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1. Vymezení zastav ného území
Územní plán obce (ÚPO) Rozsochy má vymezeno sou asn zastav né území obce.
V místech, kde je uvažováno s jednotlivými zm nami územního plánu, není d vod
k úprav takto vymezené zastav né území m nit.
2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území
Požadavky Zm ny . I ÚPO Rozsochy nemají nežádoucí dopad na koncepci rozvoje území
obce, která je dána platným ÚPO. Jednozna
pozitivn z hlediska zlepšení obytné
pohody v sídle Rozsochy se projeví realizace pásu ve ejné zelen s ochranou funkcí podél
sinice do Kundratic.
Nov navržený pás zelen bude mít v siln antropogenn pozm né krajin zna ný
význam estetický i ekologický.
Aktivity na ploše se zm nou v území ozn. . 8 jsou p ípustné pouze za podmínky obnovy
funk nosti lokálního biokoridoru ÚSES.
Zm nou . I ÚPO nebudou dot eny kulturní památky uvedené v Úst edním seznamu
kulturních památek R ani kulturní památky místního významu.
Opat ení platného ÚPO na úseku archeologických nález (výzkum ) z stávají nadále
v platnosti.
V souvislosti s vymezením nových rozvojových ploch zejména pl. ozn. . 3 a 4 se dopl ují
požadavky na prostorové uspo ádání t chto ploch, aby nebyla narušena urbanistika sídla
Rozsochy.
3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systému
sídelní zelen
3.1. Urbanistická koncepce
Respektovat zm ny ve zp sobu využívání t chto ploch:
Ozna ení
plochy
zm ny
1

Platný ÚPO
p evažující ú el plochy (funkce) a kód
charakteristika
kód
III. krajinná zóna - ttp
t
plocha smíšená centrální
III. krajinná zóna - ttp

Sc
t

III. krajinná zóna – orná p da
III. krajinná zóna – orná p da
plocha smíšená výrobn obytná
plocha zelen sídelní - izola ní
plocha sportu a t lovýchovy
plocha zelen sídelní – ve ejná
plocha zelen sídelní – izola ní
plocha smíšená výrobn obytná
plocha ob anského vybavení
pl. bydlení v rod. domech (individ.)
III. krajinná zóna – orná p da

o
o
Sv
ZSi
TS
ZSp
ZSi
Sc
O
Br
o

7

plocha smíšená centrální

Sc

8

III. krajinná zóna - ttp

t

2
3
4
5

6

9
10
11

plocha výroby zem

lské

pl. bydlení v rod. domech (individ.)
plocha smíšená výrobn obytná
plocha zelen sídelní - parková

Vz
Br
Sv
ZSp
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p evažující ú el plochy (funkce) a kód plochy
charakteristika
kód
pl. bydlení v rodinných domech (individ.)
Br
plocha smíšená výrobn obytná
Sv
plocha výroby zem lské
Vz
pl. smíšená nezastav ného území p írodní
NSp
pl. bydlení v rodinných domech (individ.)
Br
pl. bydlení v rodinných domech (individ.)
Br
pl. bydlení v rodinných domech (individ.)

zele ve ejná s funkcí optické clony

pl. ob anského vybavení – distribuce,
ubytování astravování
pl. smíšená nezastav ného území sportovní
pl. ob anského vybavení – lovýchovná a
sportovní za ízení
nedochází ke zm
funkce plochy
pl. bydlení v rodinných domech (individ.)

Br

ZO

Od
NSs
OS
Br
Br
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Podmínky využití ploch
Plocha . 1
dopravní obsluhu provést napojením na stávající místní komunikace
i osazení domu akceptovat terénní podmínky místa
umožnit realizaci lokálního biokoridoru ÚSES p i SV okraji plochy p i respektování
áste
funk ního lokálního biocentra ÚSES
Plocha . 2
u staveb na pozemcích v zastav ném území se ídit opat eními kap. 3.2. platného ÚPO
i vodním toku respektovat požadavek nezastavitelnosti území pro pr chod lokálního
biokoridoru alespo v minimálních parametrech
výstavba ú elových objekt na ostatních pozemcích plochy bude v parametrech
elových staveb (stodol) p vodních selských usedlostí
dopravní obsluha hospodá ské ásti plochy bude z ú elové komunikace, obytné ásti
z místní komunikace
Plocha . 3
koncepce využití plochy bude sm ovat k efektivnímu obestav ní stávající místní
komunikace s položenými sít mi technické infrastruktury
dopravní obsluhu nejvýchodn jší ásti plochy ešit prodloužením místní komunikace
s obratišt m s pot ebou dostupnosti stávající trafostanice
respektovat ochranné pásmo el. vedení VN 22 kV v . ochranného pásma trafostanice
Plocha . 4
dopravní obsluhu ešit prodloužením místní komunikace
respektovat ochranné pásmo el. vedení VN 22 kV
Plocha . 5
dopravní obsluhu ešit obnovou sjezdu ze sil. III. t ídy
i návrhu využití plochy akceptovat ochranné pásmo el. vedení VN 22 kV
Plocha . 6
clonu zelen ešit p edevším se zam ením na zachování obytné pohody ve stávajících
a plánovaných RD
kompozici plochy ešit s možností ve ejného využívání
komponovaná zele bude sestávat z místn p íslušných d evin a ke s uplatn ním
evin odpuzujících hmyz
Plocha . 7
pln platí ustanovení kap. 3.2. platného ÚPO
Plocha . 8
dopravní obsluha bude ze stávající ú elové komunikace
terénní úpravy – budování ochranného valu ešit tak, aby se nejednalo o silný zásah
do krajinného rázu a požadované ekologické hodnoty toku
revitalizovat vodní tok s cílem obnovy funk nosti lokálního biokoridoru
vzhledem k tomu, že se lokalita nachází v ochranném pásmu železni ní trat , je nutno
i p ípravách zám ru postupovat dle p íslušných platných zákonných ustanoveních
Využití plochy nesmí ohrozit provoz na železni ní trati
Plocha . 9
na ploše ešit související služby s provozem na ploše . 8
dopravní obsluha plochy po stávající ú elové komunikaci s pot ebou výstavby
parkovacích stání na ploše
stavby budou nedominantního výrazu, up ednost ovat použití p írodních materiál

4

Zm na . I

Územní plán obce Rozsochy

nejsou p ípustné stavby a za ízení provizorního charakteru
Plocha . 10
navrhovaná funkce plochy z stává shodná s funkcí platného ÚPO, m ní se pouze
velikost plochy
ešit novou organizaci ploch s ohledem k novým podmínkám plochy
optimalizovat navrženou etapizaci výstavby s tím, že pro výstavbu inženýrských sítí
lze provést další up esn ní po adí výstavby
Plocha . 11
akceptovat realizovaný rodinný d m na ploše
parcelu p íslušející ke zmín nému rodinnému domu rozší it o pozemek KN p. . 7
v k.ú. Blažejovice
3.2. Systém sídelní zelen
Zásady koncepce ploch sídelní zelen ešené v platném ÚPO z stávají nem nné.
Mimo ádnou pozornost v novat kompozi nímu uspo ádání plochy ve ejné zelen , která
že mimo ochrannou funkci plnit i funkce jiné – oddych, relaxace.
4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek
pro její umis ování, nakládání s odpady
4.1. Dopravní a technická infrastruktura
Návrhem Zm ny . I ÚPO Rozsochy nedochází ke zm
koncepce dopravního ešení
obce. Jako ve ejn prosp šnou stavbu vyplývající z nad azené ÚPO je nutno vymezit
koridor pro umíst ní nové stavby – obchvat sil. II/388 Vojetín (VPS – DK 24).
Akceptovat koridor pro homogenizaci stávajícího tahu sil. I/19 v ší i 2 x 75 m.
Na koncepci ešení technické infrastruktury nemá Zm na . I ÚPO Rozsochy žádný vliv.
Nové plochy se zm nou v území, kde nastane pot eba napojení na inž. sít , tyto pot eby
ešit prodloužením stávajících sítí technické infrastruktury.
4.2. Plochy ob anského vybavení
Zm na . I ÚPO se nedotkne sou asných za ízení ob anské vybavenosti ve ejných ani
ostatních.
V sídle Albrechtice akceptovat zm nu zp sobu využívání stabilizované plochy funkce
smíšené centrální na plochu ob anského vybavení – distribuce, ubytování a stravování.
Na k.ú. Kundratice u Rozsoch p ipravit podmínky pro umíst ní plochy technických sport
(st elišt otev eného typu) a doprovodných za ízení st elnice.
4.3. Ve ejná prostranství
V zásad budou nadále funkci ve ejných prostranství plnit plochy zelen sídelní ve ejné
s kódovým ozna ením ZSp.
V zastav ném území jsou tyto plochy stabilizované.
Ve Zm
. I ÚPO nejsou ve ejná prostranství navržena jako samostatné plochy
rozdílného zp sobu využití. Pozemky ve . prostranství však mohou být sou ástí
zastavitelných ploch, kde je to charakteristice hlavní plochy slu itelné i žádoucí.
4.4. Urbanistická koncepce
Na systému nakládání s odpady není Zm nou . I ÚPO Rozsochy nic m

no.

5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu
ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Koncepce uspo ádání krajiny se Zm nou . I ÚPO Rozsochy nem ní.
5
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V siln antropogenn pozm né krajin se bude p ízniv projevovat pás zelen p i silnici
do Kundratic.
Prostupnost ani obytnost krajiny není návrhem Zm ny . I ÚPO Rozsochy narušena.
5.2. Územní systém ekologické stability
ešení Zm ny . I ÚPO Rozsochy nem ní koncepci návrhu územního systému ekologické
stability v platném územním plánu.
Respektovat podmínky využití plochy . 2 a . 8 ve Zm
. I ÚPO Rozsochy se
zajišt ním funk nosti lokálního systému ÚSES.
5.3. Koncepce rekrea ního využití území
Zm nou . I ÚPO nedochází k úpravám i zm nám v koncepci rekreace a rekrea ního
využívání území obce.
Pokud to znalecký posudek z oboru balistiky k bezpe nosti provozu st elnice v k.ú.
Kundratice u Rozsoch p ipustí, je možno pod dohledem instruktora tuto st elnici využívat
i pro rekrea ní st elby.
5.4. Ochrana p ed povodn mi, protierozní opat ení
Všechny plochy ešené ve Zm
. I ÚPO Rozsochy se nachází mimo záplavová území
stanovené vodoprávním ú adem.
V ÚPO uvedená opat ení proti erozní innosti je t eba považovat za nadále platná.
5.5. Dobývání nerost
Ve Zm
. I ÚPO Rozsochy neuvažovat s úpravami hranic stanoveného CHLÚ Rožná
ani s úpravou hranic stavebních uzáv r v prostoru hlavních d lních d l Jáma . 5
(Rozsochy) a šurf . 33 (Blažejovice).
Nadále platí vyzna ení výše uvedených hranic (Hlavní výkres + návrh ÚSES) a režimy
ochrany (kap. 9 textové ásti) platného územního plánu.
Rozvojové plochy Rozsoch – místní ást Blažejovice nebude sm ovat do izolinií poklesu
v oblasti hlubinného dobývání.
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení
podmínek prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Funk ní charakteristiky jednotlivých ploch a zón se Zm nou . I ÚPO Rozsochy nem ní.
Pro jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití platí nadále p ípustné, nep ípustné i
podmín né p ípustné využití dle platného ÚPO. Druhy ob anské vybavenosti (malé
písmeno – pod azená funkce) je však možno vzájemn zam nit i doplnit, nutno
ale akceptovat vzájemnou neslu itelnost n kterých druh ob . vybavenosti i jejich vliv
na okolí.
Spln ní požadavk zadání si vynutilo vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, které
se v platném ÚPO nevyskytují. Jedná se o následující plochy s podrobn jším len ním:
a) plochy ob anského vybavení – t lovýchovné a sportovní za ízení – kód OS (§ 6 vyhl.
. 501/2006)
b) plochy smíšené nezastav ného území - p írodní – kód NSp (§ 17 vyhl. . 51/2006)
c) plochy smíšené nezastav ného území - sportovní – kód NSs (§ 17 vyhl. . 51/2006)
d) plochy zelen ve ejné s funkcí ochranné clony – kód ZO (§ 3 vyhl. . 51/2006 odst. 4)
Pro tyto plochy se ur ují tyto zp soby využití:
a) Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná s sportovní za ízení (OS) - Hlavní využití:
umis ování staveb a budov zajiš ující bezchybný a bezkolizní provoz st elnice. Zp soby
využití:
ípustné:
výstavba i p estavba objekt technického, sociálního i spole enského
charakteru majících význam doprovodných za ízení st elnice. Pozemky
související dopravní a technické infrastruktury, pozemky zelen
6
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nep ípustné: jiné aktivity, které bezprost edn nesouvisí s hlavním využitím plochy
b) Plochy smíšené nezastav ného území – p írodní (NSp) - Hlavní využití: zajišt ní podmínek ochrany p írody nezastav ného a nezastavitelném území. Zp soby využití:
ípustné:
innosti zabezpe ující pot eby zvýšené ochrany p írodního prost edí
podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
zmenšování plošné velikosti plochy, innosti, d je, které by svými
ímými i druhotnými d sledky narušovaly hlavní (dominantní) využití
plochy
c) Plochy smíšené nezastav ného území – sportovní (NSs) – Hlavní využití: umíst ní
za ízení pro technický sport na st elišti otev eného typu se zabezpe ením biologické
prostupnosti krajiny. Zp soby využití:
ípustné:
terénní úpravy dle požadavk balistika nemající však silný (významný)
dopad na hodnotu krajinného rázu, související nezbytná vybavení
(ter e, vrha ky, p ípadn zast ešená palební ára apod.). Revitalizace
vodního toku s ozelen ním toku.
podm. p ípustné: pozemky související dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
každé aktivity, které nemají souvislost s hlavním využitím plochy,
innosti ohrožující bezpe nost na st elnici. Aktivity, které by svými
ímými nebo druhotnými ú inky m ly negativní dopad na funk nost
lokálního biokoridoru ÚSES
d) Plochy zelen ve ejné s funkcí ochranné clony (ZO) – Hlavní využití: plocha pro výsadbu
zelen mající funkci hygienické i estetické clony. Plocha ve ejn p ístupná tvo ící
významný kompozi ní prvek krajiny.
ípustné:
výsadba zelen z místn p íslušných d evin komponovaná p edevším
za ú elem ochrany obytného prost edí p ed negativními ú inky emisí
pachových látek
podm. p ípustné: pozemky pro každodenní rekrea ní pohybové aktivity, pozemky
pro technickou a zcela výjime
pozemky pro místní dopravní obsluhu
nep ípustné:
innosti a d je nemající souvislosti p ímé i nep ímé s hlavním
využitím plochy
innosti v neurbanizovaném území budou nadále upravovány dle v ÚPO vymezených
krajinných zón.
6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Ohleduplnost k p vodním formám zástavby je nadále podmínkou využití jednotlivých
ploch s rozdílným zp sobem využití.
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO),
staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
Ve ejn prosp šné stavby, opat ení i asana ní úpravy nejsou Zm nou . I ÚPO Rozsochy
ny ani upravovány. Pouze plochy pro dopravu D1 vymezené v platném ÚPO je
sou ástí ve ejn prosp šné stavby související s homogenizací silni ního tahu sil. I/19 dle
ZÚR kraje Vyso ina.
Mimo tuto VPS Zm na . I ÚPO Rozsochy up es uje koridor pro umíst ní nové stavby –
obchvat sil. II/388 Vojetín.
Zm na . I ÚPO Rozsochy nevymezuje na území obce žádná ve ejn prosp šná opat ení.
8. Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn
pro které lze uplatnit p edkupní právo
Nejsou Zm nou . I ÚPO Rozsochy vymezeny.
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9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
Nejsou Zm nou . I ÚPO Rozsochy vymezeny.
10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií
(ÚS) podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení
po izovatelem a vložení dat o této ÚS do evidence územn plánovací innosti
10.1. Vý et ploch a podmínky využití
Územní studie jako podmínka pro územní rozhodování bude vyhotovena pro plochu se
zm nou v území ozn. . 6 a navazující zastavitelnou plochu ur enou pro bydlení
v rodinných domech dle platného ÚPO.
Základní podmínky využití plochy jsou dány v kap. 3.1. návrhu Zm ny . I ÚPO Rozsochy
a lze je dále dovodit z platného ÚPO.
10.2. Stanovení lh t
Územní studie bude vyhotovena do 12 m síc od vydání Zm ny . I ÚPO Rozsochy.
Vložení dat do evidence územn plánovací innosti bude do p ti m síc od po izovatelem
schválené možnosti využití tohoto podkladu.
11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu
podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu
v rozsahu dle p ílohy . 9
Nejsou Zm nou . I ÚPO Rozsochy vymezeny.
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Zm na . I ÚPO Rozsochy vyvolá úpravu etapizace. Stanovení po adí zm n v území ešit
edevším u rozsáhlejších ploch ur ených pro bydlení a dalších níže neuvedených se
zm nou v území.
Využití proluk, využití ploch, které jsou svým zp sobem jedine né ( OV, plochy ochranné
zelen , polní cesty, st elnice apod.) a ploch, které jsou ur eny pro rozší ení stávajících
ploch výrobních i ploch smíšených výrobn obytných za adit do prvního po adí zm n
v území.
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt
Nejsou Zm nou . I ÚPO Rozsochy vymezeny.
14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1
stavebního zákona
Nejsou Zm nou . I ÚPO Rozsochy vymezeny.
15. Údaje o po tu list Zm ny . I územního plánu obce Rozsochy a po tu výkres k n mu
ipojené grafické ásti
Textová ást Zm ny . I ÚPO Rozsochy v etn titulního listu, záznamu o ú innosti a
obsahu sestává z 8 list .
Výkresová ást je vyhotovena na vý ezech výkres , které jsou zm nou dot eny.
Jedná se o výkres:
1 – Základní len ní území
1 : 5 000
2 – Hlavní výkres, návrh ÚSES
1 : 5 000
3 – Ve ejn prosp šné stavby a opat ení, asanace
1 : 5 000
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Zm na . I ÚPO Rozsochy – OD VODN NÍ
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1. Postup p i po ízení Zm ny . I územního plánu obce Rozsochy
O po ízení Zm ny . I ÚPO Rozsochy rozhodlo zastupitelstvo obce Rozsochy z vlastního
podn tu dne 15. 9. 2008. Po izovatelem Zm ny . I ÚPO Rozsochy je na žádost obce Rozsochy M stský ú ad Byst ice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního ádu.
Projektantem Zm ny . I ÚPO Rozsochy se stala firma Ing. Marie Psotová, Studio P, Nádražní
52, 591 01 Ž ár nad Sázavou. Pro spolupráci s po izovatelem územního plánu byl zastupitelstvem obce ur en starosta obce, pan Augustin Holý.
Zadání Zm ny . I Rozsochy bylo schváleno zastupitelstvem obce Rozsochy na sch zi zastupitelstva obce . 8/09 dne 20. 11. 2009.
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje (PÚR) a územn plánovací
dokumentací (ÚPD) vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztah
2.1. Soulad s PÚR R a ZÚR kraje
Území obce se nachází mimo rozvojové oblasti, mimo rozvojové osy i mimo specifické oblasti vymezené v Politice územního rozvoje R z roku 2008 (PÚR R) i Zásadách územního
rozvoje kraje Vyso ina (ZÚR).
Zm na . I ÚPO Rozsochy akceptuje požadavky ZÚR kraje Vyso ina kladené na území obce. Jsou vytvá eny podmínky pro vyvážený a udržitelný rozvoj území, respektovány jsou krajinné typy vymezené ZÚR kraje, vymezen je jako ve ejn prosp šná stavba koridor pro umíst ní nové stavby - obchvat sil. II/388 Vojetín (VPS – DK 24) a koridor pro homogenizaci stávajícího silni ního tahu sil. I/19.
Zám ry, které eší Zm na . I ÚPO Rozsochy, nezasahují do vymezeného koridoru pro lety
v nízkých a p ízemních nadmo ských výškách ani do ochranného pásma letišt a letištního radioloka ního prost edku.
2.2. Obec v systému osídlení
Návrh Zm ny . I ÚPO Rozsochy nemá vliv na za len ní obce do systému osídlení.
2.3. Širší vztahy
Dopravní vztahy a vztahy na úseku technické infrastruktury nejsou Zm nou . I ÚPO Rozsochy m ny. Okrajov do k.ú. Vojetín u Rozsoch zasahá koridor pro umíst ní nové stavby
obchvatu sil. II/388.
Zm na . I ÚPO nevyvolává zásahy do nadmístních p írodních systém . Území obce se nachází mimo dosah evropsky významných lokalit a pta ích oblastí za azených do soustavy Natura 2000.
3. Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování
Navržená Zm na . I ÚPO Rozsochy napl uje cíle a úkoly definované stavebním zákonem.
V daných podmínkách vytvá í p ijatelné podmínky pro zajišt ní p írodních, civiliza ních
a kulturních hodnot území v udržitelném prost edí.
Pro každou plochu se zm nou ve využití jsou stanoveny podmínky zajiš ující jejich využití se
zohledn ním specifické charakteristiky místa. Podmínky prostorového uspo ádání obce nejsou
Zm nou . I ÚPO Rozsochy narušeny. Zm na . I ÚPO vyvolá i úpravu etapizace, ta však bude
i p ínosem pro kontinuální rozvoj území a pro p ípravu ve ejné infrastruktury.
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních
edpis
Navržená Zm na . I ÚPO Rozsochy je vyhotovena v souladu s požadavky zák. . 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní a p íslušných provád cích vyhlášek
(zejména vyhl. . 500/2006 Sb. a vyhl. . 501/2006 Sb. ve zn ní vyhl. . 269/2009 Sb.).
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Terminologie použitá p i zpracování Zm ny . I ÚPO Rozsochy a obsah pojm odpovídají
terminologii a pojm m platného územního plánu obce. Zpodrobn ní znamená p iléhav jší vystižení funkce plochy.
Pro nov vymezené plochy se zm nou v území, které platný územní plán nezná, se v souladu
s vyhláškou . 501/2006 Sb. v platném zn ní a v souladu s metodikou zpracování územních plápro kraj Vyso ina (MINIS) stanovují ty i nové druhy ploch. Jde o plochy s kódy OS, NSp,
NSs a ZO. Podmínky využití t chto ploch rozvádí kapitola 6 návrhu Zm ny . I ÚPO Rozsochy.
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis - soulad se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , pop . s výsledkem ešení
rozpor
5.1. Obecn platné normativní p edpisy
Zm na . I ÚPO je vyhotovena v souladu s obecn platnými p edpisy a normami
vstupujícími do procesu územního plánování.
5.2. Zvláštní právní p edpisy
Ochrana a tvorba životního prost edí
Zm na . I ÚPO nebude mít nežádoucí dopad na životní prost edí obce. Naopak vypušt ní
zám ru na výstavu objekt na plochách smíšených výrobn obytných napravo od silnice
sm ující ze sídla Rozsochy do sídla Kundratice zachová ucelenost honu zem lské p dy
pro efektivní hospoda ení. Pozitivn se v siln antropogenn pozm né krajin projeví
ízení ochranného pásu izola ní zelen .
Ochrana ve ejného zdraví
Nov vymezené zastavitelné plochy pro výstavbu RD leží mimo dosah p ímých
i druhotných negativních vliv na životní prost edí i obytnou pohodu. Ochrana obytného
prost edí na nov vymezovaných a upravovaných plochách bude významnou m rou
omezena bariérou tvo enou komponovan pojatou ochrannou zelení.
Výrobní aktivity, aktivity soukrom hospoda ících zem lc jsou z hlediska p ípadného
negativního vlivu na životní prost edí limitovány vlastním pozemkem podnikající osoby.
Ochranné pásmo od st edisek živo išné výroby (Agrofarm, Agro Rozsochy) dle platného
ÚPO se ruší a nahrazuje se opat ením, které omezuje po et ustájených zví at a kategorii
chto zví at na stav ke konci roku 2009.
Ochrana kulturních hodnot
Zám ry, které jsou p edm tem Zm ny . I ÚPO Rozsochy, ve svém d sledku nemají
nežádoucí vliv na kulturní charakteristiky krajinného rázu, krajinné dominanty území.
Nedochází k dot ení kulturních památek zapsaných v Úst edním seznamu kulturních
památek R ani památek místního významu. Nejsou m na opat ení platného ÚPO
týkající se archeologických nález .
Ochrana a bezpe nost státu, civilní ochrana
Území obce se nachází v koridoru pro létání v nízkých a p ízemních nadmo ských
výškách. Protože se jedná o nízkopodlažní zástavbu (RD) v p ímé vazb na zastav né
území, nebude tento zám r zasahovat do zmín ného koridoru. Zám ry ešené ve Zm
. I ÚPO neovlivní ochranné pásmo letišt a letištního radioloka ního prost edku ani
ochranné pásmo komunika ního vedení. ešení Zm ny . I ÚPO neomezuje požadavky
Armády eské republiky na létání v malých a p ízemních výškách. Celé správní území
obce je dle § 175 zák. . 183/2006 Sb. vymezeným územím.
Na území obce není uvažováno s výstavbou v trných elektráren ani jiných výrazn
vertikálních staveb. ešením ÚPO i jeho zm nou . I jsou respektovány parametry
íslušných kategorií komunikací a ochranných pásem stávajícího i plánovaného
dopravního systému.
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i p íprav a provád ní úkol ochrany obyvatelstva bude postupováno dle krizového
plánu kraje Vyso ina, resp. Havarijního plánu kraje Vyso ina.
Ochrana p ed povodn mi
Nov vymezené zastavitelné plochy se nachází mimo stanovené záplavové území.
Ohrožení ploch nov vymezených a upravených extravilánovými vodami je minimální.
5.3. Stanoviska dot ených orgán a ostatních orgán
Bude dopln no po pojednání návrhu Zm ny . I ÚPO Rozsochy.
6. Vyhodnocení spln ní zadání
Požadavky zadání Zm ny . I ÚPO Rozsochy jsou spln ny se dv ma odchylkami, které
nemají na koncepci územního plánu vliv.
Ochranné pásmo od st edisek živo išné výroby dle platného ÚPO se ruší. Požadavek
na aktualizaci ochranného pásma, resp. na použití hranice pr
rné koncentrace amoniaku
5 g/m3 je nahrazen limitem zachování po tu a druhu zví at, které se ve st ediscích
živo išné výroby nacházely koncem roku 2009.
Po prov ení pot eb bydlení byla hlavní rozvojová plocha obce pro tuto funkci rozd lena
do etapy druhé a t etí (ne pouze t etí) z d vodu zachování kontinuální územní p ípravy
bydlení v obci.
Protože je textová ást strukturována dle sou asn platných právních ustanovení
a prostorové uspo ádání nových zastavitelných ploch je sou ástí textu, nebyla vyhovována
aktuální p íloha . 2 platného ÚPO.
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
7.1. Variantní ešení
Nebylo v zadání Zm ny . I ÚPO Rozsochy požadováno, ešení Zm ny . I ÚPO Rozsochy
nevyvolalo pot ebu ešení variant.
7.2. Zd vodn ní ešení
Platný územní plán byl schválen 16. 12. 2004. Zm na . I ÚPO eší pot eby obce, které se
v tomto meziobdobí nashromáždily se zohledn ním budoucích pot eb obce. Do ešení zm ny
byly zapracovány též výsledky koncep ních materiál , které na území obce platí (zvl. ze ZÚR
kraje Vyso ina). Hlavním nosným prvkem Zm ny . I ÚPO Rozsochy je zvýšená ochrana
významné ásti obce p ed pachovými látkami od st edisek živo išné výroby a z toho plynoucí
úpravy organizace hlavní zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech v obci. ešení
Zm ny . I ÚPO Rozsochy umožnilo vymezení dvou nových zastavitelných ploch pro výstavbu
rodinných dom u stávajících místních komunikací s inženýrskými sít mi.
7.3. Plochy s jiným zp sobem využití
Problematika je dostate
vysv tlena v kap. . 4 od vodn ní.
7.4. elné využití zastav ného území
Plochy zastav ného území jsou považovány vesm s za plochy stabilizované, s velkým
podílem ploch funkce smíšené a funkce bydlení. Pom rn významné zastoupení mají plochy
funkce výroby.
Využití ploch pro p estavbu a proluk bylo prov eno platným územním plánem obce.
Z d vodu zachování urbanistiky sídla a jeho kulturních hodnot nelze požadovat významné
zvyšování indexu zastav ní pozemk .
7.5.

sledky ešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje
ijatým ešením nedochází k narušení ani negativním dopad m na udržitelný rozvoj území,
který je reprezentován t emi pilí i udržitelného rozvoje.
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8. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území
Dot ené orgány ve svých stanoviscích neuplatnily k návrhu zadání požadavek na posouzení
vlivu Zm ny . I ÚPO Rozsochy na životní prost edí ani z hlediska vlivu zám ru Zm ny . I
ÚPO Rozsochy na evropsky významnou lokalitu nebo pta í oblast. Rovn ž nebyl vznesen
požadavek na vyhodnocení vliv územního plánu resp. zm ny ÚPO na udržitelný rozvoj dle
ílohy k zák. . 183/2006 Sb.
9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na p dní fond
9.1. Zem lský p dní fond
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na zem lský p dní fond (ZPF) obsahuje
požadavky zák. . 334/1992 Sb., o ochran p dního fondu ve zn ní pozd jších zm n a provád cí
vyhlášky . 13/1994.
Dot ení ZPF je vyzna eno v grafické ásti od vodn ní Zm ny . I ÚPO Rozsochy. Navržené
zm ny a úpravy v len ní ploch jsou barevn ( erven ) vtišt ny do platného ÚPO. Rozsah
dot ení ZPF byl v rámci pracovních jednání konzultován s orgánem ochrany ZPF Krajského
adu kraje Vyso ina.
Souhrnná bilance ploch dot ených zm nou . I ÚPO (ha):
Lokalita

v ZÚ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,24
0,15

mimo ZÚ
0,28
0,34
1,69
0,75
0,46
3,34

0,29
2,10
0,06
4,47
0,16
0,90

Celkem

13,43

celkem
0,28
0,58
1,69
0,90
0,46
3,34
0,29
2,10
0,06
4,47
0,16

využití plochy
bydlení v rodinných domech
i druhy ploch
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
ve ejná zele s funkcí ochranné clony
ob anské vybavení – distribuce
smíšená nezastav ného území sportovní
ob anské vybavení – sport a t lovýchova
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech

kód plochy
Br
Sv, Vz, NSp
Br
Br
Br
ZO
Od
NSs
OS
Br
Br

14,33

Z ešení zm ny . I ÚPO se vypouští plocha . 2 a . 4 (ozna ení dle výkresu Zábor ZPF,
etapizace a tabulkové ásti platného ÚPO) o vým e 0,23 ha (bydlení v rodinných domech) +
1,96 ha (pl. smíšené výrobn obytné) = 2,19 ha. Tyto zastavitelné plochy se nachází mimo
zastav né území (ZÚ).
Za len ní aktivit ploch dot ených zm nou . I ÚPO do t íd ochrany resp. BPEJ:
Lokalita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Celkem

72911

72914 75011

76811

86811

0,28
0,43
1,69
0,90
0,23
2,11
0,09

0,23
1,23
0,03
2,04

2,79
0,15

1,68

7,96

3,14

0,31

0,43

2,04

celkem
plochy zpf

0,28
0,43
1,69
0,90
0,46
3,34
0,12
2,04
0,00
4,47
0,15
13,88

13

ostatní

zast.
plocha

vodní
plocha

0,01

0,13

0,01

0,04
0,06
0,06

0,13

0,00

0,01

0,17

0,27

PUPFL

0,28
0,58
1,69
0,90
0,46
3,34
0,29
2,10
0,06
4,47
0,16

0,00

0,01

celkem

0,00

14,33
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Zastavitelné plochy, které se zm nou . I ÚPO vypouští ze zastavitelných ploch ÚPO – t .
ochrany resp. BPEJ
Lokalita

72911

0,19
2
1,96
4
2,15
Celkem
ída ochrany ZPF:
I.
III.
V.

76811

celkem plochy zpf

ostatní

0,01

0,20
1,96
2,16

0,03

0,01

zast. plocha

vodní plocha

PUPFL

celkem

0,23
1,96
2,19

0,03

Za azení aktivních ploch dot ených zm nou . I ÚPO do druhu pozemku:
Lokalita

íslo parcely

druh pozemku

lokalita

íslo parcely

druh pozemku

1

494/11
496/3
st. 52/1
st. 52/2
st. 52/3
117
118/1
118/2
119/2
121/1
121/2
841/1
163/1
165/1
165/53
165/66
169/42

trvalý travní porost
trvalý travní porost
zastav ná plocha
zastav ná plocha
zastav ná plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
zahrada
ostatní plocha
zahrada
vodní plocha
orná p da
orná p da
zahrada
orná p da
orná p da

6

169/1
169/41
st. 25
6/1
6/2
314/1
314/2
563
265
566/3
st. 85
644
169/1
169/41
st. 21
9/2
282/9

orná p da
zahrada
zastav ná plocha
zahrada
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
zastav ná plocha
ostatní plocha
orná p da
zahrada
zastav ná plocha
zahrada
ostatní plocha

2

3
4

5

7

8

9
10
11

Popis lokalit (v závorce íslování dle zadání ÚP)
Plocha . 1 (3.2.1.)
Na svažitém území v p ímé vazb na zastav né území je vymezena plocha pro výstavbu RD.
Ze severu je plocha ohrani ena lokálním biokoridorem a lokálním biocentrem ÚSES.
Plocha . 2 (3.2.2.)
Plocha sestává ze t í druh ploch rozdílného zp sobu využití. Pozemky v zastav ném území
a na zastav né území p ímo navazující nesou kód Sv, tj. funkce smíšená výrobn obytná.
Kolem vodního toku se jedná o pozemky, které budou nezastavitelné a slouží pro zachování
pr chodu lokálního biokoridoru p i vodním toku. Na pozemky biokoridoru navazuje menší
plochy funkce výroby zem lské (Vz). Plochy kódu Sv a kódu Vz jsou vzájemn provozn
propojeny stávající p ilehlou ú elovou cestou.
Plocha . 3 (3.2.3.)
Plocha je ur ena pro výstavbu rodinných dom , které budou vesm s obsluhovány dopravní
a technickou infrastrukturou z d íve vybudované komunikace a inženýrských sítí. Jedná se
o dopln ní území mezi zahradami a zastav ným územím sídla Rozsochy.
Plocha . 4 (3.2.4.)
Lokalita . 4 dopl uje obytnou skupinu o nové rodinné domy. Jedná se o využití proluky
v zastav ném území.
Plocha . 5 (3.2.5.)
Vymezena pro výstavbu RD na pozemcích v platném ÚPO vymezených pro rozší ení
plochy smíšené obytné a rozší ení ploch t lovýchovy a sportu. Využitelnost plochy je omezena
ochranným pásmem el. vedení VN 22 kV.
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Plocha . 6 (3.2.6.)
K vymezení této plochy vedly p edevším požadavky na úseku ochrany ve ejného zdraví
a zachování obytné pohody ve stávající obytné zón a v ÚPO vymezené zastavitelné ploše
pro bydlení v RD. K nejpodstatn jšímu narušování životního prost edí dochází:
a) emisemi amoniaku a pachových látek z areálu Agrofarm (velkokapacitní za ízení chovu
prasat)
b) emisemi amoniaku a pachových látek z areálu Agro Rozsochy, na kterém se podepsalo
i rozší ení kapacity o výkrmnu býk
tšina plochy vymezené pro ochrannou zele (2,82 ha) se nachází na pozemcích, které jsou
sou ástí zastavitelných ploch vymezených v platném ÚPO. Aby byla ú innost
ed negativními ú inky emisí pachových látek dosta ující, je nutný p esah zelené bariéry
mimo zmín né zastavitelné plochy. Plošný rozsah tohoto „p esahu“ iní cca 0,52 ha. Tvarování
okraje bariéry zelen je navrženo tak, aby nebránilo ádnému obhospoda ování ZPF.
Komponovaná zele z autochtonních d evin bude mít v siln antropogenn pozm né
krajin zna ný význam estetický i ekologický.
Plocha . 7 (3.2.7.)
Jedná se pouze o zm nu ve funk ním využití plochy z plochy smíšené centrální na plochu
ob anského vybavení v zastav ném území Albrechtic. Nejedná se o dot ení ZPF.
Plocha . 8 (3.2.8.)
Je vymezena pro pot eby st elišt otev eného typu. St elnice bude sloužit pro pot eby
cvi ných st eleb. Okrajem plochy protéká vodní tok, který bude revitalizován.
Plocha . 9 (3.2.8.)
Je vymezena pro doprovodné stavby sloužící provozu st elnice (není zábor ZPF).
Plocha . 10
Jedná se o plochu, která je v platném ÚPO vymezena jako zastavitelná plocha pro bydlení
v rodinných domech. Ve zm
. I ÚPO dochází ke zmenšení p vodní vým ry této plochy
z d vodu výsadby ochranné zelen (plocha . 6).
Plocha . 11
Na základ p ipomínky k návrhu zadání došlo ke zm
funkce pozemku o velikosti 0,01 ha
ze sídelní zelen na pozemek bydlení v rodinných domech. V této souvislosti bude z ploch
smíšených výrobn obytných (platný ÚPO) vy len n již realizovaný domek a p azen
do funkce bydlení v rodinných domech.
Investice do p dy
Provedeného odvodn ní se dotýká ást lokality . 2 a to ást, která je ur ena pro výstavbu
elové stavby sloužící zem lským aktivitám soukrom hospoda ících rolník . Stavbu nelze
umístit v zastav ném území.
Areály a stavby zem lské výroby
Stávající za ízení nejsou zm nou . I ÚPO dot ena. Nová za ízení – viz. plocha . 2 této
zm ny ÚPO. Stávající za ízení v etn trvajícího zám ru na rozší ení zem lského areálu
v Kundraticích – viz. platný ÚPO.
Uspo ádání ZPF
Provedené zm ny nenaruší organizaci zem lského p dního fondu tak, aby vznikly
pro zem lskou techniku nep ístupné pozemky. Dále viz. platný ÚPO.
Etapizace výstavby
Zm nou . I ÚPO dochází k úprav etapizace. Po adí zm n v území je sou ástí výkresu
Zábor ZPF a etapizace.
Sí ú elových cest
Návrh Zm ny . I ÚPO Rozsochy nedochází k omezování dopravní obslužnosti ZPF.
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t ploch dot ených zm nou . I ÚPO do ploch platného ÚPO:

Lokalita

saldo
vým ry
lokality
(ha)
+ 0,28
1
0,24
+ 0,34
2
+ 1,69
3
0,15
+ 0,75
4
0,46
0
5
2,82
+ 0,52
6
0,29
0
7
+ 2,10
8
0,06
0
9
4,47
0
10
0,15
+ 0,01
11
0,90
7,75
+ 5,69
2,19
- 2,19
vy azené z návrhu
+ 3,50
navýšení p edpokládaného záboru ZPF zm nou . I ÚPO
Pozn.: Saldo vým ry lokality je vypo ítáno jako rozdíl vým ry plochy ve
uvedené v platném ÚPO.
platný ÚPO
mimo
v ZÚ
ZÚ

vým ra (ha)
zm na . I ÚPO
mimo
v ZÚ
celkem
ZÚ
0,28
0,28
0,24
0,34
0,58
1,69
1,69
0,15
0,75
0,90
0,46
0,46
3,34
3,34
0,29
2,10
2,10
0,06
0,06
4,47
4,47
0,16
0,16
0,90
13,43
14,33

t ídy ochrany plochy salda
ZPF na ploše vým ry lokality
salda vým ry v I. t . ochrany
lokality
ZPF (ha)
III.
V.
I.
1,69
I.
0,75
I., III.
0,23
I., III.
0,22
I., III.
V.
V.
I., III.
I.
0,01
I., III., V.
2,90
I., III.
- 2,15
I., III., V.
+ 0,75
zm
. I ÚPO a vým ry plochy

Od vodn ní
Návrh zm ny . I ÚPO Rozsochy akceptuje požadavky specifikované v zadání zm ny . I
ÚPO. Dot ení ZPF je vyvoláno p edevším požadavky na umíst ní ploch specifických zájm
(st elnice), požadavky na ochranu ve ejného zdraví (ochranná zele ) a pot ebami týkajícími se
zm nami na úseku ploch bydlení v rodinných domech a ploch smíšených výrobn obytných.
Oproti platnému územnímu plánu si zm na . I vyžádá navíc p ímé dot ení 3,50 ha ploch.
Z ploch ZPF v I. t íd ochrany dojde k navýšení záboru o 0,75 ha. Tato skute nost je dána
edevším využitím dvou ploch (pl. . 3 a pl. . 4) pro výstavbu rodinných dom na místech,
která p ímo navazují na zastav né území a vybudovanou místní komunikaci s inženýrskými
sít mi. Na plochách dot ených zm nou . I ÚPO se p dy II. a IV. t ídy ochrany nevyskytují.
Protože v obci není zájem o využití zastavitelných ploch platného ÚPO vymezených
pro „živnostenské podnikání“, nebude tato plocha (2,19 ha plochy z toho 2,15 ha ZPF) odnímána
ze ZPF.
9.2. Lesní p dní fond
Zm nou . I ÚPO nedochází k dot ení PUPFL ani jeho ochranného pásma.
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
Bude dopln no po projednání.
11. Vyhodnocení p ipomínek
Bude dopln no po projednání.
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Použité zkratky:
OV
CHLÚ
PÚR
RD
ÚPO
ÚS
ÚSES
VPS
VPO
ZPF
ZÚR

istírna odpadních vod
chrán né ložiskové území
Politika územního rozvoje eské republiky
rodinný d m
územní plán obce
územní studie
územní systém ekologické stability
ve ejn prosp šná stavba
ve ejn prosp šné opat ení
zem lský p dní fond
Zásady územního rozvoje kraje Vyso ina
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