrese “O4 Předpokládaný zápor půdního fondu (ZPF a
PUPFL), etapizace výstavby”.
Etapizace výstavby:
Viz. výkres . “O4 Předpokládaný zápor půdního fondu (ZPF a PUPFL), etapizace výstavby”.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich
předpokládaném porušení
V území se nachází bývalé středisko zemědělské výroby. Částečně stabilizováno a část plochy navržena
na přestavbu na plochu smíšenou-obytnou.
Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a o jejich
předpokládaném porušení
a) Meliorace
: nebyly prováděny.
b) Rekultivace
: nebyly prováděny.
c) Závlahová zařízení
: nenacházejí se.
d) Protierozní opatření
: nebyly provedeny.
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy
V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Zpracované jednoduché
pozemkové úpravy jsou zapracovány do návrhu územního plánu.
Znázornění průběhu hranic
Ve výkrese ”N1 Základní členění území“ jsou znázorněny hranice:
a) znázornění průběhu hranice katastrálního území
b) hranice současně zastavěného území
c) hranice ploch zastavitelného území
Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace, údaje
o celkovém úhrnu záboru ZPF.
Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu.
Členěny jsou: Z01 - lokality záboru ZPF - zastavitelná území
01 - lokality záboru ZPF – nezastavitelná území (zalesnění, návrh výsadby zeleně
v rámci ÚSES, vodní plochy)
R01 - rezervní plochy – nejsou předmětem vyhodnocení řešené do ZPF
Plochy
Celkem (ha) Zem. půda (ha) Nezem.půda (ha) Z toho PUPFL (ha)
SO – smíšené
0,160
0,141
0,019
0,019
B – bydlení
3,574
3,280
0,294
0,294
O – občanského vybavení
1,824
1,691
0,133
0,116
P – veřejných prostranství
4,744
3,892
0,852
0,028
S – sídelní zeleně
0,957
0,937
0,020
D – dopravní infrastruktury
0,225
0,222
0,003
TI – technické infrastruktury
0,265
0,265
V – výroby a skladování
1,641
1,641
Údaje o celkovém rozsahu ploch k záboru a podílu půdy náležející do ZPF
Lokality záboru ZPF – zastavitelná území.
Lokalita Z01- SO (plochy smíšené-obytné)
Nachází se ve střední části obce, terén mírně svažitý k jihozápadu, mimo současně zastavěné území
obce. Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce, při
místní komunikaci. Na rozvojové ploše o výměře 0,137 ha, může být umístěn 1 RD. Plocha se nachází
ve II.tř. ochrany ZPF a její zábor se odůvodňuje polohou v území obce.
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Lokalita Z02 - SO (plochy smíšené-obytné)
Nachází se ve střední části obce, terén mírně svažitý k jihozápadu, mimo současně zastavěné území
obce. Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce, při
místní komunikaci. Na rozvojové ploše o výměře 0,205 ha, mohou být umístěny 2 RD s výměrou
pozemku cca 1000 m2.
Lokalita Z03 - SO (plochy smíšené-obytné)
Nachází se ve střední části obce, terén mírně svažitý k západu, mimo současně zastavěné území obce.
Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce, při
navržené místní komunikaci. Na rozvojové ploše o výměře 0,394 ha, mohou být umístěny 3 RD
s
výměrou pozemku min 1000 m2.
Lokalita Z04 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
Nachází se v severozápadní části obce, terén svažitý k jihozápadu, mimo současně zastavěné území
obce. Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce. Na
rozvojové ploše o výměře 1,491 ha, lze umístit až 10 RD s výměrou pozemku min.1200 m2. Plocha se
nachází ve II.tř. ochrany ZPF a její zábor se odůvodňuje polohou v území obce, kterou lze výhodně
dopravně obsloužit z právě zaplňované vedlejší plochy a lépe využít budované inž.sítě.
Lokalita Z05 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
Nachází se v západní části obce, terén mírně svažitý k jihozápadu, mimo současně zastavěné území
obce. Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce. Na
rozvojové ploše o výměře 0,826 ha, může být umístěno až 6 RD s výměrou pozemku min. 1200 m2. Při
severovýchodním okraji lokality bude umístěna trafostanice. Plocha se nachází ve II.tř. ochrany ZPF
a její zábor se odůvodňuje polohou v území obce, kterou lze výhodně dopravně obsloužit z právě
zaplňované vedlejší plochy a lépe využít budované inž.sítě.
Lokalita Z06 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
Nachází se ve střední části obce, terén rovinatý, mimo současně zastavěné území obce. Jedná se o
zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce při navržené místní
komunikaci. Na rozvojové ploše o výměře 0,182 ha, může být umístěn 1 RD. Lokalita se nachází z větší
části v ochranném pásmu kulturní památky. Plocha se nachází ve II.tř. ochrany ZPF a její zábor se
odůvodňuje polohou v území obce.
Lokalita Z07 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
Nachází se ve střední části obce, terén rovinatý, mimo současně zastavěné území obce. Jedná se o
zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce při navržené místní
komunikaci. Na rozvojové ploše o výměře 0,358 ha, mohou být umístěny až 3 RD s výměrou pozemku
min.1100m2.
Plocha se nachází ve II.tř. ochrany ZPF a její zábor se odůvodňuje polohou v území obce.
Lokalita Z08 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
Nachází se ve střední části obce, terén mírně svažitý k jihozápadu, mimo současně zastavěné území
obce. Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce při
místní komunikaci. Na rozvojové ploše o výměře 1,678 ha, může být umístěno až 11 RD s výměrou
pozemku min.1200m2.
Lokalita Z09 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
Nachází se ve střední části obce, terén mírně svažitý k jihozápadu, mimo současně zastavěné území
obce. Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce při
navržené místní komunikaci. Na rozvojové ploše o výměře 1,484 ha, může být umístěno až 12 RD s
výměrou pozemku min.1200m2.
Lokalita Z10 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
Nachází se ve východní části obce, terén mírně svažitý k jihozápadu, mimo současně zastavěné území
obce. Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce při
navržené místní komunikaci. Na rozvojové ploše o výměře 0,632 ha, mohou být umístěny až 4 RD
s výměrou pozemku min.1400m2.
Lokalita Z11 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
Nachází se ve východní části obce, terén mírně svažitý k jihozápadu, mimo současně zastavěné území
obce. Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce při
navržené místní komunikaci. Na rozvojové ploše o výměře 1,601 ha, může být umístěno až 12 RD
s výměrou pozemku min.1300m2.
Lokalita Z12 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
Nachází se v severovýchodní části obce, terén mírně svažitý k jihozápadu, mimo současně zastavěné
území obce. Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné a
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zastavitelné území obce při navrženém veřejném prostranství. Na rozvojové ploše o výměře 1,254 ha,
může být umístěno až 8 RD s výměrou pozemku min.1200m2.
Lokalita Z13 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
Nachází se ve východní části obce, terén mírně svažitý k západu, mimo současně zastavěné území obce.
Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce při
navržené místní komunikaci. Na rozvojové ploše o výměře 0,496 ha, mohou být umístěny až 3 RD
s výměrou pozemku min.1400m2.
Lokalita Z14 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
Nachází se ve východní části obce, terén rovinatý, mimo současně zastavěné území obce. Jedná se o
zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce při silnici. Na
rozvojové ploše o výměře 1,129 ha, může být umístěno až 9 RD s výměrou pozemku min.1200m2.
Do lokality zasahuje ochranné pásmo lesa.
Lokalita Z15 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
Nachází se v jižní části obce, terén mírně svažitý k severozápadu, mimo současně zastavěné území obce.
Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce při
navržené místní komunikaci. Na rozvojové ploše o výměře 0,393 ha, mohou být umístěny až
2 RD
s výměrou pozemku min.1400 m2.
Plocha se nachází ve II.tř. ochrany ZPF a její zábor se odůvodňuje polohou v území obce a výhodným
využitím navržené komunikace ke hřbitovu.
Lokalita Z16 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
Nachází se v jižní části obce, terén mírně svažitý k severozápadu, mimo současně zastavěné území obce.
Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce při
navržené místní komunikaci. Na rozvojové ploše o výměře 0,486 ha, mohou být umístěny až
4 RD
s výměrou pozemku min.1200 m2.
Plocha se nachází ve II.tř. ochrany ZPF a její zábor se odůvodňuje polohou v území obce a výhodným
využitím navržené komunikace ke hřbitovu..
Lokalita Z17 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
Nachází se v jižní části obce, terén svažitý k západu, mimo současně zastavěné území obce. Jedná se
o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce při účelové
komunikaci. Na rozvojové ploše o výměře 0,494 ha, mohou být umístěny až 2 RD s výměrou pozemku
min.2000 m2.
Lokalita se nachází z menší části v ochranném pásmu kulturní památky a přes lokalitu vede nadzemní
vedení VN.
Lokalita Z18 - BU (plochy bydlení - bydlení v RD a ubytování)
Nachází se ve východní části obce, terén rovinatý, mimo současně zastavěné území obce. Jedná se
o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné a zastavitelné území obce při
silnici. Na rozvojové ploše o výměře 1,073 ha, může být umístěno až 8 RD s výměrou pozemku
min.1200 m2.
Lokalita Z19 - BU (plochy bydlení - bydlení v RD a ubytování)
Nachází se v jihovýchodní části obce, terén rovinatý, mimo současně zastavěné území obce. Jedná se
o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na zastavitelné území obce při silnici. Na rozvojové
ploše o výměře 2,599 ha, může být umístěno až 11 RD s výměrou pozemku cca1500 m2.
Do lokality v malé míře zasahuje plocha ve II.tř. ochrany ZPF a její zábor se odůvodňuje polohou
v území obce a výhodným využitím s přímou vazbou na silnici III.třídy.
Lokalita Z20 - OH (plochy občanského vybavení - veřejná pohřebiště a související služby)
Nachází se v jižní části obce, terén mírně svažitý k severozápadu, mimo současně zastavěné území obce.
Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na zastavitelné území obce při navržené
místní komunikaci. Rozvojová plocha pro hřbitov o výměře 0,943 ha.
Plocha se nachází ve II.tř. ochrany ZPF a její zábor se odůvodňuje polohou v území obce – výhodná
vzdálenost od kaple.
Lokalita Z21 - OV (plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost)
Nachází se v jižní části obce, terén rovinatý, mimo současně zastavěné území obce. Jedná se o zastavění
plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce při účelové komunikaci.
Rozvojová plocha pro potřebu sousední kulturní památky o výměře 0,079 ha. Lokalita se nachází
v ochranném pásmu kulturní památky.
Lokalita Z22 - OS (plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport)
Nachází se v jižní části obce, terén rovinatý, mimo současně zastavěné území obce. Jedná se o zastavění
plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné a zastavitelné území obce při navržené
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místní komunikaci. Rozvojová plocha pro hřiště o výměře 0,688 ha.
Plocha se nachází ve II.tř. ochrany ZPF a její zábor se odůvodňuje polohou v území obce – sousedství se
stávající sportovní plochou.
Lokalita Z23 - OS (plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport)
Nachází se při východní hranici katastrálního území obce, terén mírně svažitý k západu, mimo současně
zastavěné území obce. Jedná se o zastavění plochy, která se nenachází v návaznosti na současně
zastavěné či zastavitelné území obce a nachází se při účelové komunikaci. Rozvojová plocha pro
rozhlednu o výměře 0,116 ha.
Lokalita Z24 - PV (plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněné plochy)
Jedná se o využití na veřejná prostranství (komunikace, vedení TI) - plocha o výměře 0,275 ha.
Plocha se nachází ve II.tř. ochrany ZPF a její zábor se odůvodňuje nutností komunikačního napojení
ploch bydlení.
Lokalita Z25 - PV (plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněné plochy)
Jedná se o využití na veřejná prostranství (komunikace, vedení TI) - plocha o výměře 0,029 ha.
Plocha se nachází ve II.tř. ochrany ZPF a její zábor se odůvodňuje nutností komunikačního napojení
ploch bydlení.
Lokalita Z26 - PV (plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněné plochy)
Jedná se o využití na veřejná prostranství (komunikace, vedení TI) - plocha o výměře 0,072 ha.
Lokalita Z27 - PV (plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněné plochy)
Jedná se o využití na veřejná prostranství (komunikace, vedení TI) - plocha o výměře 0,028 ha.
Lokalita Z28 - PV (plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněné plochy)
Jedná se o využití na veřejná prostranství (komunikace, vedení TI) - plocha o výměře 0,518 ha.
Lokalita Z29 - PV (plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněné plochy)
Jedná se o využití na veřejná prostranství (komunikace, vedení TI) - plocha o výměře 0,386 ha.
Lokalita Z30 - PV (plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněné plochy)
Jedná se o využití na veřejná prostranství (komunikace, vedení TI) - plocha o výměře 0,156 ha.
Lokalita Z31- PV (plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněné plochy)
Jedná se o využití na veřejná prostranství (komunikace, vedení TI) - plocha o výměře 0,718 ha.
Plocha se nachází ve II.tř. ochrany ZPF a její zábor se odůvodňuje nutností komunikačního napojení
hřbitova.
Lokalita Z32 - PZ (plochy veřejných prostranství – s převahou nezpevněné plochy)
Jedná se o využití na veřejná prostranství (komunikace, zeleň, vedení TI) - plocha o výměře 0,272 ha.
Lokalita Z33 - PZ (plochy veřejných prostranství – s převahou nezpevněné plochy)
Jedná se o využití na veřejná prostranství (komunikace, zeleň, vedení TI) - plocha o výměře 0,470 ha.
Lokalita Z34 - PZ (plochy veřejných prostranství – s převahou nezpevněné plochy)
Jedná se o využití na veřejná prostranství (komunikace, zeleň, vedení TI) - plocha o výměře 0,055 ha.
Lokalita Z35 - PZ (plochy veřejných prostranství – s převahou nezpevněné plochy)
Jedná se o využití na veřejná prostranství (komunikace, zeleň, vedení TI) - plocha o výměře 0,676 ha.
Plocha se nachází ve II.tř. ochrany ZPF a její zábor se odůvodňuje polohou v území obce – plochu bude
tvořit zeleň, která oddělí plochy obce od hřbitova.
Lokalita Z36 - PZ (plochy veřejných prostranství – s převahou nezpevněné plochy)
Jedná se o využití na veřejná prostranství (komunikace, zeleň, vedení TI) - plocha o výměře 0,578 ha.
Plocha se nachází ve II.tř. ochrany ZPF a její zábor se odůvodňuje polohou v území obce – plochu bude
tvořit zeleň, která oddělí plochy obce od hřbitova.
Lokalita Z37 - PZ (plochy veřejných prostranství – s převahou nezpevněné plochy)
Jedná se o využití na veřejná prostranství (komunikace, zeleň, vedení TI) - plocha o výměře 0,377 ha.
Lokalita Z38 - DU (plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace)
Jedná se o využití na účelovou komunikaci (komunikace, vedení TI) - plocha o výměře 0,213 ha.
Lokalita Z39 - DU (plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace)
Jedná se o využití na účelovou komunikaci (komunikace, vedení TI) - plocha o výměře 0,012 ha.
Lokalita Z40 - SZ (plochy sídelní zeleně – zeleň soukromá, vyhrazená)
Jedná se o využití plochy na zahrady - plocha o výměře 0,957 ha.
Lokalita Z41- TI (technická infrastruktura)
Jedná se o využití plochy pro umístění ČOV - plocha o výměře 0,265 ha.
Lokalita Z42 - VD (plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby)
Nachází se v severní části obce, terén mírně svažitý k jihozápadu, mimo současně zastavěné území obce.
Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na stávající plochu výroby při navržené
místní komunikaci. Rozvojová plocha pro výrobu o výměře 1,641 ha. Přes plochu vede nadzemní
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vedení VN.
Lokalita Z43 - SO (plochy smíšené-obytné)
Nachází se v jižní části obce, terén mírně svažitý k severozápadu, mimo současně zastavěné území obce.
Jedná se o zastavění plochy, která se nachází v návaznosti na současně zastavěné území obce. Na
rozvojové ploše o výměře 0,530 ha, mohou být umístěny 2 RD s výměrou pozemku cca 2500 m2 –
vzhledem k omezení ochrannými pásmy.

Plochy přestavby –zábor převážně zemědělské půdy v rámci zastavěného území obce
Mimo návrhové plochy (zastavitelné) jsou v územním plánu vymezeny plochy přestavby P01 – P15.
Vymezeny jsou zejména v zastavěném území, kde je navrhována změna využití již zastavěného území.
Tyto plochy nemají převážně dopad do ploch ZPF. V rámci územního plánu je celkem vymezeno 2,827
ha ploch navržených na změnu využití území, bez dopadu do ZPF.
Lokality záboru ZPF – nezastavitelná území (zalesnění, návrh výsadby zeleně v rámci ÚSES, vodní
plochy)
Lokalita 01- A (plochy přírodní)
Plocha o výměře 0,602 ha určená k zatravnění pro plnění funkce ÚSES (lokální biokoridor).
Lokalita 02 - A (plochy přírodní)
Plocha o výměře 0,038 ha určená k zatravnění pro plnění funkce ÚSES (lokální biokoridor).
Lokalita 03 - A (plochy přírodní)
Plocha o výměře 2,171 ha určená k zatravnění pro plnění funkce ÚSES (lokální biokoridor).
Lokalita 04 - A (plochy přírodní)
Plocha o výměře 1,257 ha určená k zatravnění pro plnění funkce ÚSES (lokální biokoridor).
Lokalita 05 - A (plochy přírodní)
Plocha o výměře 0,441 ha určená k zatravnění pro plnění funkce ÚSES (lokální biokoridor).
Lokalita 06 - A (plochy přírodní)
Plocha o výměře 2,656 ha určená k zatravnění pro plnění funkce ÚSES (lokální biocentrum).
Lokalita 07 - A (plochy přírodní)
Plocha o výměře 2,114 ha určená k zatravnění pro plnění funkce ÚSES (lokální biokoridor).
Lokalita 08 - A (plochy přírodní)
Plocha o výměře 1,915 ha určená k zatravnění pro plnění funkce ÚSES (lokální biokoridor).
Lokalita 09 - A (plochy přírodní)
Plocha o výměře 0,953 ha určená k zatravnění pro plnění funkce ÚSES (lokální biokoridor).
Lokalita 10 - A (plochy přírodní)
Plocha o výměře 4,334 ha určená k zatravnění pro plnění funkce ÚSES (lokální biokoridor).
Lokalita 11 - A (plochy přírodní)
Plocha o výměře 0,656 ha určená k zatravnění pro plnění funkce ÚSES (ekologicky významný
segment krajiny).
Lokalita 12 - A (plochy přírodní)
Plocha o výměře 0,303 ha určená k zatravnění pro plnění funkce ÚSES (ekologicky významný
segment krajiny).
Lokalita 13 - WT (plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky)
Plocha o výměře 0,593 ha určená k vybudování rybníku.
Lokalita 14 - LH (plochy lesní – les hospodářský)
Plocha o výměře 1,178 ha určená k zalesnění.
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Předpokládané odnětí půdy v členění podle typů ploch s rozdílným způsobem využití, k.ú. Kořenec:
celkový
označení typ
zábor
plochy
plochy
(ha)

zemědělské pozemky

z toho pozemky

nezemědělské zemědělské orná
(ha)
(ha)
(ha)

zahrady TTP
(ha)
(ha)

smíšené BPEJ
(ha)

třída
ochrany

zastavitelné plochy vymezené územním plánem - trvalý zábor
Z01

SO

0,02

-

0,02

-

0,02

-

-

7.26.11

II

Z02

SO

0,04

-

0,04

-

0,04

-

-

7.26.14

IV

Z03

SO

0,04

-

0,04

-

-

0,04

-

7.26.14

IV

0,02

-

0,02

-

-

0,02

-

7.37.16

V

Z04

BI

0,2

-

0,2

0,2

-

-

-

7.26.11

II

Z05

BI

1,2

-

1,2

1,2

-

-

-

7.26.11

II

Z06

BI

0,02

-

0,02

-

0,02

-

-

7.26.11

II

Z07

BI

0,06

-

0,06

-

0,06

-

-

7.26.11

II

Z08

BI

0,22

-

0,22

0,2

0,02

-

-

7.26.14

IV

Z09

BI

0,24

-

0,24

-

0,02

0,22

-

7.26.14

IV

Z10

BI

0,08

-

0,08

0,01

0,03

0,04

-

7.26.14

IV

Z11

BI

0,24

-

0,24

0,04

0,04

0,16

-

7.26.14

IV

Z12

BI

0,08

-

0,08

0,08

-

-

-

7.37.16

V

0,08

-

0,08

0,08

-

-

-

7.37.46

V

Z14

BI

0,18

-

0,18

-

-

0,18

-

7.26.14

IV

Z15

BI

0,04

-

0,04

0,04

-

-

-

7.26.11

II

Z16

BI

0,06

-

0,06

-

0,06

-

-

7.26.11

II

0,02

-

0,02

-

0,02

-

-

7.38.16

V

0,02

-

0,02

-

-

0,02

-

7.38.16

V

0,02

-

0,01

-

-

0,01

-

7.48.11

IV

0,07

-

0,07

0,03

-

0,04

-

7.38.16

V

0,09

-

0,09

0,05

-

0,04

-

7.26.14

IV

0,32

-

0,32

0,32

-

-

-

7.26.14

IV

0,04

-

0,04

0,04

-

-

-

7.26.11

II

0,63

-

0,63

0,63

-

-

-

7.48.11

IV.

0,31

-

0,31

0,31

-

-

-

7.26.11

II

0,02

-

0,02

0,02

-

-

-

7.48.11

IV.

0,01

-

0,01

0,01

-

-

-

7.26.11

II

0,05

-

0,05

0,05

-

-

-

7.38.16

V

0,008

0,002

0,006

0,006

-

-

-

7.48.11

IV.

0,68

0,015

0,665

0,665

-

-

-

7.26.11

II

Z17

BI

Z18

BU

Z19
Z20
Z21

Z22

BU
OH
OV

OS

Z24

PV

0,275

0,055

0,22

0,106

0,106

0,008

-

7.26.11

II

Z25

PV

0,029

0,002

0,027

0,006

0,008

0,013

-

7.26.11

II

Z26

PV

0,018

0,002

0,016

-

0,016

-

-

7.26.11

II

0,054

-

0,054

-

0,054

-

-

7.26.14

IV

Z27

PV

0,028

0,005

0,023

-

0,023

-

-

7.26.14

IV

Z28

PV

0,425

0,309

0,116

-

0,03

0,086

-

7.26.14

IV

0,21

0,15

0,06

0,01

0,012

0,038

-

7.37.46

V

0,018

-

0,018

-

0,018

-

-

7.37.16

V

0,386

0,077

0,309

0,029

0,093

0,187

-

7.26.14

IV

Z29

PV
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Z30
Z31

PV
PV

0,096

0,068

0,028

-

-

0,028

-

7.26.14

IV

0,06

-

0,06

-

-

0,06

-

7.37.16

V

0,037

0,015

0,022

-

0,022

-

-

7.38.16

V

0,358

0,101

0,257

0,257

-

-

-

7.26.11

II

0,323

-

0,323

0,323

-

-

-

7.48.11

IV

Z32

PZ

0,272

-

0,272

0,23

0,042

-

-

7.26.14

IV

Z33

PZ

0,342

0,013

0,329

-

-

0,329

-

7.37.46

V

0,033

-

0,033

-

-

0,033

-

7.37.16

V

0,095

-

0,095

-

-

0,095

-

7.26.14

IV

Z34

PZ

0,055

0,055

-

-

-

-

-

7.48.14

V

Z35

PZ

0,654

-

0,654

0,654

-

-

-

7.26.11

II

0,022

-

0,022

0,022

-

-

-

7.48.11

IV

Z36

PZ

0,191

-

0,191

0,191

-

-

-

7.26.11

II

0,387

-

0,387

0,387

-

-

-

7.48.11

IV

-

-

-

7.48.11

IV

Z37

PZ

0,377

-

0,377

Z38

DU

0,136

-

0,136

0,136

-

-

-

7.26.11

II

0,034

0,003

0,031

0,011

-

0,02

-

7.67.01

V

0,043

-

0,043

-

-

0,043

-

7.48.11

IV

Z39

DU

0,012

-

0,012

0,012

-

-

-

7.26.14

IV

Z40

SZ

0,957

0,02

0,937

-

-

0,937

-

7.26.14

IV

Z41

TI

0,265

-

0,265

-

-

0,265

-

7.48.11

IV

Z42

VD

0,647

-

0,647

0,647

-

-

-

7.37.16

V

0,142

-

0,142

0,142

-

-

-

7.37.46

V

0,852

-

0,852

0,852

-

-

-

7.26.14

IV

0,04

-

0,04

0,04

-

-

-

7.48.11

IV

12,981

0,892

12,079

8,036

0,754

2,912

Z43

SO

Celkem

zastavitelné plochy vymezené územním plánem nestavební povahy
1

A

0,336

-

0,336

0,336

-

-

-

7.26.14

IV

0,266

-

0,266

0,266

-

-

-

7.26.44

V

2

A

0,038

-

0,038

0,038

-

-

-

7.26.14

IV

3

A

1,216

-

1,216

1,216

-

-

-

7.38.16

V

0,955

-

0,955

0,955

-

-

-

7.37.46

V

4

A

1,257

-

1,257

1,257

-

-

-

7.38.16

V

5

A

0,027

-

0,027

0,027

-

-

-

7.38.16

V

0,414

-

0,414

0,414

-

-

-

7.38.56

V

2,608

-

2,608

2,608

-

-

-

7.26.11

II

0,048

-

0,048

0,048

-

-

-

7.67.01

V

1,435

-

1,435

1,435

-

-

-

7.26.11

II

0,679

-

0,679

0,679

-

-

-

7.37.16

V

6
7

A
A

8

A

1,915

-

1,915

1,915

-

-

-

7.37.16

V

9

A

0,953

-

0,953

0,953

-

-

-

7.37.16

V

10

A

4,334

-

4,334

4,334

-

-

-

7.37.16

V

11

A

0,656

-

0,656

0,656

-

-

-

7.38.16

V

12

A

0,303

-

0,303

0,303

-

-

-

7.38.16

V
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13
14
Celkem

WT
LH

0,227

-

0,227

0,227

-

-

-

7.26.14

IV

0,366

-

0,366

0,366

-

-

-

7.48.11

IV

0,276

-

0,276

-

-

0,276

-

7.26.14

IV

0,902

-

0,902

-

-

0,902

-

7.48.11

IV

19,211

-

19,211

18,033 -

1,178

-

Navržené řešení představuje z hlediska prostých bilančních dopadů na zábor zemědělského půdního
fondu (ZPF) zásah ve výši necelých 31ha, přičemž je dále třeba vycházet z toho, že pro bydlení je
navrhovaných z celkového předpokládaného záboru ZPF jen kolem 3,4ha nových ploch (BI, BU a SO).
Přes 19 ha ploch je z hlediska navrhované funkce nezastavitelných (plochy A, WT, LH). Navrhované
plochy přírodní (přes 17 ha) jsou prospěšné i z hlediska ochrany ZPF a slouží mimo jiné i jako opatření
ke zvýšení ekologické stability a protierozní opatření v intenzivně zemědělsky obdělávané krajině.
Předloženým návrhem územního plánu Kořenec je v rozumném rozsahu uspokojen požadavek na rozvoj
obce (vymezením nových zastavitelných ploch) a je také řešeno uspořádání krajiny, vše při maximálním
respektování zásad ochrany zemědělského půdního fondu (především § 4 a 5 zák. č. 334/1992Sb.).
Navržené řešení je tedy přijatelné i z hlediska ochrany veřejných zájmů vyplývajících z ochrany
zemědělského půdního fondu.
e.2) Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Lokalita záboru PUPFL se nachází ve východní části Kořence v kontaktu se stávajícím zastavěným
územím. Plocha je izolovaná o výměře 0,486ha a tvoří překážku v rozvoji obce. Jako náhradní plocha k
zalesnění je navržena rozvojová lokalita 14 o výměře 1,178 ha.
Kategorie lesa: hospodářský.
Lokalita Z03 - SO (plochy smíšené-obytné)
návrh na rozšíření plochy pro bydlení smíšené. Dotčen je izolovaný lesní porost ve východní části
katastrálního území v přímém kontaktu se současně zastavěným územím obce. Navrhovaná
lokalita zarovnává zastavěné území. Navrhovaný zábor cca 0,019 ha.
Lokalita Z13 - Bl (plochy bydlení - bydlení individuální)
návrh na rozšíření ploch pro bydlení individuální. Dotčen je izolovaný lesní porost ve východní
části katastrálního území v přímém kontaktu se současně zastavěným územím obce. Navrhovaná
lokalita zarovnává zastavěné území. Navrhovaný zábor cca 0,294 ha.
Lokalita Z23 - OS (plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport)
návrh na zřízení plochy pro rozhlednu. Dotčen je okraj lesního porostu východně od současně
zastavěného území při účelové komunikaci. Navrhovaná lokalita je vybraná díky konfiguraci
terénu a možností přístupu. Odlesnění nenaruší stabilitu navazujících porostů. Nebudou narušeny
svozové a jiné cesty do navazujících lesních porostů. Navrhovaný zábor cca 0,116 ha.
Lokalita Z30 - PV (plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněné plochy)
návrh na rozšíření plochy veřejného prostranství pro místní komunikaci. Dotčen je izolovaný
lesní porost ve východní části katastrálního území v přímém kontaktu se současně zastavěným
územím obce. Navrhovaná lokalita zarovnává zastavěné území. Navrhovaný zábor cca 0,028 ha.
Lokalita Z34 - PZ (plochy veřejných prostranství – s převahou nezpevněné plochy)
návrh na rozšíření plochy veřejného prostranství pro zeleň podél vodního toku. Dotčen je
izolovaný lesní porost ve východní části katastrálního území v přímém kontaktu se současně
zastavěným územím obce. Navrhovaná lokalita zarovnává zastavěné území. Zábor cca 0,029 ha.
Předpokládaný zábor PUPFL, k.ú. Kořenec
číslo lokality
funkční typ

kategorie lesa

požadovaná výměra záboru (ha)

Z03

SO – plochy smíšené - obytné

hospodářský

0,019

Z13

BI – plochy bydlení – bydlení
individuální
PV – plochy veřejných prostranství s převahou zpevněné plochy
OS – plochy občanského vybavení –
tělovýchova a sport
PZ – plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněné plochy

hospodářský

0,294

hospodářský

0,028

hospodářský

0,116

hospodářský

0,029

Z30
Z23
Z34
CELKEM

0,486
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f) Stanovisko pořizovatele
f.1) Postup při pořízení územního plánu
O pořízení územního plánu Kořenec (dále jen „ÚP“) rozhodlo Zastupitelstvo obce Kořenec na svém
zasedání dne 13.12.2010, v souladu s ustanovením § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Současně
Zastupitelstvo obce Kořenec určilo starostu, pana Miroslava Zemánka, jako zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem. Obec Kořenec požádala dopisem ze dne 28.12.2010, v souladu s ustanovením § 6
odst.1 písmeno c) stavebního zákona, Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování
jako příslušný úřad územního plánování o výkon funkce pořizovatele ÚP. Na zpracování ÚP byla
uzavřena smlouva s Ing. arch. Stanislavem Svobodou, Alšova 4, 679 61 Letovice.
Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) na základě §
47 odst.1 stavebního zákona zpracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem v součinnosti
s projektantem návrh zadání ÚP. V souladu s ustanovením §47 odst.2 stavebního zákona byl návrh
zadání ÚP zaslán jednotlivě dotčeným orgánům (dále jen „DO“), krajskému úřadu a sousedním obcím
dopisem ze dne 18.2.2011 pod č.j. DMBO 3552/2011/STAV/Št. k uplatnění požadavků ve stanovené
lhůtě na obsah územního plánu vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, k uplatnění požadavků na
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a k uplatnění podnětů. Oznámení o
projednávání návrhu zadání ÚP bylo zveřejněno na úřední desce MěÚ Boskovice a na úřední desce OÚ
Kořenec s uvedením možnosti podání připomínek k návrhu zadání ÚP. Návrh zadání ÚP byl vystaven
k veřejnému nahlédnutí od 21.2.2011 do 23.3.2011 na Obecním úřadu Kořenec a u pořizovatele.
V zákonem stanovené lhůtě byly uplatněny požadavky DO, podle kterých byl upraven návrh zadání ÚP
do konečné podoby. Podněty a připomínky uplatněny nebyly. Dne13.4.2011 byl návrh zadání ÚP
schválen Zastupitelstvem obce Kořenec. Schválené zadání bylo dne 4.5.2011 zasláno projektantovi jako
podklad pro zpracování návrhu ÚP.
Po odevzdání návrhu zahájil Odbor výstavby a ÚP MěÚ Boskovice proces jeho projednávání.
Po předání a kontrole návrhu pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst.2 stavebního zákona
oznámil dopisem č.j. DMBO 17783/2011/STAV/Št. ze dne 1.11.2011 místo a dobu společného jednání
o návrhu územního plánu Kořenec (dále jen „návrh ÚP“) dotčeným orgánům, sousedním obcím, obci
Kořenec a krajskému úřadu a vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek k návrhu ÚP. Společné
jednání se uskutečnilo v úterý 29.11.2011 na MěÚ Boskovice. K návrhu ÚP byla ve stanovené lhůtě (od
30.11.2011 do 29.12.2011) uplatněna písemná stanoviska DO. Návrh ÚP byl dle stanovisek a
připomínek formulovaných v rámci společného jednání upraven a předložen dle ustanovení § 51
stavebního zákona Krajskému úřadu Jihomoravského kraje k posouzení společně se zprávou o
projednání návrhu ÚP, zpracovanou dle § 12 odst.1 vyhlášky č.500/2006 o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Krajský
úřad Jihomoravského kraje - Odbor územního plánování a stavebního řádu posoudil návrh ÚP a dne
6.6.2012 vydal pod č.j. JMK 28464/2012 stanovisko s doporučením, aby bylo zahájeno řízení o vydání
ÚP Kořenec ve smyslu §52-§54 stavebního zákona.
Na základě tohoto stanoviska pořizovatel v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona oznámil
dopisem č.j. DMBO 8065/2012/STAV/Št. ze dne 27.6.2012 zahájení řízení o návrhu ÚP Kořenec a
současně oznámil lhůtu vystavení návrhu ÚP a místo a dobu veřejného projednání. Součástí oznámení
bylo také upozornění, že námitky proti návrhu územního plánu mohou podle ustanovení §52 odst.2
stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti a že tyto námitky musí
dle §52 odst.3 stavebního zákona obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. Rovněž oznámení obsahovalo upozornění, že je
nutno veškeré námitky a připomínky uplatnit nejpozději při veřejném projednání, jinak k nim nebude
přihlédnuto.
Návrh ÚP byl k nahlédnutí od 18.7.2012 do 20.8.2012 na Městském úřadu Boskovice – odboru
výstavby a územního plánování a na Obecním úřadu Kořenec. V souladu s ustanovením § 172 odst.1 a 2
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, byl ve výše uvedeném termínu návrh ÚP Kořenec včetně
odůvodnění k nahlédnutí rovněž na elektronické úřední desce MěÚ Boskovice a na elektronické úřední
desce Obecního úřadu Kořenec. Veřejné projednání se konalo v úterý 21.8.2012 na Obecním úřadu
Kořenec. V rámci lhůty pro veřejné projednání bylo uplatněno pouze kladné koordinované stanovisko
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Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice
a souhlasné stanovisko Městského úřadu Boskovice - Odboru tvorby a ochrany životního prostředí. Jiná
stanoviska ani námitky nebyly uplatněny.
Veřejného projednání návrhu ÚP Kořenec se zúčastnil starosta obce, pořizovatel a projektant. Ze strany
veřejnosti se veřejného projednání zúčastnil pouze jeden subjekt, z oblasti poradenství a investiční
výstavby. Nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky.
Pořizovatel na základě výsledků řízení o územním plánu (tj. na základě výsledků modifikovaného řízení
o návrhu opatření obecné povahy) doplnil chybějící části opatření obecné povahy, kterým se vydává
Územní plán Kořenec a předložil jej ke schválení Zastupitelstvu obce Kořenec.
f.2) Výsledek přezkoumání souladu územního plánu Kořenec s politikou územního
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem:
Návrh územního plánu Kořenec je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, schválenou Usnesením
č.929 Vlády České republiky, ze dne 20.7.2009.
Rozvojové území ORP Boskovice se nachází mimo rozvojové oblasti. Je zde však vymezena rozvojová
osa OS 9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici
I/43, koridor připravované rychlostní silnice R 43 a železniční trať č. 260. Problematiky řešené územním
plánem Kořenec se ale tato osa územně nedotýká.
Jihomoravský kraj nemá dosud platnou územně plánovací dokumentaci kraje – ZÚR. První ZÚR JMK
vydalo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 25. zasedání konaném dne 22. září 2011 –
Usnesení č. 1552/11/Z 25. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly dne 21. června 2012
zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu.
Návrh Územního plánu Kořenec respektuje návaznosti na územně plánovací dokumentaci
Olomouckého kraje - Zásady územního rozvoje pro území Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č.
1 vydané dne 22. 4. 2011 opatřením obecné povahy č.j. KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti
dnem 14. 7. 2011.
f.3) Přezkoumání souladu územního plánu Kořenec s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavěného území:
Řešení návrhu územního plánu Kořenec není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území.
f.4) Přezkoumání souladu územního plánu Kořenec s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů:
Řešení návrhu územního plánu Kořenec není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů.
f.5) Přezkoumání souladu územního plánu Kořenec s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů:
Řešení návrhu územního plánu Kořenec není v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. V rámci procesu projednání návrhu
územního plánu Kořenec nedošlo k žádnému řešení rozporů.
f.6) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:
Zpracovaný územní plán Kořenec respektuje požadavky na udržitelný rozvoj řešeného území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé přírodní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro soudržnost společenství obyvatel území.
f.7) Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak
bylo zohledněno:
Krajský úřad ve svém stanovisku neuplatnil požadavek na posouzení územního plánu Kořenec
z hlediska vlivů na životní prostředí.
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f.8) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch:
Lze konstatovat, že zastavěné území je v řešeném území účelně a dostatečně využíváno. Zastavitelné
plochy jsou vymezovány i v zastavěném území, což je jedním z důkazů účelného využívání zastavěného
území.
Lze hodnotit, že vymezené zastavitelné plochy odpovídají současnému a předpokládanému vývoji
obyvatel, současným potřebám obce a potenciálu rozvoje území. Zastavitelné plochy vždy navazují na
zastavěné území a lze je dobře napojit na technickou infrastrukturu. Navrhovanými zastavitelnými
plochami, které jsou vymezeny při respektování hodnot území a v souladu s hospodárným využíváním
nezastavěného území, dojde ke zlepšení možností dalšího rozvoje obce v oblasti bydlení a
podnikatelských aktivit a tím budou vytvořeny podmínky nejen pro výstavbu, ale také pro celkový
rozvoj území, který bude v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
f.9) Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Kořenec, včetně jejich odůvodnění:
Pořizovatel v rámci řízení o vydání územního plánu Kořenec neobdržel žádnou písemnou námitku.
f.10) Vypořádání připomínek:
Pořizovatel v rámci řízení o vydání územního plánu Kořenec neobdržel žádnou písemnou připomínku.
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III.
Poučení

Proti územnímu plánu Kořenec, vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Soulad opatření obecné povahy
s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád).
Dle § 173 odst. 1 správního řádu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po
vyvěšení veřejné vyhlášky, tj dne 12. 9. 2012.

Miroslav Zemánek

Dana Vondálová

……………………….

………………………….
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