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OBSAH NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:

I. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území je vymezeno v rozsahu správního území obce, které je totožné s katastrálním územím
Voděrady u Kunštátu. Celková výměra katastrálního území je 445 ha.

II. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Pořízení územního plánu schválilo, dle § 6, odst. 5, písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění, Zastupitelstvo
obce Voděrady na 4. mimořádném zasedání konaném dne 8. 7. 2016 pod usnesením č.3.
Obec má platný Územní plán obce Voděrady a změny č. 1 - 4 Územního plánu obce Voděrady.
Důvodem pro pořízení územního plánu je snaha o rozšíření zastavitelného území obce a o pořízení
územně plánovací dokumentace v souladu s platnou legislativou.

III. NÁVRH ZADÁNÍ
A) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,
VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU,
VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ,
V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K
SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Základní koncepce rozvoje území je ovlivněna respektováním vyšších úrovní územně plánovacích
podkladů.
UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR
Nový územní plán Voděrady bude zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky
ve znění Aktualizace č.1 schválené, usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. dubna 2015 (dále jen
PÚR). PÚR vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel v území. Dále konkretizuje úkoly územního plánování v republikových,
přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Územní plán Voděrady bude zohledňovat veškeré
dotčené republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a to
především:
(14)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, například i jako
turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit
celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak
citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní
kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
(15)

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž
k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně
plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její
úrovně.

(16)

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat
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ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí,
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR.
(16a)

Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek.

(17)

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

(18)

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

(20)

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat
do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního pro-středí, zejména
formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů,
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky
pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování
a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině
a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování
a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny
a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

(20a)

Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy
a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti
a prostupnosti krajiny.

(21)

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky ne-zbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené ob-novy; cílem je zachování
souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých
pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů
a zachování prostupnosti krajiny.

(22)

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území (obzvláště
ve specifických oblastech). Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních
míst turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo).

(23)

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní
a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat
vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo
jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými
opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl
zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy
a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní
stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto
účinků).
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(25)

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území
s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

(26)

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.

(27)

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj
a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rov-něž podmínky
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky
pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů)
k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat
atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými před-poklady
hospodářského rozvoje ve všech regionech.

(28)

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, včetně nároků
na veřejnou infrastrukturu – bude stanovena koncepce rozvoje území obce (urbanistická,
koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny).

(30)

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti
i v budoucnosti.





Vztah rozvojových oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů
a ploch technické infrastruktury vymezených v PÚR ČR, k řešenému územnímu plánu:
území obce se nachází ve správním území ORP Boskovice, kterým prochází rozvojová osa
OS9 Brno – Svitavy / Moravská Třebová
řešené území neleží ve specifických oblastech nadmístního významu vymezených v PÚR ČR,
ve znění Aktualizace č. 1.
řešené území neleží v trasách transevropských multimodálních koridorů, koridorů
vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky,
koridorů pro dálkovody. Územím prochází koridor P10 pro plynovod přepravní soustavy
vedoucí z okolí obce Kralice nad Oslavou v kraji Vysočina k obci Bezměrov ve Zlínském kraji,
procházející severně od Brna. Z důvodu zabezpečení koridoru pro posílení vnitrostátní trasy
pro přepravu plynu s ohledem na širší územní vztahy bude pro záměr plynovodu Kralice
Bezměrov v ÚP vymezen návrhový koridor.

UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ
KRAJEM
Pro Jihomoravský kraj byly vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Nový
územní plán Voděrady bude zpracován v souladu s ZÚR JMK vydaných 5. 10. 2016, nabytí účinnosti
3. 11. 2016. ZÚR JMK upřesňuje navržené koridory dopravní a technické infrastruktury a jejich
průchod územím, vymezuje plochy a koridory územního systému ekologické stability.
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ZÚR JMK stanovuje na území ORP Boskovice:

rozvojovou osu (OS9) Brno – Svitavy / Moravská Třebová

DS02: D43 Lysice – Sebranice

DS03 D43 Sebranice – Velké Opatovice – hranice kraje

cyklistický koridor - Česká – Lelekovice – Lipůvka – Černá Hora – Lysice – Skalice nad Svitavou

koridor TEP05 - VTL plynovod Kralice – Bezměrov; úsek severně od Brna.

na základě vymezení v ZÚR JMK prověřit a případně upřesnit regionální biokoridor RK JM024

krajinný typ Boskovicko-blanenský, kde se stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky,
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné
půdy.
b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách.
c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně
a objemově výrazných staveb.
d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného
rázu.

krajinný typ Kunštátsko-nedvědický, kde se stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky,
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné
půdy.
b) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně
a objemově výrazných staveb.
c) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného
rázu.

veřejně prospěšné stavby:
DS02 D43 Lysice – Sebranice dálnice, včetně MÚK a všech souvisejících staveb
DS03 D43 Sebranice – Velké Opatovice – hranice kraje dálnice, včetně MÚK a všech
souvisejících staveb
TEP05 VTL plynovod Kralice – Bezměrov; úsek severně od Brna VTL plynovod

cyklistická krajská síť
Vedle PÚR ČR, ÚAP JMK a ÚAP ORP Boskovice je třeba při návrhu ÚP vycházet z následujících
podkladů:
 Generel dopravy Jihomoravského kraje
 Generel krajských silnic JMK
 Návrhová kategorizace krajských silnic JMK (2008)
 Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v
Jihomoravském kraji
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
 Studie protipovodňových opatření na území Jihomoravského kraje
 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
 Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje
 Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability
(odvětvový podklad orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje)
UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ,
ZEJMÉNA Z PROBLÉMŮ URČENÝCH K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI
A PŘÍPADNĚ Z DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ
Na základě ÚAP Jihomoravského kraje ve znění třetí úplné aktualizace 2015 je třeba respektovat:
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koridor kapacitní silnice R43 (D43) Brno – Svitavy/Moravská Třebová (čl. 121 PÚR ČR). Bude
zajištěna územní ochrana ve smyslu čl. 80 PÚR ČR
staré důlní dílo
dobývací prostor - slévárenské písky
chráněná ložisková území a chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry - písky
sklářské a slévárenské
chráněná ložisková území a chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry - jíly
chráněná ložisková území a chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
staré zátěže území a kontaminované plochy
poddolované území > 25 ha
území s archeologickými nálezy I. kategorie
silnice I. a III. třídy
přírodní park Halasovo Kunštátsko
elektrické vedení vvn a vn
plynovod VTL do 40 barů
vodní zdroje včetně ochranných pásem
Březovský vodovod
vodovody včetně vodárenských zařízení
elektronická komunikační vedení a zařízení
záměr VTL plynovodu nad 40 barů

Z ÚAP ORP Boskovice, které byly vypracovány v roce 2008 a z aktualizace v r. 2010, 2012 a 2014,
pro řešené území vyplývají tyto skutečnosti:
 na území obce s jednotnou kanalizací není vybudovaná ČOV
 silnice I/43
 záměr R43 (D 43)
 cyklostezky (Záměr dle Generelu dopravy JMK)
 významný vyhlídkový bod
 urbanistická hodnota
 veřejné prostranství
 významná antropogenní dominanta
 poddolovaná území
 staré důlní dílo
 ložisko nerostných surovin
 chráněné ložiskové území
 dobývací prostor
 brownfields
 potencionální těžba vs. ŽP
 přírodní park
 elektrické vedení vvn a vn
 plynovod VTL do 40 barů
 STL plynovod
 jednotná kanalizace
 vodní zdroje včetně ochranných pásem
 Březovský vodovod
 vodovody včetně vodárenských zařízení
 elektronická komunikační vedení a zařízení
 poldr - záměr
 záměr VTL plynovodu nad 40 barů
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Řešením ÚP vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah hospodářského rozvoje,
sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek:
- Budou vytvořeny územně technické podmínky pro podnikání, rozvoj cestovního ruchu. Vymezením
smíšených ploch obytných, které drobnou výrobu a zemědělství připouštějí, umožnit podnikání
na vlastních pozemcích v rámci zastavěného a zastavitelného území.
- Vymezením ploch pro bydlení bude podporován růst počtu obyvatel, vytvořením dobrých podmínek
pro mladé rodiny, zlepšit věkovou strukturu obyvatelstva, vytvořit podmínky pro život seniorů.
Vymezením nových ploch vytvářejících pracovní místa a rozšířením nabídky pro sportovní a rekreační
vyžití vytvořit podmínky pro udržení obyvatel v obci.
- V uspořádání řešeného území je nutno omezit riziko negativních vlivů na prostředí (exhalace, hluk),
naopak podporovat zásady zdravého sídla - vytvořit územně technické podmínky pro kvalitní životní
prostředí poskytující maximální pohodu bydlení ve fungujícím organismu obce, podporovat rozvoj
nemotorové dopravy (cyklostezek), rozšiřování a kultivace veřejných prostranství a ploch sídelní
(veřejné) zeleně.
- Střety zájmů těžby a ochrany přírody a vodních zdrojů
DALŠÍ POŽADAVKY, NAPŘÍKLAD POŽADAVKY OBCE, POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZPRÁVY
O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 55 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA, NEBO
Z PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY A VEŘEJNOSTÍ
Zpráva o uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona nebyla vypracována,
proto z ní nevyplývají požadavky na řešení (netýká se stávajícího územního plánu obce).
Požadavky vyplývající z projednání s dotčenými orgány a veřejností budou doplněny dle výsledků
projednání.
Úkolem územního plánu je najít vhodné plochy pro:

bydlení – prověřit pozemky dle platné územně plánovací dokumentace a jejich změn

občanské vybavení - prověřit pozemky dle platné územně plánovací dokumentace

drobnou výrobu a skladování - prověřit aktuální potřebu pozemků dle platné územně plánovací
dokumentace

dopravní infrastrukturu – prověřit pozemky dle platné územně plánovací dokumentace

technickou infrastrukturu – prověřit pozemky dle platné územně plánovací dokumentace,

veřejnou zeleň – prověřit pozemky dle platné územně plánovací dokumentace

přírodní plochy a krajinnou zeleň – prověřit pozemky dle platné územně plánovací dokumentace

lesní plochy – prověřit pozemky dle platné územně plánovací dokumentace

vodní a vodohospodářské – prověřit pozemky dle platné územně plánovací dokumentace
Na území obce nevymezovat plochy pro stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných
obnovitelných zdrojů (bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny).
Jednotlivé funkční plochy budou navrženy tak, aby byl zajištěn vyvážený rozvoj obce.
Problematika civilní ochrany bude zpracována dle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění
úkolů ochrany obyvatelstva. Dále bude rozpracován požadavek §29 odst. 1 písmeno k) zákona
č. 133/1989 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky civilní ochrany budou zpracovány dle metodické pomůcky HZS JMK. Požadavky CO
budou součástí Odůvodnění územního plánu.
Konkretizovat v návrhu ÚP opatření ochrany obyvatelstva obce Voděrady, uvedená v § 20 vyhlášky
MV ČR č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Vyhodnotit v návrhu ÚP Voděrady požadavek § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Budou splněny povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku
ochrany před hlukem případně vibrací a dále, že před vydáním územního rozhodnutí musí být
deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před
hlukem příp. vibracemi.
U návrhových ploch, které mohou mít negativní vliv (plochy pro výrobu a podnikatelské aktivity, plochy
sportovišť a veřejných prostorů, dopravní plochy, ….) na akusticky chráněné prostory návrhové
či stávající je třeba posoudit vhodnost umístění navrhovaných lokalit z hlediska předpokládané
hlukové zátěže a navrhnout podmíněnou využitelnost ploch za předpokladu:
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- splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku
případně vibrací
- nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na 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
- konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být v návaznosti na zdravotní
rizika související s potenciální expozicí jednotlivých skupin populace látkám znečišťujícím ovzduší
předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
Podmíněnou využitelnost návrhových ploch je třeba uvést v textové části Návrhu ÚP Voděrady
s přihlédnutím k návrhu jednotlivých ploch s rozdílným využitím a jejich možného ovlivnění negativními
účinky hluku, příp. vibrací či jejich možného negativnímu vlivu.

Ochrana veřejného zdraví
Akusticky chráněné prostory deﬁnované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného
zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) 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
v prostor staveb (a to vč. zátěže v z povolených, doposud nezrealizovaných záměrů).
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými
právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi
S přihlédnutím ke koridoru vymezenému pro rychlostní silnici D43, procházejícímu katastrálním
územím Voděrady u Kunštátu je třeba věnovat zvýšenou pozornost především potlačení hrozby
a minimalizaci rizik hluku z dopravy, akustický chráněné plochy umisťovat mimo Iokality potenciálně
zatížené hlukem z dopravy a dále při umisťování nových dopravních staveb do území vyloučit
zvyšování zátěže hlukem pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb.

Ochrana a bezpečnost státu
V řešeném území nejsou evidovány objekty a zařízení ve vlastnictví ČR-Ministerstva obrany,
nezasahují zde ochranná pásma a bezpečnostní pásma AČR.
V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v celém území
řešeném předloženou územně plánovací dokumentací z důvodu ochrany obecných zájmů vojenského
letectva a vojenské dopravy je třeba respektovat, že vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení na níže uvedené typy staveb je možné pouze za splnění podmínek uvedených v závazném
stanovisku Ministerstva obrany:
-

výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy,

-

výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů,

-

výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení,

-

výstavba a rekonstrukce vedení vn a vvn,

-

výstavba větrných elektráren,

-

výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….),

-

výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem,

-

stavby tvořící dominanty v terénu (rozhledny, vyhlídky apod.),

-

výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky).

Pro napojení návrhových ploch přednostně využít stávající síť místních a účelových komunikací.
Nevyhovující šířkové uspořádání stávajících místních a účelových komunikací v co největší míře řešit
dle platných ČSN. Statickou dopravu řešit na vlastních pozemcích navržené zástavby.
Úpravy silnic mimo zastavěné území i v zastavěném i zastavitelném území navrhovat dle ČSN 73
6110. Návrh nových komunikací podle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102. Respektovat ochranná pásma
silnic dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb.
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1. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ
PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA
PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Území bude územním plánem členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. S přihlédnutím
k účelu a podrobnosti popisu a zobrazení v ÚP budou vymezeny pozemky o rozloze větší než 2000
2
m . Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území
dále podrobněji členit – viz §3 a §4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.
Budou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího
účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popř. podmíněně
přípustného využití těchto ploch.
Při zpracování dokumentace návrhu je nutno postupovat v souladu s ust. §5 odst. 1 a 2 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelé
jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF (§4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové
řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů
nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF
a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na ZPF je uveden v příloze č.3 Vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti ochrany ZPF.
Při vypracování, dalších stupňů územně plánovací dokumentace budou dodrženy zásady § 4 a § 5
zákona a dále § 3 a § 4 Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
Zemědělského půdního fondu.
Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF bude zpracován podle
přílohy č. 3 výše uvedené Vyhlášky do přehledné tabulkové formy s uvedením celkové a redukované
plochy záboru z.p. ze ZPF.
POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI:
 Stávající urbanistická koncepce zůstane zachována. Bude zachována a posílena centrální část
obce, respektovány kladné dominanty obce, stávající charakter sídla a výšková hladina
zástavby. Zastavitelné plochy budou navrhovány v přímé návaznosti na zastavěné území,
případně budou umisťovány na volných a méně využívaných plochách v zastavěném území
obce.
 Budou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně stanovení základních podmínek
ochrany krajinného rázu.
 Stanovit lokality, u kterých je jejich využití podmíněno zpracováním územní studie nebo
regulačního plánu.
Řešení územního plánu bude akceptovat stávající kulturní, urbanistické, architektonické a přírodní
hodnoty daného území a to jak zastavěné části obce, tak i volné krajiny.
K podpoře zachování krajinného rázu budou u rozvojových ploch stanoveny prostorové regulativy
(především výškové).
Nemovité kulturní památky:
 na území obce nejsou evidovány
Válečné hroby:
 CZE 5303 - 6344
Architektonické a urbanistické hodnoty:
 území zásadního významu pro ochranu hodnot
 kaplička (zvonice)
 kříže a sakrální plastiky na celém území obce
 budova školy
 hasičská zbrojnice
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Katastrální území obce se nachází v území s archeologickými nálezy ve smyslu s § 22 zákona
č. 20/1987 Sb. Z tohoto faktu vyplývá povinnost ohlášení stavebních záměrů již v době jejich přípravy
a zahájení stavebních prací v dostatečném časovém předstihu Archeologickému ústavu Akademie
věd České republiky v Brně nebo Muzeu Boskovicka, Hradní 1, 680 01 Boskovice, tel. 516 452 090
a umožnit těmto oprávněným odborným institucím provedení záchranného archeologického výzkumu.

2. POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA
PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJÍCH
ZMĚN
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
 stávající síť místních a účelových komunikací zůstane zachována
 navrhnout místní komunikace k novým lokalitám
 bude zajištěna dopravní prostupnost území
 v případě návaznosti nových místních komunikací (zejména do nových lokalit) na stávající
komunikace, které vykazují nevyhovující šířkové poměry, navrhnout opatření k rozšíření
stávajících komunikací v souladu s platnými právními předpisy
 bude řešena a zajištěna doprava v klidu (dostatečné odstavné a parkovací plochy)
 v území se nachází ochranné pásmo silnice I. třídy
 v území se nachází ochranné pásmo silnice III. třídy
 v území se nachází silnice: I/43 Brno – Svitavy – Králíky – státní hranice
III/0433 Krhov - spojovací
Ill/37428 Mladkov – Skalice - Krhov
III/3764 Pohodlí - Drnovice
III/3765 Drnovice
 dopravní napojení pro zajištění přístupu k novým návrhovým plochám ze silnice III. třídy bude
respektovat ČSN 736101, 736102 a 736110.
 Silnice III. třídy budou v průjezdním úseku obcí navrhovány ve funkční skupině C v souladu
S ČSN 736110, Tabulka č. 1.
 Návrhové plochy přiléhající k silnicím lll. třídy, ve kterých je přípustné realizovat chráněné
prostory podle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, budou navrhovány tak, aby
na nich nevznikaly požadavky na omezování provozu na silnicích na základě zákona o ochraně
veřejného zdraví.
 Bude prověřeno řešení zastávek veřejné linkové dopravy a v případě potřeby navržena příslušná
opatření na úrovni ÚP.
 Zapracovat koridor pro umístění záměru rychlostní silnice D 43
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vodní hospodářství:
Zásobování vodou
 do řešení bude zařazen aktuální stav zásobování obce vodou dle zpracovaných ÚAP
 navrhnout připojení rozvojových ploch na veřejnou síť
 stanovit bilanci potřeby vody pro rozvojové plochy bydlení
 respektovat ochranná pásma vodních zdrojů
 respektovat vodovodní přivaděč – Březovský vodovod
 prověřit řešení v souladu PRVK JMK
Odkanalizování
 do řešení ÚP bude zařazen aktuální stav odkanalizování obce dle zpracovaných ÚAP
 navrhnout připojení rozvojových ploch na veřejnou kanalizační síť
 stanovit bilanci množství odpadních vod z rozvojových ploch bydlení
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navrhnout plochu pro umístění čistírny odpadních vod
navrhnout hospodaření s dešťovými vodami u rozvojových ploch za účelem jejich vsakování,
zdržení nebo jejich dalšího využití
 prověřit možnost řešení v souladu PRVK JMK
Vodní toky a plochy
 respektovat vodní toky v území – potok Úmoří, Výpustek, bezejmenné vodní toky
 respektovat vodní plochy v území
 prověřit možnost návrhu dalších vodních ploch
Protipovodňová a protierozní opatření
 prověřit řešení problematiky extravilánových vod
 prověřit návrh opatření pro zlepšení retence vody v krajině
 navrhnout poldr Jabloňany - Úmoří
Energetika:
Zásobování el. energií
 do řešení ÚP zařadit aktuální stav vedení elektrické energie dle zpracovaných ÚAP
 navrhnout připojení rozvojových ploch na veřejnou síť
 prověřit návrh trafostanic pro rozvojové plochy
 stanovit bilanci potřeby el. příkonu pro rozvojové plochy bydlení
 prověřit možnosti alternativních zdrojů energie
 územní plán posoudí stávající systém zásobování elektrickou energií a provede výpočet zatížení
bytových odběrů dle stupně elektriﬁkace domácností a charakteru zástavby a orientační hodnoty
zatížení základních nebytových odběrů. Podle výsledku pak bude proveden případný návrh
doplnění vedení vn a trafostanic.
Zásobování plynem
 do řešení ÚP zařadit aktuální stav vedení plynovodní sítě dle zpracovaných ÚAP
 navrhnout připojení rozvojových ploch na veřejnou síť
 stanovit bilanci potřeby plynu pro rozvojové plochy bydlení
 územní plán bude řešit rozvoj plynovodní sítě v navržených zastavitelných plochách
v návaznosti na stávající kapacitní dostatečnost stabilizovaných ploch a ploch určených
k přestavbě.
 respektovat a zajistit územní ochranu koridoru pro plynovod přepravní soustavy vedoucí z okolí
obce Kralice nad Oslavou v kraji Vysočina k obci Bezměrov ve Zlínském kraji, procházející
severně od Brna..
Záměr této liniové stavby je součástí platné Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění
Aktualizace č.1 a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Ochranné pásmo tohoto plynového zařízení (dle Zákona č. 458/2000 Sb. - energetický zákon)
je 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu, bezpečnostní pásmo je široké 110 m na obě
strany od plynovodu.
Ve smyslu §9 odst. 15 Zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů firma NET4GAS
požaduje, aby tzv. plán, společných zařízení respektoval také jejich záměr. Trasa plánovaného
VTL plynovodu nad 40 barů byla projektantem zvolena a navržena v souladu se zásadami
pro volbu trasy plynovodu, vyplývajícími zejména Z TPG 702 O4 "Plynovody a přípojky Z oceli
s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně" a z ČSN EN 1594 (386410) "Zásobování
plynem - Plynovody S nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů Funkční požadavky", včetně
souvisejících předpisů. V případě změn umístění pozemních komunikací (změn hranic pozemků)
je doporučeno respektovat ochranné pásmo plánovaného VTL plynovodu nad 40 barů i případná
ochranná pásma komunikací, dodržet zásady křížení s těmito komunikacemi a podobně.
ÚP bude dodržovat ochranná a bezpečnostní pásma k zajištění spolehlivého provozu energetických
zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo k zmírnění účinků případných havárií.
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Veřejné komunikační sítě:


do řešení ÚP zařadit aktuální stav elektronických komunikačních vedení a zařízení
dle zpracovaných ÚAP

OCHRANA OVZDUŠÍ
 při zpracování návrhu územního plánu Voděrady bude nutno postupovat v souladu se základním
požadavkem na snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší. Zpracovatelé jsou
povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ovzduší a ostatních
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané
důsledky navrhovaného řešení na kvalitu ovzduší a to zpravidla ve srovnání s jiným možným
řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na kvalitu
ovzduší musí reflektovat imisní charakteristiky území (pětileté průměry imisních koncentrací
uvedené na webu ČHMÚ, dle ust. § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.), Generální rozptylovou
studii JMK a ÚAP JMK (imisní znečištění území). Obecně platí, že není vhodná těsná návaznost
obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo činnosti omezující okolní obytnou zástavbu,
zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi z dopravy,
případně zápachem. Proto je nutné zvolit umístění objektů pro stálé bydlení v dostatečné
vzdálenosti od stávajících zdrojů znečišťování ovzduší - průmyslových areálů, smíšených
výrobních areálů apod.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, stanovuje povinnosti právnických
a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále
stanovuje mimo jiné pravomoc obcí v oblasti nakládání s odpady
 z hlediska odpadového hospodářství podle § 79 odst. 1 písm. j) zák. č. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znění bude součástí ÚP návrh řešení nakládání s odpady
 zdroje znečištění na zájmovém území jsou pouze lokálního významu. Likvidace domovních
odpadů je zajišťována ve spolupráci s oprávněnou firmou na základě smlouvy. Kontejnery
na tříděný odpad jsou umístěny v obci na dvou místech (u hasičské zbrojnice a u obecního
úřadu). 1x za 14dní je u obecního úřadu otevřen sběrný dvůr, kde je odebírán od občanů odpad
(velkoobjemový odpad, kovový šrot, stavební suť, kameny a zemina, odběr listí a zeleně
ze zahrádek)
 stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů obce, jsou občané povinni uložit na řízenou
skládku vlastními prostředky a na vlastní náklady
 v řešeném území se nenachází žádná řízená skládka odpadů
 problematiku nakládání s odpady řešit i nadále stávajícím způsobem tj. svozem a odvozem
mimo řešené území
 součástí návrhu ÚP bude problematika odpadového hospodářství. Potřebné manipulační plochy
pro umístění nádob na vytříděné složky komunálního odpadu a kontejneru na inertní odpad
a biologicky rozložitelné odpady budou vyčleněny na vhodném místě v rámci jiných funkčních
ploch uvnitř zastavěného území obce.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ
 respektovat stávající plochy občanského vybavení
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
 veřejná prostranství budou navrhována i v nových lokalitách
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OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
 Respektovat ložiska nerostných surovin a jejich ochranu:
Číslo Geofondu

Název příslušného
výhradního ložiska

subregistr

Číslo ložiska

surovina

24310000
Kunštát

724310000

Voděrady

B

3243100

Písky
slévárenské

12960000
Voděrady

712960000

Voděrady - Zbraslavec

B

3129600

Jíly žáruvzdorné
ostatní

Číslo CHLÚ
název CHLÚ




respektovat stanovený dobývací prostor pro ložisko nerostných surovin č. 3243100 - Voděrady
V k.ú. Voděrady v územním plánu zohlednit tři poddolovaná území:
Voděrady u Kunštátu 1
Voděrady u Kunštátu 4
Voděrady u Kunštátu 5

3. POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA
NA PROVĚŘENÍ
PLOŠNÉHO
A
PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ
PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOUČIT UMÍSŤOVÁNÍ
STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST.
5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Řešení územního plánu bude akceptovat stávající přírodní a krajinné hodnoty území, a to jak
v zastavěné části obce, tak především v nezastavěném území:
Přírodní park Halasovo Kunštátsko
Ekologické významné segmenty krajiny:
 Stará dálnice - voděradská
Lokální biocentrum:
 Na Hůrách
 Chlum
 V hruškách
 Krhov
Veškeré prvky územního systému ekologické stability budou zobrazeny i ve výkresové části ÚP.

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3 písmene a) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona)
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu
krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Cílem
územních systémů ekologické stability je zejména:


vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní,
ekologicky méně stabilní krajinu,

zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny,

zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich
společenstev (biodiverzity).
Vytváření územního systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) zákona veřejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.


Při zapracování ÚSES do územního plánu obce Voděrady je nutno vycházet z aktualizované
dokumentace sjednoceného generelu ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny v okrese
Blansko, která je k dispozici u zdejšího orgánu ochrany přírody na Odboru TOŽP MěÚ
Boskovice.
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Významný krajinný prvek » jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými
prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části
krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek,
zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů
a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.



Biocentrum » biotop, nebo centrum biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje
trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.



Biokoridor » území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou
existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter
síť.



Interakční prvek » krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé
působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně
stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci
určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé
druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).

POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY:

Koncepce řešení krajiny zohlední nutnost posilovat ekologickou stabilitu území a ochranu
přírody,

územní plán upřesní plochy pro územní systém ekologické stability (ÚSES),

územní plán na lokální úrovni vymezí skladebné části ÚSES,

při řešení koncepce ÚSES vycházet ze zpracované oborové dokumentace orgánu ochrany
přírody MěÚ Boskovice,

prověřit návaznost lokálního ÚSES na regionální nebo nadregionální ÚSES dle koordinační
dokumentace Jihomoravského kraje (2012),

územní plán bude koordinovat řešení ÚSES s vymezenými skladebnými částmi ÚSES
na území sousedních obcí,

v zemědělsky využívané části krajiny vytvořit podmínky pro zlepšení její estetické hodnoty,
pro revitalizaci toků a obnovu, případně výstavbu nových vodních ploch,

územní plán prověří nutnost navrhnout opatření pro zlepšení retence vody v krajině,

územní plán bude řešit problematiku ohrožení území vodní erozí,

územní plán vytvoří podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny a návaznost zastavěného
území obce na krajinu
OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

bude plně respektováno zák. ust. §14 odst.1 lesního zákona. Projektanti nebo pořizovatelé
územně plánovací dokumentace, návrhů na stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé
dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto
zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, která jsou z hlediska zachování
lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější, přitom
jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout
alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby

navrhované plochy zastavitelné budou umisťovány ve vzdálenosti větší jak
50 m od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), tak aby nevznikaly
podmínky pro ohrožení staveb vlivem pádu stromů, větví, sesuvem půdy apod.,
či nedocházelo ke ztíženým podmínkám pro hospodářskou činnost v lesích nesoucí případné
zvýšené provozní náklady. Bude zachována cestní síť umožňující přístup k lesním pozemkům
za účelem jejich možného obhospodařování. Dle podmínek budou vymezeny pozemky méně
vhodné pro zemědělskou produkci za účelem jejich možného zalesnění s cílem zlepšení

Návrh Zadání územního plánu Voděrady

Stránka 15

ekologické funkce zejména vodohospodářské, klimatické, půdoochranné, protierozivní
a rekreační

B) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT
Na základě posouzení záměrů rozvoje obce v návrhu územního plánu bude zváženo vymezení ploch
a koridorů územních rezerv. U vymezených ploch a koridorů územních rezerv budou prověřeny
podmínky jejich využití.

C) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ
BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
Bude zváženo vymezení veřejně prospěšných staveb.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Bude zváženo vymezení veřejně prospěšných opatření.
ASANACE
Nebudou vymezeny.

D) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ,
VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO
VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO
UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI
Zadání nepředpokládá, že by v územním plánu byly vymezeny plochy, pro které by bylo nutné prověřit
jejich využití regulačním plánem. Územní studie budou v ÚP navrženy v rozvojovém území, která
přesáhnou velikost 2 ha a kde bude třeba s ohledem na problematiku napojení na dopravní
a technickou infrastrukturu prověřit řešení, které nelze navrhnout v podrobnosti ÚP. Zadání prověří
potřebu dohody o parcelaci.

E) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
Zadání nepředpokládá požadavek na zpracování variant řešení.

F) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A
POČTU VYHOTOVENÍ
Územní plán Voděrady bude zpracován v souladu se stavebním zákonem v platném znění
a s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu.
Dokumentace ponese název: Územní plán Voděrady
Bude obsahovat dvě části: Územní plán a Odůvodnění územního plánu:
ÚZEMNÍ PLÁN
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST
I. 1
VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
I. 2
HLAVNÍ VÝKRES
I. 3
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

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

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST
II. 1
KOORDINAČNÍ VÝKRES
II. 2
KOORDINAČNÍ VÝKRES - VÝŘEZ
II. 3
VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

1 : 5 000
1 : 2 000
1 : 50 000
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II. 4

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

1 : 5 000

Územní plán Voděrady bude vyhotoven ve vytištěné formě (v počtu výtisků, jak je stanoveno níže)
Textová část bude odevzdána ve formátu .doc, grafická část bude odevzdána ve formátu .pdf. Počet
výtisků je stanoven pro jednotlivé fáze takto:
I. etapu (Návrh územního plánu ke společnému jednání): 3 vyhotovení + 1× na CD v digitálním
formátu.
II. etapu (Upravený návrh územního plánu k veřejnému projednání): 2 vyhotovení
III. etapu (Výsledný návrh územního plánu): 4 vyhotovení + 2x na CD v digitálním formátu.

G) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Návrh ÚP nebude mít vliv na evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast (nevyskytují se v území).
Případný požadavek na vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj vyplyne z výsledků projednání
návrhu zadání. Ze ZÚR JMK vyplývá návrhový koridor dopravní infrastruktury DS02: D43 Lysice –
Sebranice, který prochází řešeným územím.

H) VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚP VODĚRADY
Bude doplněno po projednání

Zadání bude po projednání schváleno Zastupitelstvem obce Voděrady.
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