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1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn plánovací dokumentace
vydané krajem, pop ípad z dalších širších územních vztah
1.1. Území obce leží mimo rozvojové oblasti, mimo rozvojové osy i mimo specifické oblasti
vymezené v Politice územního rozvoje R (dále jen PÚR R). Na území obce se nenachází plochy ani koridory dopravy a technické infrastruktury vymezené v PÚR R.
1.2. Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR) kraje Vyso ina byly vydány 16. 9. 2008 a nabyly ú innosti dne 22. 11. 2008.
1.3. Z výkresu uspo ádání území ZÚR kraje Vyso ina je z ejmé, že obec Rozsochy tvo ená
k.ú. Rozsochy, k.ú. Albrechtice u Rozsoch, k.ú. Blažejovice u Rozsoch, k.ú. Kundratice u
Rozsoch a k.ú. Vojetín u Rozsoch se nachází mimo rozvojové oblasti, mimo rozvojové
osy i specifické oblasti vymezené touto územn plánovací dokumentací kraje.
1.4. Území obce p azují ZÚR kraje Vyso ina do krajinného typu – krajina lesozem lská
ostatní.
1.5. Ze ZÚR kraje Vyso ina pro zm nu . 1 ÚPO Rozsochy plynou tyto základní požadavky:
1.5.1. Zajistit vyváženost a udržitelnost rozvoje území.
1.5.2. Vytvá et podmínky pro pé i o p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty na území posilující vztah obyvatelstva ke svému území.
1.5.3. Navrhovat p íznivá urbanistická a architektonická ešení sídel, efektivn využívat zastav né území sídel, preferovat rekonstrukce a p estavby nevyužívaných objekt a
areál p ed výstavbou ve volné krajin .
1.5.4. Uplat ovat mimoproduk ní funkce zem lské krajiny s dopln ním krajinných prvk
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny, vzhled krajiny, zabezpe it dostate nou propustnost krajiny.
1.5.5. Akceptovat režimy záplavových území, která byla vyhlášena vodohospodá ským orgánem.
1.5.6. Území obce se nalézá v koridoru pro lety v nízkých nadmo ských výškách.
1.5.7. Jako ve ejn prosp šnou stavbu vymezit koridor pro umíst ní nové stavby – obchvat
II/388 Vojetín (VPS – DK 24).
1.5.8. Akceptovat koridor pro homogenizaci stávajícího tahu sil. I/19.
2. Požadavky na území vyplývající z územn analytických podklad
2.1. Pro území obce s rozší enou p sobností Byst ice nad Pernštejnem (dále jen ORP Byst ice
n. P.) jsou vyhotoveny územn analytické podklady (dále jen ÚAP). Tyto ÚAP spolu
s provedenými dopl ujícími pr zkumy a rozbory byly podkladem pro vypracování tohoto
návrhu zadání zm ny . 1 územního plánu obce (dále jen ÚPO).
2.2. Mnohé z požadavk , které vyplývají z ÚAP ORP Byst ice nad Pernštejnem pro zm nu .
1 ÚPO Rozsochy, jsou shodné i blízké s požadavky ZÚR kraje Vyso ina.
2.3. Z rozvojových projekt a zám
pro ešení v územních plánech se v ÚAP ORP Byst ice
n. P. uvádí:
2.3.1. Rozvoj výstavby a údržby rybník a rekrea ních nádrží, možnost komer ní myslivosti
a rybá ství – jmenovit Rozsochy p írodní koupališt .
2.3.2. Dokon ení kanalizace v obci.
2.3.3. V katastru Rozsochy jsou uvád ny enklávy s relativn vyšším rizikem výskytu radonu
z podloží.
2.3.4. Agrofarm Rozsochy a.s. je uvád n jako velký stacionární zdroj zne išt ní ovzduší.
Chov vep ového dobytka – amoniak 5,64 t/rok.
2.3.5. V územních plánech respektovat Generel ÚSES pro okres Ž ár nad Sázavou vyhotovený firmou Ageris Brno v roce 2002.
2.3.6. Zastoupení za ízení ob anského vybavení je celkov na dobré úrovni a odpovídá velikosti a významu ORP Byst ice n. P.
2.3.7. Mezi p íležitosti adí ÚAP ORP Byst ice n. P. oživení výstavby a zvýšení migra ní
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aktivity do správního obvodu.
3. Požadavky na rozvoj území obce
3.1. Zastupitelstvo obce Rozsochy schválilo po ízení zm ny . 1 ÚPO Rozsochy usnesením .
4/08 ze dne 15. 9. 2008.
3.2. Zám ry, které bude ešit zm na . 1 ÚPO lze specifikovat následovn :
3.2.1. Vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech na plochách
v platném ÚPO ur ených pro ZPF – trvalý travní porost.
3.2.2. Vymezení plochy smíšené výrobn obytné (bydlení + drobná zem lská výroba) na
plochách v platném ÚPO ur ených pro plochy smíšené centrální obytné (v zastav ném
území) a na plochách ZPF – trvale travních porost (mimo zastav né území).
3.2.3. Vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech na plochách
v platném ÚPO ur ených pro ZPF – orná p da.
3.2.4. Vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech na plochách
v platném ÚPO ur ených pro ZPF – orná p da.
3.2.5. Zm na navrženého zp sobu využívání plochy v platném ÚPO vymezených pro sport a
lovýchovu, zele sídelní ve ejnou na plochy bydlení v rodinných domech.
3.2.6. Rozší ení ploch zelen sídelní izola ní o navazující plochy zelen sídelní ve ejné, plochy ob anské vybavenosti a ást plochy ur ené v platném ÚPO pro bydlení
v rodinných domech. K výsadb izola ní zelen se p le uje ješt ást plochy ur ené
v platném ÚPO pro ZPF – orná p da.
3.2.7. Zm na zp sobu využívání stabilizované plochy smíšené centrální dle platného ÚPO
na plochu ob anského vybavení (obchod, ubytování, stravování).
3.2.8. Zm na zp sobu využívání stabilizované plochy výrobní zem lské dle platného ÚPO
na plochu zázemí technických sport . V návaznosti na tuto plochu navrhnout mezi
elovou cestou a rybníkem plochu nezastav ného území smíšenou sportovní pro provád ní technických sport (st elnice).
3.3. Krom zám ru . 3.2.8., který se nalézá na k.ú. Kundratice u Rozsoch, a 3.2.7., který se
nachází na k.ú. Albrechtice u Rozsoch, jsou ostatní zám ry situované na k.ú. Rozsochy.
4. Požadavky na plošné a prostorové uspo ádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspo ádání krajiny)
4.1. Všechny zám ry, které má prov it zm na . 1 ÚPO, navazují na zastav né území anebo
zastavitelné území vymezené platným ÚPO. Specifické postavení má zám r . 3.2.8.
zvlášt na ploše, která tvo í volnou plochu (nezastav nou) st elnice.
4.2. Jednotlivé zám ry p adit z hlediska prostorového uspo ádání území k jednotlivým ástem území vymezených v platném ÚPO, konkrétn v p íloze . 2 textové ásti a tabulkové
ásti. U zám ru . 3.2.8. se neuvažuje se zm nou stávajícího stavu v prostorovém uspo ádání.
4.3. Ostatní zásady plošného a prostorového uspo ádání urbanizovaného a neurbanizovaného
území zakotvené v platném ÚPO nebudou m ny.
5. Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury
5.1. Dopravní infrastruktura – akceptovat požadavek ZÚR kraje Vyso ina – viz. bod 1.5.7. a
1.5.8. V rámci ešení návrhu zm ny . 1 ešit možnosti rozší ení i redukce po tu
místních komunikací.
5.2. Technická infrastruktura
5.2.1. Zásobování pitnou vodou a kanalizace – ešení v platném ÚPO je vyhovující i pro
výhled.
5.2.2. Zásobování energiemi – na zp sobu zásobení obce energiemi, který je uplatn n
v platném ÚPO, není t eba nic m nit.
5.2.3. Elektronické komunikace – oproti platnému ÚPO nedojde ke zm nám v ešení t chto
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sítí.
5.3. Odpadové hospodá ství – navržené zásady v platném ÚPO ponechat beze zm n.
5.4. Ob anská vybavenost – v koncepci rozvoje ob anského vybavení dochází ke zm nám.
Neuvažovat s rozvojem sportovišt ani ob . vybavenosti p i silnici na Kundratice.
5.5. Ve ejná prostranství – v platném ÚPO plní funkci ve ejných prostranství plochy zelen
sídelní ve ejné (kód ZSp). Tyto plochy považovat ve zm
. 1 ÚPO za plochy
stabilizované. Plochy ve ejných prostranství budou sou ástí i jiných ploch s rozdílným
zp sobem využití, kde to bude slu itelné s ur ující funkcí plochy. Z ve ejných
prostranství mohou být tyto plochy obsluhovány dopravní a technikou infrastrukturou.
6. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
6.1. Respektovat hodnoty území dané legislativní ochranou.
6.2. Ochrana kulturních hodnot
6.2.1. Požadované zm ny nesmí mít ve svém d sledku významný negativní vliv na kulturní
charakteristiky krajinného rázu ani kulturní dominanty krajiny.
6.2.2. Akceptovat p dorysné schéma p vodního zastav ní se zachováním osobitých znak
sídla.
6.2.3. Zm nami nedojde k dot ení kulturních památek ani v platném ÚPO ur ených opat ení
na úseku archeologických nález .
6.3. Ochrana p írodních hodnot
6.3.1. Akceptovat p ítomné ekosystémy p írodní a p írod blízké, p irozenou morfologii terénu. U zám ru 3.2.2. a 3.2.8. akceptovat požadavek na pr chod lokálního biokoridoru
alespo v minimálních parametrech.
6.3.2. V provedených dopl ujících pr zkumech a rozborech nebyla zjišt na pot eba dot ení
PUPFL ani jeho ochranného pásma.
6.3.3. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk ešení zm ny . 1 ÚPO Rozsochy na ZPF
bude provedeno ve smyslu p ílohy . 3 k vyhlášce . 13/1994 Sb.
6.4. Civiliza ní hodnoty
6.4.1. Nové zastavitelné plochy musí umožnit svoji obsluhu dopravní a technickou infrastrukturou.
6.4.2. Respektovat rozptylovou studii amoniaku „Výkrmna býk “ Agro Rozsochy a.s., do
které byl zahrnut i blízký areál chovu prasat (viz. rozhodnutí M Ú Byst ice n. P.
OVaÚP .j. Výst.1594/05 z 2. 1. 2006).
6.4.3. Pro zajišt ní obytné pohody obyvatelstva zvl. Rozsoch ve zm
. 1 ÚPO pln podpo it výsadbu dostate
širokého pásu izola ní zelen p i silnici do Kundratic.
7. Požadavky na ve ejn prosp šné stavby, ve ejn prosp šná opat ení a asanace
7.1. Do zm ny . 1 ÚPO Rozsochy bude zahrnuta ve ejn prosp šná stavba v oblasti dopravy
vyplývající ze ZÚR kraje Vyso ina (DK 02). Ve ejn prosp šná opat ení ZÚR kraje Vyso ina na území obce Rozsochy nevymezují.
7.2. Ostatní ve ejn prosp šné stavby nebo ve ejn prosp šná opat ení, p ípadn asanace budou ve zm
. 1 ÚPO vymezena jen v od vodn ných p ípadech.
8. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis (nap . požadavky na
ochranu ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, ochrany ložisek
a surovin, geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými rizikovými p írodními jevy)
8.1. P edložené požadavky nebudou mít negativní dopad na kvalitu životního prost edí ani
ve ejné zdraví.
8.2. Pozitivní dopad na obytnou pohodu bude mít vymezení pásu pro výsadbu ochranné zelep i silnici Rozsochy – Kundratice.
8.3. V limitech využití území aktualizovat ochranné pásmo od areálu Agro Rozsochy, a.s. dle
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8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

výpo tu ochranného pásma pro umíst ní stavby výkrmny býk . Výpo et zahrnuje i blízký
areál chovu prasat spole nosti Agrofarm a.s. Ž ár nad S.
Nové plochy pro bydlení vzniklé zm nou funkce i rozší ením zastavitelného území obce
jsou mimo dosah vyhlášených i p edpokládaných ochranných pásem.
Požadavky na zm nu . 1 ÚPO nemají vliv na zásady civilní ochrany, bezpe nost a
ochranu státu. P i návrhu postupovat podle Krizového plánu kraje Vyso ina.
Nové zastavitelné plochy budou dostupné pro požární zásahovou techniku. Zám ry zm ny . 1 ÚPO nesnižují dopravní obslužnost stávajících objekt v obci.
Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost , nebyla zde stanovena chráná ložisková území.
Respektovat vodoprávním ú adem stanovené záplavové (zátopové) území vodního toku
Byst ice, zejména pak toku Nedv di ky.
Zám ry, kde se uvažuje s novými plochami pro bydlení, se krom plochy . 3.1.1. (vysoké radonové riziko) dle mapy radonového rizika nachází ve st ením radonovém riziku.

9. Požadavky a pokyny pro ešení hlavních st et zájm a problém v území
Z ÚAP z rozboru udržitelného rozvoj území a dopl ujících pr zkum a rozbor je nutno ve
zm
. 1 ÚPO Rozsochy ešit tyto hlavní st ety a zájmy v území:
9.1. Z d vod zaostávající územní p ípravy na úseku výstavby objekt pro bydlení je nutno
ve zm
. 1 ÚPO
Prov it možnosti vymezení nových zastavitelných ploch, které by p ímo navazovaly na
zastav né území a na vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturu obce (zám r
3.2.3. a 3.2.4.).
Pro náro né územn technické podmínky ve spojení se složitými majetkoprávními vztahy
na hlavní rozvojové ploše sídla Rozsochy (plocha . 1) dle platného ÚPO uvažovat
s využitím této plochy až v poslední etap rozvoje sídla.
9.2. Krom b žných urbanistických problém a pot eb dopravní a technické infrastruktury je
eba u potencionální zastavitelné plochy 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5. ešit problematiku
vzdušného vedení VN 22 kV v . ochranného pásma
Ve zm
. 1 ÚPO navrhnout opat ení zabezpe ující bezkoliznost ve využití ploch.
9.3. Požadavek na vymezení plochy smíšené výrobn obytné (bydlení + drobná zem lská
výroba)
ešením zajistit nezhoršení obytné pohody v navazujících nemovitostech.
Neuvažovat se zatrubn ním i opevn ním k ploše p iléhajícího vodního toku.
Limitou využití plochy mimo zastav né území je zachování funk nosti lokálního
biokoridoru ÚSES.
9.4. Za ízení technických sport
Pro zázemí st elnice využít stávajícího objektu.
Limitou využitelnosti plochy pro zmín né aktivity je zachování pozemk pro lokální
biokoridor ÚSES. Za optimální stav považovat revitalizaci vodního toku.
9.5. Plochy zelen sídlení izola ní (nové)
Rozsah plochy prov it v souvislosti s navazující v platném ÚPO navrženou
zastavitelnou plochou pro bydlení v RD.
Primární funkcí zelen bude zmírn ní dosahu zápachu od velkokapacitních st edisek
živo išné výroby. Upozornit i na pot ebu sadovnického ešení výsadby.
10. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose
10.1. Území obce se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose vymezené v PÚR
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R ani ZÚR kraje Vyso ina.
10.2. Zastavitelné plochy budou p ednostn umis ovány v p ímé vazb na zastav né území.
10.3. Sou asné zastav né území obce bude aktualizováno dle zák. . 183/2006 Sb. v platném
zn ní.
10.4. Ve volné (neurbanizované) krajin nebudou navrhovány zastavitelné plochy pro vytvá ení
samostatných ástí sídla Rozsochy.
11. Požadavky na vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo prov ení zm n jejich využití územní studií
11.1. Z dopl ujících pr zkum a rozbor lze usoudit, že prov ení zm n územní studií bude
stanoveno pro zám r . 3.2.6. a navazující plochy dle platného ÚPO zvl. plochu pro bydlení.
11.2. P edm tem územní studie bude zejména optimální organizace území s prostorovým uspoádáním celého území od silnice do Kundratic po zastav né území Rozsoch.
11.3. Další požadavky mohou dále vyplynout z ešení zm ny . 1 ÚPO.
11.4. P i vymezení t chto ploch i koridor stanovit lh ty pro po ízení, schválení možnosti jejího využití a vložení dat o této studii do evidence územn plánovací innosti.
12. Požadavky na vymezení ploch a koridor , pro které budou podmínky pro rozhodování
o zm nách jejich využití stanoveny regula ním plánem
12.1. Tyto plochy a koridory nebudou vzhledem k charakteru zm n vymezovány.
13. Požadavky na vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud dot ený orgán
ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení
vliv na ŽP nebo pokud nevylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i
pta í oblast
13.1. Na území se nenachází evropsky významná lokalita i pta í oblast.
13.2. Ochranu ve . zdraví a životního prost edí na plochách ur ených k ešení zm nou . 1
územního plánu obce Rozsochy je možno zabezpe it p i respektování stávajících zákon
a p edpis .
14. ípadný požadavek na zpracování konceptu, v etn požadavk na zpracování variant
14.1. Není uvažováno se zpracováním konceptu zm ny . 1 ÚPO Rozsochy.
14.2. Rovn ž variantní ešení nebude provád no - ešeno.
15. Požadavky na uspo ádání obsahu konceptu a návrhu ÚP a na uspo ádání obsahu jejich zd vodn ní s ohledem na charakter území a problémy k ešení v etn m ítek a
po tu vybavení
15.1. Obsah zm ny . 1 ÚPO Rozsochy bude vyhotoven v rozsahu:
15.1.1 Textová ást
15.1.2 Grafická ást
15.2. Uspo ádání textové a grafické ásti v etn m ítek vyhotovení bude vycházet z dokumentace platného územního plánu obce. P i popisu a grafickém znázorn ní nových jev je
eba akceptovat požadavek p ehlednosti, jasnosti a srozumitelnosti.
15.3. Výklad pojm a terminologie použitá p i zpracování zm ny . 1 ÚPO bude odpovídat
pojm m a terminologii platného územního plánu. P i použití nových ploch s rozdílným
zp sobem využití ( tj.ty, které nejsou užity v platném ÚPO) bude postupováno dle vyhl.
. 501/2006 Sb.
15.4. Pro spole né jednání bude dokumentace návrhu zm ny . 1 ÚPO Rozsochy p edána po izovateli v jednom autorizovaném vyhotovení a v *.pdf a *doc. Pokud dojde na základ
projednání s dot enými orgány k úprav návrhu zm ny . 1 ÚPO Rozsochy, tak projek7

tant návrh zm ny . 1 ÚPO doplní ev. opraví. V p ípad , že po spole ném projednání návrhu zm ny . 1 ÚPO nedojde k úpravám, bude dotišt no pouze jedno paré pro ve ejné
projednání návrhu zm ny . 1 ÚPO. Po ve ejném projednání budou bu dotišt na zbývající dv autorizovaná paré anebo vyhotovena ty i autorizovaná paré istopisu zm ny . 1
ÚPO Rozsochy.
16. Výkres limit s vyzna ením zám
na zm ny v území
16.1. Je proveden jako sou ást návrhu zadání pro snadnou identifikovatelnost požadavk na
zm nu . 1 ÚPO Rozsochy.
16.2. Ozna ení zám
v grafické ásti odpovídá zna ení požadavk textové ásti zadání (viz.
bod 3).
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