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Základní údaje
Obec Lesní Jakubov le០í zcela na východním okraji okresu Tᖐebíა, je souაástí kraje Vysoაina. Katastrální hranice 
na východním okraji je spoleაná pro kraje Vyoაina a Jihomoravský a souაasnᆰ okresy Tᖐebíა a Brno - venkov. Z 
hlediska obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností spadá pod Námᆰᘐᙐ nad Oslavou (sídlo povᆰᖐeného úᖐadu III.st. a 
stavebního úᖐadu). Katastrální území je tvoᖐeno plochou o rozloze cca 319 ha. 
Katastrálním územím prochází pᖐístupová komunikace III/3953, východní okraj k.ú. protíná komunikace III/3951 
bez vazby na zastavᆰné území (ZÚ) obce. Obᆰ komunikace jsou souაástí veᖐejné silniაní sítᆰ. ័elezniაní traᙐ 
katastrálním územím neprochází. 

ÚP ᖐeᘐí celé katastrální územní obce Lesní Jakubov, výᖐez - podrobnost je ᖐeᘐena v hranicích  zastavᆰného území 
(ZÚ) a související plochy, které jsou pᖐedmᆰtem rozvojových tendencí obce.  

Sousedními územními obvody jsou katastrální území ( k.ú.) a obce:
- k.ú. :  Rapotice, Sudice, Kralice nad Oslavou – m.ა. Horní Lhotice, Újezd u Rosic (kraj Jihomoravský)
- obce: Rapotice, Sudice, Horní Lhotice, Újezd u Rosic 

Základní údaje:
Kraj                                  :   Vysoაina                  
Okres                                :   Tᖐebíა
Geomorfologická oblast  :   Ⴠeskomoravská vrchovina
Celek            :   Kᖐi០anovská pahorkatina
Podcelek                           :   Bíteᘐská vrchovina
Nadmoᖐská výᘐka obce     :  420m.n.m. a០ 480m.n.m.
Nadmoᖐské výᘐky k.ú.       :  max. 510m.n.m., min. 400m.n.m.

Identifikaაní údaje:
Název obce                       :  Lesní Jakubov
kód obce :  LAU1 CZ0634, 590 991,
IჀO                                    :  00378038
Adresa OÚ             :   Lesní Jakubov 37, 675 73 Rapotice
e-mail : obec.lesnijakubov@quick.cz

Základní sídelní jednotka        kód ZSJ                 poაet obyvatel
Lesní Jakubov                                     590 991                          90* (95 – 2001 - ჀSÚ)
Poznámka:    * poაet obyvatel k 31/12 2006 (ჀSÚ) 

Územnᆰ technické jednotky    rozloha  
Rozloha katastrálního území     Lesní Jakubov            319 ha        

Z toho ………………zemᆰdᆰlská pᛰda ……… …………… .  127 ha
 Z toho………..orná pᛰda……………….. …………… . 102 ha

 Zahrady………………………….. ……. .   5 ha
 Trvalé travní porosty….. ……… ……. .  18 ha

Lesní pᛰda………………………………………… ……….. …. 156 ha
Vodní plochy……………………………………… ………. ….  1 ha
Zastavᆰné plochy………………………………… ………. ….  4 ha
Ostatní plochy …………………………………… ……….. ….  31 ha
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A1. Návrh územního plánu

A)  VYMEZENÍ ZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ
výkres B1. Základní აlenᆰní území

výkres B2. Hlavní výkres  - urbanistická koncepce

Zastavᆰné území obce je zakresleno v souladu s Opatᖐením obecné povahy, kterým vydalo dle §6, odst. 
6,písm.a) zák. ა. 183/2006 Sb. a v souladu s § 172 zák. ა. 500/2004 Sb. v pl. Znᆰní zastupitelstvo obce 
Lesní Jakubov „Vymezení zastavᆰného území“ v k.ú. Lesní Jakubov a to ke dni 6/9 2007.

Zastavᆰné území je zakresleno ve výkresech grafické აásti územního plánu – B1. Základní აlenᆰní území 
a B2a. Hlavní výkres urbanistická koncepce. 

B)  KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE – HLAVNÍ CÍLE OBECNÉ
Hlavními obecnými cíly ᖐeᘐení územního plánu jsou :
• zajiᘐtᆰní podmínek pro udr០itelný rozvoj území
• zajiᘐtᆰní souladu návrhu rozvoje území s historickým vývojem obce a jejím souაasným postavením

ve stávající struktuᖐe osídlení. 
• zabezpeაení podmínek pro podporu podnikání a aktivit obyvatel ᖐeᘐeného území a pro pozitivní 

sociálnᆰ demografický vývoj území návrhem rozvojových zastavitelných ploch. 
• Zajiᘐtᆰní vyvá០eného vztahu vᘐech podmínek, dispozic a limitᛰ ᖐeᘐeného území. 
• Naplnᆰní hlavních cílᛰ a úkolᛰ územního plánování v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 zák. ა. 

183/2006 Sb. - stavební zákon výsledným ᖐeᘐením územního plánu.

Hlavní cíle ᖐeᘐení územního plánu jsou zajiᘐtᆰny :
• Návrhem organizace vyu០ití stávajícího zastavᆰného území vა. stanovení podmínek a regulací pro 

funkაní vyu០ití ploch zastavᆰného území
• Návrhem a vymezením zastavitelných území - ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití vა. urაení 

regulaაních podmínek jejich zastavitelnosti (plochy rozvojové)
• Návrhem a vymezením ploch nezastavᆰných a nezastavitelných - ploch s rozdílným zpᛰsobem 

vyu០ití vა. urაení regulaაních podmínek pro jejich u០ívání (plochy krajiny)
• Návrhem a vymezením ploch a koridorᛰ územního systému ekologické stability území (ÚSES)
• Návrhem a vymezením ploch pro opatᖐení k zamezení negativních vlivᛰ v krajinᆰ 
• Návrhem a vymezením ploch veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb, opatᖐení a asanací
• Vyhodnocením po០adavkᛰ na zábory ZPF a PUPFL

B.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
výkres B2.a Hlavní výkres  - urbanistická koncepce
výkres B2.b Hlavní výkres  - dopravní a technická infrastruktura

 B.2.1. URBANISTICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ

V pᛰdorysné formᆰ vsi je pravdᆰpodobnᆰ zachována podstatná აást pᛰvodního zalo០ení. 
Významný potenciál spoაívá v dochovaném historickém rázu obce, který urაují pᖐedevᘐím 
pᛰvodní usedlosti situované kolem hlavní komunikaაní osy v údolní nivᆰ potoka.
Urbanisticko stavební charakteristika obce je dána postupným historickým vývojem a nenese 
známky výraznᆰjᘐího „skokového” rozvoje s pᛰvodními negativními projevy. Také stavební i 
funkაní charakteristika souაasného stavu není extrémnᆰ nepᖐíznivá a je v souაasné ekonomické 
situaci spoleაnosti a obce v zásadᆰ pᖐijatelná.

• Obec je tvoᖐena jedním kompaktním sídlem s funkcí výluაnᆰ obytnou.
• stavby a zastavitelné plochy v krajinᆰ mají výluაnᆰ funkce rekreaაní 
• ÚP nenavrhuje ០ádné urbanistické zásahy v dochovaném historickém pᛰdorysu nejstarᘐí 

აásti obce. 
• Rozvoj sídla respektuje pᖐírodní podmínky území, terénní relief není naruᘐován, vodní toky 

jsou respektovány, návrhy krajinných opatᖐení se orientují na realizaci opatᖐení k zabránᆰní 
vodních a vᆰtrných erozí a ke zvýᘐení retenაních schopností krajiny a ochranᆰ zastavᆰných 
území



ÚZEMNÍ PLÁN  LESNÍ JAKUBOV                 

DISprojekt s.r.o., Tᖐebíა   10/2009 6

• Urbanisticko historický vývoj obce je respektován a posilován regulativy pro ochranu 
urbanistické struktury stanovením podmínek prostorového uspoᖐádání

• Ochrana stávajících hodnot zastavᆰného a pᖐírodního prostᖐedí obce je vyjádᖐena 
vymezením OP a koridorᛰ, majících bezprostᖐední vliv na kvalitu a u០ívání územním plánem 
specifikovaných ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití

B.2.2. HISTORICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY

• Historické a archeologické hodnoty
Na katastrálním území obce se nevyskytují ០ádné archeologické lokality.
Celé ᖐeᘐené území je klasifikováno jako území archeologického zájmu, tj. území 
s archeologickými nálezy ve smyslu Zák. ა. 20/1987 Sb. o státní památkové péაi ve znᆰní 
pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. V souvislosti s provádᆰním výkopových a stavebních prací je nezbytné 
dodr០et ust. §22 odst.2 výᘐe uvedeného zák., ukládající stavebníkovi pᖐed zahájením 
stavební აinnosti svᛰj zámᆰr oznámit organizaci oprávnᆰné.

• nemovité kulturní památky
V ᖐeᘐeném území (k.ú. Lesní Jakubov) se nenachází nemovité kulturní památky  (zᖐícenina 
hradu Hrádek se nachází na pravém bᖐehu ᖐíაky Chvojnice v k.ú. Horní Lhotice)  
V ᖐeᘐeném území se nenachází památková rezervace, památková zóna, krajinná památková 
zóna, památka UNESCO ani národní kulturní památka ve smyslu zák.ა.20/1987 Sb. O státní 
památkové péაi 

• objekty památkového zájmu
Objekty památkového zájmu jsou vyznaაeny ve výkresu B4. Koordinaაní výkres.
Pozornost je nutno vᆰnovat :
- pᛰdorysné a prostorové formᆰ stávající zástavby pᖐi dostavbách a novostavbách vა. 

architektonické formy objektᛰ v zastavᆰném území údolní nivy  
- dochované prostorové formᆰ uzavᖐených zemᆰdᆰlských usedlostí – udr០ení charakteru
- drobné architektuᖐe – kaple Cyrila a metodᆰje vა. pomníku s památníkem, kᖐí០e, bo០í muka
 

B.2.3. HODNOTY VEᖀEJNÉ INFRASTRUKTURY, VYMEZENÍ PLOCH VPS

• ochrana a rozvoj dopravní infrastruktury je zajiᘐtᆰna :
• respektováním stávajících ploch a koridorᛰ DI na úrovni silnic III. tᖐ. 
• vymezením ochranných pásem koridorᛰ DI
• vymezením rozvojových ploch a koridorᛰ dopravní obsluhy území
• vymezením ploch a koridorᛰ veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb (VPS) pro úაely realizace DI

• ochrana a rozvoj technické infrastruktury je zajiᘐtᆰna :
• respektováním stávajících ploch a koridorᛰ TI, pᖐípadnᆰ návrhem jejich pᖐelo០ek
• vymezením ochranných pásem ploch a koridorᛰ TI
• vymezením rozvojových ploch a koridorᛰ TI 
• vymezením ploch veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb (VPS) pro úაely realizace systému TI

 B.2.4. PᖀÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY ÚZEMÍ
• Návrh ÚP vymezuje tato ochranná pásma, koridory a prvky :

• Ochranná pásma lesa - PUPFL 
• Ochranná a manipulaაní pásma vodních tokᛰ
• vlastní prvky lokálního ÚSES

• Návrh ÚP respektuje významné krajinné prvky „ze zákona o ochranᆰ pᖐírody a krajiny“, tj. 
lesy, údolní nivy, rybníky, vodní toky a mokᖐady.

• Návrh nezvyᘐuje podíl orné pᛰdy na celkové rozloze ᖐeᘐeného území
• Návrh doplᒀuje stávající plochy PUPFL s cílem zvýᘐení retenაních schopností krajiny a 

zvýᘐení pᖐírodního potenciálu území
• Návrh zvyᘐuje stávající hodnotu pᖐírodního a krajinného prostᖐedí návrhem opatᖐení ke 

zvýᘐení retenაních schopností krajiny a omezení vodní a vᆰtrné eroze. 
• Návrh ÚP zajiᘐᙐuje územní mo០nost realizace výᘐe uvedených opatᖐení vymezením 

pᖐedmᆰtných ploch jako ploch veᖐejnᆰ prospᆰᘐných opatᖐení v krajinᆰ (VPO) 
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C)   URBANISTICKÁ KONCEPCE
výkres B1. Základní აlenᆰní území

výkres B2.a,b - Hlavní výkres 

Návrh urbanistické koncepce je zalo០en na principu respektování vᘐech hodnot v území a vzájemné rovnováhy 
mezi návrhem územního rozvoje a ochranou tᆰchto hodnot. Základní urbanistická koncepce vychází z hlavních 
cílᛰ územního plánu, stanovených v Zadání územního plánu obce.

C.1. PLOᘀNÉ A PROSTOROVÉ USPOᖀÁDÁNÍ
§ Stabilizované plochy zastavᆰného území – dle souაasného vyu០ití s regulativním urაením jejich 

mo០ných zpᛰsobᛰ vyu០ívání. Urbanistická struktura zastavᆰných území je ve vzájemné interakci 
nekonfliktní.

§ Rozvojové plochy zastavitelné - Územní plán zabezpeაuje stabilizaci a pozitivní demografický vývoj 
návrhem komplexu nových rozvojových ploch v souladu s po០adavky zabezpeაení udr០itelného 
rozvoje území – návrhem resp. doplnᆰním funkაnᆰ vyu០ívaných ploch se zabezpeაením jejich 
vyu០ívání slu០bami dopravní a technické infrastruktury.  
Vlastní აlenᆰní území na plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek vyu០ití tᆰchto 
ploch je obsahem აásti F) textové აásti návrhu ÚP. Plochy jsou ve vzájemné interakci koordinovány. 

§ Plochy nezastavᆰné a nezastavitelné - územní plán navrhuje opatᖐení, která uvádᆰjí do souladu 
funkაní vyu០ívání území zastavᆰného i nezastavᆰného. Zastavitelné plochy jsou doplnᆰny návrhem 
pᖐirozenᆰ ekologicky stabilních pᖐírodních ploch. Ve volné krajinᆰ nejsou navrhovány nové plochy 
pro výstavbu s výjimkou ploch s rekreaაní funkcí.  

C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH (plochy stabilizované a plochy zastavitelné)
Vymezení zastavitelných ploch vychází z veᖐejnoprávního projednání Zadání územního plánu, pokynᛰ 
poᖐizovatele obsa០ených ve Zprávᆰ o projednání Zadání ´´UP, dále z výsledkᛰ prᛰbᆰ០nᆰ projednávaného 
návrhu ÚP na zasedáních zastupitelstva obce a výsledkᛰ projednání pᖐedbᆰ០ného návrhu zastavitelných 
ploch s orgány ochrany ZPF KÚ Vysoაina.

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v souladu s vyhláᘐkou ა. 501/2006, o obecných po០adavcích na 
vyu០ívání území.

Vymezené zastavitelné plochy jsou vyznaაeny ve výkresu B1. Základní აlenᆰní území a B2.a - Hlavní 
výkres – urbanistická koncepce.
Zastavitelné plochy jsou urაeny k zastavᆰní, a to dle podmínek stanovených územním plánem – viz აást 
F) návrhu ÚP.

Zastavitelnými plochami (ZP) jsou :

 C.3. VYMEZENÍ PLOCH PᖀESTAVBY

V ᖐeᘐeném území jsou vymezeny plochy pᖐestavby :
• P1 - severní okraj zastavᆰného území s objekty hospodáᖐského zázemí zemᆰdᆰlských usedlostí 

sousedící pᖐes místní komunikaci ve ᘐpatném stavebnᆰ technickém stavu a bránící bezpeაnému 
prᛰjezdu. Plochy tohoto území jsou navr០eny k opᆰtovnému vyu០ití beze zmᆰny funkce pro smíᘐené 
obytné plochy po vyაerpání ploch navr០ených – jako plochy rezervy územního rozvoje.
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• P2 – ji០ní okraj zastavᆰného území – objekty a plochy bývalého zemᆰdᆰlského vyu០ití navr០eny 
k pᖐestavbᆰ z dᛰvodu nesluაitelnosti funkcí v daném obytném území cílovᆰ pro funkce ploch 
smíᘐených obytných s vyu០itím ve smyslu regulativᛰ (აást F) návrhu ÚP).

• P3 - Východní okraj zastavᆰného území – plocha s objektem zemᆰdᆰlského a hospodáᖐského 
charakteru je navr០ena k pᖐestavbᆰ se zmᆰnou funkce (plocha rekreace) z dᛰvodu nesluაitelnosti 
funkcí. 

Plochy pᖐestavby jsou vyznaაeny ve výkresu B2.a - Hlavní výkres - urbanistická koncepce

 C.4. VYMEZENÍ PLOCH NEZASTAVᆠNÝCH  A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENᆠ 
Nezastavᆰnými plochami jsou plochy krajiny: 
Plochy krajiny jsou vymezeny v souladu s vyhláᘐkou ა. 501/2006, o obecných po០adavcích na vyu០ívání 
území. Plochy krajiny jsou nezastavitelné.

Plochami krajiny jsou:
a) Nz – plochy zemᆰdᆰlské – orná pᛰda
b) NL – plochy lesní
c) Ns – plochy smíᘐené nezastavᆰného území
d) W  -  plochy vodní a vodohospodáᖐské 

Systém sídelní zelenᆰ je tvoᖐen:

• vzrostlými stromy a stromoᖐadími
• smíᘐenými plochami nezastavᆰného území, které navazují na zastavitelné plochy území – Ns 

s dalᘐím funkაním urაením
• liniovou zelení – interakაní prvky ÚSES - U

Systém sídelní zelenᆰ je vymezen zákresem ve výkresu B2.a - Hlavní výkres – urbanistická koncepce.
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D)  KONCEPCE VEᖀEJNÉ INFRASTRUKTURY VჀ. PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISᙀOVÁNÍ
výkres B2.a - Hlavní výkres – urbanistická koncepce

výkres B2.b - Hlavní výkres – dopravní a technická infrastruktura

D.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

D.1.1. SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Silniაní síᙐ - katastrálním územím obce prochází silnice v majetku kraje Vysoაina :
• III / 3951 Rapotice – Újezd - Stanoviᘐtᆰ
• III / 3953 Rapotice – Lesní Jakubov

Silnice jsou územnᆰ stabilizovány a výhledové úpravy budou smᆰᖐovány na zlepᘐení parametrᛰ
stávajících tras dle ჀSN 736101 (projektování silnic a dálnic) v kategorii S 7,5/60. V zastavᆰném 
území zabezpeაují silnice pᖐímou obsluhu pᖐilehlých objektᛰ a síᙐ místních komunikací. Silnice 
V ZÚ jsou územnᆰ stabilizovány a pᖐípadné úpravy budou smᆰᖐovány na zlepᘐení parametrᛰ dle 
ჀSN 736110 (projektování místních komunikací) v kategorii PMK MO2 s jednostranným nebo 
oboustranným chodníkem ve funkაní tᖐídᆰ komunikace C. 
Územní plán respektuje a zakresluje ochranná pásma komunikací a výpoაtem stanovuje 
orientaაní hlukové pásmo od provozu na komunikacích v zastavᆰném území obce.

Nejvyᘐᘐí pᖐípustná hladina hluku ve venkovním prostoru je limitujícím faktorem pro umisᙐování 
staveb – jejich chránᆰný venkovní prostor nesmí být limitní hodnotou dotაen ve smyslu NV 
148/2006 Sb. O ochranᆰ zdraví pᖐed nepᖐíznivými úაinky hluku a vibrací v platném znᆰní.

Podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy vᛰაi okolí
• OP silnice III. tᖐ. – 15m od osy komunikace

Místní komunikace
V obci Lesní Jakubov - funkაní tᖐída C - obslu០ná 
Stávající místní komunikace jsou návrhem ÚP respektovány, úprava jejich parametrᛰ není 
pᖐedmᆰtem ᖐeᘐení ÚP, principielnᆰ vᘐak dle ჀSN 736110 (projektování místních komunikací) v 
kategorii PMK MO2 s oboustranným alt. MO1 s jednostranným chodníkem 
Navrhované místní komunikace v lokalitách rozvojových ploch budou ᖐeᘐeny dle ჀSN 736110 
(projektování místních komunikací) v kategorii PMK MO2 alt. MO1 s jednostranným chodníkem, 
funkაní tᖐída komunikace C.
Navr០ené úაelové komunikace budou jednopruhové obousmᆰrné PMK MO1.

 D.1.2. OSTATNÍ DOPRAVNÍ PLOCHY A KORIDORY

Veᖐejné parkovací plochy  - vymezení parkovacích ploch a odstavných stání v místech potᖐeb
jednotlivých FP je regulativnᆰ umo០nᆰno pouze v rámci tᆰchto ploch s rozdílným zpᛰsobem 
vyu០ití.
Volnᆰ stojící hromadné gará០e v obci nejsou navrhovány.
Autobusová zastávka je navr០ena k pᖐestavbᆰ dle ჀSN 736075 – navrhování autobusových 
stanic.
Pᆰᘐí doprava – v zastavᆰném území, s ohledem na minimální provoz vozidel a prostorovou 
stísnᆰnost komunikaაních prostor, není vymezována. V souvislosti s navrhovanými rozvojovými 
plochami budou upravovány stávající PMK s jednostrannými chodníky a v soubᆰhu se silnicí 
III/3951 je navr០en jednostranný chodník propojující ji០ní აást obce s návesním prostorem 
(zastávka HAD, OV). 
Cyklostezky – po správním území obce vedou trasy znaაených cyklostezek :
• cyklostezka ა. 5182 – Rapotice – Lesní Jakubov - Horní Lhotice – Kralice
• cyklostezka ა. 5184 – Lesní Jakubov – v.n. Chvojnice – Hluboké - Krokoაín
აásteაnᆰ v trasách zpevnᆰných místních komunikací a v trase silnice III/3953, აásteაnᆰ po 
nezpevnᆰných úაelových zemᆰdᆰlských komunikacích. ÚP nové trasy nenavrhuje.
Veᖐejná autobusová doprava obyvatel je zajiᘐᙐována pouze jako cílová jediným spojem ADOSA 
a.s. Rosice. - linka ა. 730270 Zastávka- Rapotice – Lesní Jakubov a zpᆰt. 
Dostupnost ០elezniაní dopravy - nejbli០ᘐí stanice Rapotice na trase ჀD Brno – Okᖐíᘐky. ᖀeᘐené 
území je situováno mimo zájmy  ០elezniაní dopravy.
Letecká doprava – zájmy civilního letectví nejsou ᖐeᘐením ÚP dotაeny, ᖐeᘐené území je 
v rozsahu celého k.ú. dotაeno ochranným pásmem radiolokaაního zaᖐízení  letiᘐtᆰ Námᆰᘐᙐ nad 
Oslavou, vᘐechny stavby nad 30m výᘐky a stavby vᆰtrných elektráren vy០adují pᖐedchozí 
projednání s dotაenými orgány.



ÚZEMNÍ PLÁN  LESNÍ JAKUBOV                 

DISprojekt s.r.o., Tᖐebíა   10/2009 10

D.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

D.2.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obyvatelstvo je zásobeno vodou ze skupinového vodovodu  Ivanაice – Rosice prostᖐednictvím 
VDJ Vysoké Popovice 2x150m3 z VDJ Lesní Jakubov 1x50m3, resp. z vlastních studní. 
Vlastníkem vodovodu je obec Lesní Jakubov, vlastníkem skupinového vodovodu je Svazek 
vodovodᛰ a kanalizací se sídlem v Ivanაicích, provozovatelem VAS a.s., divize Brno-venkov. 
Stav je i do budoucna z hlediska situování rozvojových ploch dostaაující a vy០aduje pouze 
místní doplnᆰní.

Podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
• Ochranná pásma tras TI (vodovod) - Zák. ა. 274/2001 Sb. v pl. znᆰní - do / nad DN 500mm 

– 1,5m (2,5m) / 2,5 (3,5m) od okraje potrubí na ka០dou stranu

  D.2.2. LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Obec je odkanalizována do starých septikᛰ a ០ump na vyvá០ení. Splaᘐkové vody jsou v mnohých 
pᖐípadech likvidovány vypouᘐtᆰním do stávající deᘐᙐové kanalizace nebo pᖐímo do recipientu 
toku.
Povrchová voda je svádᆰna  kanalizaაními vᆰtvemi nebo pᖐímo do recipientu potoka. 
V ᖐeᘐeném území nejsou produkovány ០ádné prᛰmyslové odpadní vody.
Návrh ᖐeᘐení likvidace odpadních vod :
ÚP navrhuje v souladu s plánem PRVK ᖐeᘐit odkanalizování a აiᘐtᆰní splaᘐkových vod 
individuální výstavbou bezodtokových jímek na vyvá០ení, domovními ჀOV nebo jim 
ekvivalentních technologií აiᘐtᆰní odpadních vod, které jsou nebo budou v souladu s platnou 
legislativou.
Stávající kanalizaაní síᙐ bude vyu០ita výluაnᆰ jako kanalizace deᘐᙐová.
Pro plochy zastavitelné navrhuje ÚP rozᘐíᖐení systému deᘐᙐové kanalizace (odkanalizování 
ploch veᖐejných), ostatní plochy zastavitelné ve smyslu Zák. ა.501/2006 Sb. v pl. znᆰní 
v maximálnᆰ mo០né míᖐe zasakováním . 

Podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
• Ochranná pásma tras TI (kanalizace) - Zák. ა. 274/2001 Sb. v pl. znᆰní  - do / nad DN 

500mm – 1,5m (2,5m) / 2,5 (3,5m) od okraje potrubí na ka០dou stranu

 D.2.3. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Plynovod VVTL
ᖀeᘐeným územím prochází trasy 
• 2x VVTL DN 900
• 1xVVTL DN 1000 ve správᆰ RWE
• DK (metalický ve správᆰ RWE Transgas Net a DOK ve správᆰ Net4net a.s. Brno).

Trasy a technické zaᖐízení je nadmístního tranzitního významu
Bezpeაnostní pásma VVTL plynovodᛰ (200m od okraje potrubí) významnᆰ omezují stávající i 
navr០enou zástavbu v obci. Výstavba na navr០ených plochách uvnitᖐ BP je mo០ná pouze po 
pᖐedchozím souhlasu vlastníka pᖐíp. správce dotაených sítí TI. Ochranná pásma nejsou 
navr០enými rozvojovými plochami dotაena. 

Souაástí tras VVTL plynovodᛰ je stanice katodové ochrany s pᖐísluᘐnou kabelovou trasou a 
anodové uzemnᆰní v délce cca 200m vedené  po severním okraji ZÚ obce západním smᆰrem od 
stanice katodové ochrany. 
Poloha trasy anodového uzemnᆰní a existence ochranného pásma zaᖐízení významnᆰ omezuje 
návrhové plochy pro výstavbu v severní აásti obce a to vაetnᆰ stávající zástavby. Pro mo០né 
vyu០ití tᆰchto lokalit je nezbytné provedení pᖐelo០ení trasy do nové polohy severnᆰji od obce tak, 
aby technické podmínky pro funkაnost zaᖐízení byly zachovány a souაasnᆰ ochranné pásmo 
zaᖐízení nezasahovalo, resp. okrajovᆰ z hlediska vlastního vlivu omezovalo plochy urაené pro 
výstavbu.    

Plynovod VTL a VTL/STL RS
Regulaაní stanice je umístᆰna zcela na západním okraji obce mimo zastavᆰné území. Pᖐívodní 
tranzitní ᖐad VTL plynovodu je  trasován z ji០ní strany od Rapotic a v soubᆰhu s bezejmenným 
potokem v údolní nivᆰ pokraაuje západním smᆰrem k Horním Lhoticím. RS je napojena 
odboაkou z tohoto ᖐadu
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Plynovod STL
Obec je kompletnᆰ plynofikována stᖐedotlakým rozvodem plynu z VTL/STL RS. Hlavní páteᖐní 
ᖐad je veden od RS smᆰrem východním v trase hlavní místní komunikace, pokraაuje pᖐes 
návesní prostor kolem kaple a v trase místní komunikace a úაelové lesní cesty pokraაuje zcela 
na východní okraj ᖐeᘐeného území, kde je napojen areál vᆰznice MS ჀR.   

Podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
Ochranná a bezpeაnostní pásma tras TI (plynovody) - Zák. ა. 458/2000 Sb. Energetický zákon
• OP - VVTL plynovody – 4,0m od pᛰdorysu potrubí na ka០dou stranu
• BP - VVTL plynovody nad DN 500 – 200m od pᛰdorysu potrubí na ka០dou stranu
• OP – VTL plynovody  – 4,0m od pᛰdorysu potrubí na ka០dou stranu
• BP - VTL plynovody do DN 250 – 20,0m od pᛰdorysu potrubí na ka០dou stranu
• OP – VTL/STL RS plynu – 4,0m od pᛰdorysu
• BP – VTL/STL RS plynu – 10,0m od pᛰdorysu
• OP STL plynovodu v nezast. území obce – 4,0m od pᛰdorysu potrubí na ka០dou stranu
• OP STL plynovodu vა. pᖐípojek v zastavᆰném území obce – 1,0m od pᛰdorysu potrubí na 

ka០dou stranu
• OP – stanice katodové ochrany a anodového uzemnᆰní – 100,0m od pᛰdorysu na vᘐechny 

strany
• OP – kabelová síᙐ katodové ochrany – 1,5m od pᛰdorysu kabelu na obᆰ strany

Plynofikace ᖐeᘐeného území je vyznaაena ve výkresu B2.b Hlavní výkres – technická 
infrastruktura. Ochranné re០imy jsou dále zobrazeny ve výkresech B2.a, B5.

 D.2.4. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGII

ᖀeᘐeným územím prochází venkovní vedení VN 22  kV .

Potᖐebu elektrického pᖐíkonu a dodávky elektᖐiny do území zajiᘐᙐují distribuაní zaᖐízení VN na 
úrovní 22 kV, z odboაky venkovního vedení 22 kV je napájena 1 zdᆰná objektová trafostanice na 
západním okraji obce, severnᆰ od ZÚ obce prochází nadzemní vedení VN 22 kV ukonაené na 
severním okraji obce 1 sloupovou trafostanicí. Trafostanice mají dostateაnou rezervu i pro dalᘐí 
rozvoj bytové výstavby, resp. mohou být dle potᖐeby rekonstruovány. Obec je kompletnᆰ 
elektrifikována nadzemním distribuაním vedením.

Podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
Ochranná pásma elektrizaაní soustavy v ᖐeᘐením území jsou

dle zákona ა. 458/2000 Sb. Energetický zákon § 46
nadzemní vedení  - napᆰtí nad 1 kV do 35 kV vაetnᆰ 
( od krajního vodiაe vedení na obᆰ jeho strany)
- pro vodiაe bez izolace 7 m
podzemní vedení elektrizaაní soustavy do 110 kV vაetnᆰ 
(po obou stanách krajního kabelu 1 m

u kompaktních a zdᆰných elektrických stanic s pᖐevodem napᆰtí z úrovnᆰ 
nad 1 kV a menᘐí ne០ 52 kV na úroveᒀ nízkého napᆰtí 2 m

u sto០árových elektrických stanic s pᖐevodem napᆰtí z úrovnᆰ 
nad 1 kV a menᘐí ne០ 52 kV na úroveᒀ nízkého napᆰtí 7 m

  D.2.5. RADIOKOMUNIKACE, TELEKOMUNIKACE

• Radioreleové trasy
 Nad k.ú. Lesní Jakubov neprobíhá ០ádná RR trasa. 

• Tel.a rozhl. signál
V oblasti radiokomunikací není na katastru obcí umístᆰn ០ádný vysílaა nebo pᖐevadᆰა. 

• Dálkové kabely
V soubᆰhu s VVTLplynovody jsou vedeny trasy DK - metalický ve správᆰ RWE Transgas 
Net a DOK ve správᆰ Net4net a.s. Brno.
ochranné re០imy 
Ochranná pásma DK………………… 1,5m kolmo od pᛰdorysu kabelu na obᆰ strany

• Telefonní rozvody
V obci je provedena telefonní síᙐ formou závᆰsné kabelové sítᆰ. S dalᘐím rozvojem obytné 
zástavby bude provedena v nových lokalitách kabelizace vedení. V obci se nenachází 
០ádné obsluhované telekomunikaაní zaᖐízení, místní úაastnická TF síᙐ je ve 
správᆰ O2.  
ochranné re០imy 

Ochranná pásma TK …………………. 1,0m od pᛰdorysu kabelu na obᆰ strany
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 D.2.6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Svoz a ulo០ení tuhého komunálního odpadu i nebezpeაného odpadu je zajiᘐᙐován mimo ᖐeᘐené 
území v souladu s programem odpadového hospodáᖐství obce. Oddᆰlený sbᆰr, vაetnᆰ 
nebezpeაných slo០ek komunálního odpadu, je provádᆰn v souladu s platnými vyhláᘐkami obce o 
odpadech.

V ᖐeᘐeném území se nenachází ០ádná aktivnᆰ vyu០ívaná skládka prᛰmyslového odpadu 
Nejsou navrhovány ០ádné nové plochy skládek.

D.3. OBჀANSKÉ VYBAVENÍ
Kapacita a skladba zaᖐízení a staveb obაanské vybavenosti odpovídá velikosti a funkci obce ve struktuᖐe 
osídlení. Stávající plochy obაanského vybavení zᛰstávají zachovány. ÚP navrhuje pro mo០né budoucí 
rozᘐíᖐení zaᖐízení OV rozvojovou plochu v pᖐímé návaznosti na stávající komerაní zaᖐízení na severním 
okraji obce.
Územní plán regulativnᆰ umo០ᒀuje umísᙐování :
a) neruᘐících slu០eb obაanského vybavení lokálního charakteru v rámci ploch navr០ených pro funkce 

smíᘐené obytné.
b) Zaᖐízení a stavby slou០ící sportovnᆰ rekreaაním aktivitám budou umísᙐovány na plochách urაených 

pro sport a rekreaci.
c) Pro slu០by, které by svým charakterem ruᘐily prostᖐedí obytné zóny, je vymezena stávající a 

rozvojová plocha výroby a skladování

D.4. VEᖀEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Nevymezuje se.
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E)  KONCEPCE USPOᖀÁDÁNÍ KRAJINY
výkres B2.a Hlavní výkres - urbanistická koncepce

E.1. NÁVRH OCHRANY KRAJINY A KRAJINNÉHO RÁZU

V územním plánu je navr០ena ochrana krajiny a krajinného rázu tᆰmito opatᖐeními:
• Respektováním a posílením vymezených  prvkᛰ ÚSES 
• návrhem revitalizací a ozelenᆰní vodoteაí 
• zvýᘐením podílu trvalých travních porostᛰ a sni០ováním podílu orné pᛰdy na zemᆰdᆰlské pᛰdᆰ 

katastru s cílem eliminace vodní eroze a zvýᘐení retenაních schopností krajiny 
• respektováním stávajícího rozsahu a návrhem zvýᘐení podílu lesních ploch v k.ú. s cílem zvýᘐení 

retenაních schopností krajiny a zkvalitnᆰní pᖐírodního prostᖐedí ᖐeᘐeného území
• návrhem nových vodních ploch s cílem zvýᘐení ekologické stability území 
• návrhem výsadeb liniové a rozptýlené zelenᆰ v krajinᆰ pᖐedevᘐím ve formᆰ interakაních prvkᛰ,

biokoridorᛰ a biocenter ÚSES.
• Stanovením max. výᘐek zástavby v zastavitelných plochách formou regulativᛰ územního rozvoje.
• Návrhem a vymezením ploch ochranné zelenᆰ v prostorech potenciálnᆰ negativní interakce ploch 

s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití.

Zvýᘐením podílu zelenᆰ v území je sledován cíl omezení vᆰtrné eroze, zlepᘐení prostupnosti krajiny pro 
faunu, zvýᘐení retence krajiny a zlepᘐení ០ivotního prostᖐedí v území.  
Územním plánem jsou koncepაnᆰ navrhovány zábory zemᆰdᆰlské pᛰdy. Plochy urაené k zastavᆰní jsou 
navrhovány jako pᖐilehlé k zastavᆰnému území, nezasahují do volné zemᆰdᆰlské krajiny.

OCHRANNÉ RE័IMY KRAJINY
• velkoploᘐná chránᆰná území – v ᖐeᘐeném území nejsou vyhláᘐena
• maloploᘐná chránᆰná území – v ᖐeᘐeném území nejsou vyhláᘐena
• vyhláᘐený VKP – v ᖐeᘐeném území se nenachází ០ádný vyhláᘐený VKP
• hodnotná pᖐírodní území – EVSK ა. 18 Horní Chvojnice
• ÚSES – v ᖐeᘐeném území se nenachází prvky nadregionálního systému ÚSES, prvky regionálního 

ÚSES se dotýkají okrajovᆰ západní hranice k.ú., lokální systém je vymezen v souladu s generelem 
územního systému ekologické stability (Agroprojekt PSO spol. s.r.o. Brno 11/1992).

• památné stromy – v ᖐeᘐeném území se nenachází ០ádný památný strom
• PHO – nejsou vyhláᘐena
• chránᆰné lo០iskové území – nejsou vyhláᘐena
• ochrana krajinného rázu

K zabezpeაení ochrany krajinného rázu je vyu០ita legislativní opora v zákonᆰ ა. 114/1992 Sb. ve 
smyslu znᆰní § 12 odst. 1 o ochranᆰ pᖐed აinností sni០ující jeho estetickou a pᖐírodní hodnotu. 
Zásahy do krajinného rázu, zejména umisᙐování a povolování staveb mohou být provádᆰny pouze s 
ohledem na zachování významných krajinných prvkᛰ, zvláᘐtᆰ chránᆰných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické mᆰᖐítko a vztahy v krajinᆰ. K umisᙐování a povolování staveb, jako០ i 
jiným აinnostem, které by mohly sní០it nebo zmᆰnit krajinný ráz je nezbytný (odst 2 § 12) souhlas 
orgánu ochrany pᖐírody. Krajinný ráz je chránᆰn celoploᘐnᆰ, pᖐiაem០ význam jeho ochrany stoupá 
soubᆰ០nᆰ s estetickou hodnotou jednotlivých partií krajiny

Zvláᘐtᆰ chránᆰná území
ᖀeᘐené území není souაástí území vyhláᘐeného CHKO ani CHOPAV, v katastru obce se nenacházejí 
០ádné chránᆰné segmenty krajiny a zóny speciální ochrany krajiny CHKO.
V ᖐeᘐeném území se nenachází a není navrhována ០ádná ptaაí oblast ve smyslu systému NATURA 2000,  
nenachází se ០ádná evropsky významná lokalita.  

E.2. VYMEZENÍ PLOCH KRAJINY
Plochy krajiny jsou vymezeny v souladu s vyhláᘐkou ა. 501/2006, o obecných po០adavcích na vyu០ívání 
území.
Vymezení plochy krajiny jsou vyznaაeny ve výkresu B2. Hlavní výkres – a. urbanistická koncepce
Plochy krajiny jsou nezastavitelné, krajina je chápána jako nezastavᆰné území.

Plochami krajiny jsou:

PLOCHY LESNÍ (PUPFL)

PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY ZEMᆠDᆠLSKÉ - ORNÁ PᛠDA

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁᖀSKÉ
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E.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je definován zákonem ა. 114/1992 Sb., o ochranᆰ pᖐírody a 
krajiny v platném znᆰní a jeho provádᆰcí vyhláᘐce ა. 395/1992 Sb. Cílem systému je zachování a 
zvyᘐování biodiverzity v území, vytváᖐení podmínek pro pᖐirozený rozvoj spoleაenstev ០ivoაichᛰ a rostlin, 
udr០ení produkაních schopností krajiny a zvýᘐení ekologické stability krajiny.

Pro území Lesního Jakubova je zpracován generel územního systému ekologické stability (Agroprojekt 
PSO spol. s.r.o. Brno 11/1992), regionální systém se dotýká okrajovᆰ západní აásti k.ú. trasou RBK R05.
Plochy a území R a L ÚSES jsou plochami nezastavitelnými, ÚP se právem chránᆰných ploch nedotýká. 
Územním plánem je v souladu s výᘐe uvedeným generelem vymezen následující ÚSES :
Územnᆰ se dle zákresu ve výkrese B.4 Koordinaაní výkres vymezují prvky regionálního a lokálního ÚSES 
v západní a ji០ní აásti území a dále interakაní prvky :
Územnᆰ se dle zákresu ve výkrese B.2a Hlavní výkres – urbanistická koncepce vymezují prvky ÚSES –
biocentra, biokoridory  a interakაní prvky  (liniová zeleᒀ).

Plochy tvoᖐící systém ÚSES jsou plochami nezastavitelnými. Vytváᖐení ÚSES je ve smyslu  ustanovení § 
4 odst. 1 zákona ა. 114/1992 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ veᖐejným zájmem. 

 E.3.1. VYMEZENÍ PLOCH ÚSES

ა. název k.ú. funkაní typ
R05 RBK Horní Chvojnice

Lesní 
Jakubov

Funkაní biokoridor regionálního významu
11.2 LBC Padᆰlky Funkაní biocentrum, zpᛰsobilé po dopᆰstování 
11.2 LBK  funkაní biokoridor, zpᛰsobilý po dopᆰstování a doplnᆰní
12.1 LBC Brabeაník Funkაní biocentrum zpᛰsobilé po pᖐestavbᆰ, chránit 

pᖐed ohro០ením
12.2a LBK Brabeაník - Padᆰlky funkაní biokoridor zpᛰsobilý po pᖐestavbᆰ
12.2b LBK Brabeაník - Padᆰlky Biokoridor funkაní po dopᆰstování, doplnᆰní a po 

pᖐestavbᆰ, chránit pᖐed ohro០ením
12.2c LBK Brabeაník - Padᆰlky funkაní biokoridor zpᛰsobilý po pᖐestavbᆰ

 E.3.2. INTERAKჀNÍ PRVKY ÚSES

Interakაními prvky ÚSES jsou vyznaაené koridory liniové zelenᆰ. Jedná se o liniovou vzrostlou zeleᒀ 
v krajinᆰ, polní remízky, stromové aleje podél cest, zeleᒀ na skalních výchozech, v mokᖐadech, 
v zaniklých trasách polních cest a mezí. Linie interakაních prvkᛰ jsou nezbytným prvkem stability 
krajiny. Realizace a doplnᆰní interakაních prvkᛰ je mo០né zatravnᆰním a výsadbou stromové zelenᆰ.

E.4. PROSTUPNOST KRAJINY
Prostupnost krajiny není územním plánem omezena. Cestní krajinná síᙐ zᛰstává zachována, nové cesty 
pro zvýᘐení prostupnosti krajiny nejsou navrhovány.

Prostupnost krajiny pro ០ivoაichy je územním plánem zachována a posílena návrhem nových koridorᛰ
prostupnosti podél cestní sítᆰ doplnᆰním alejové zelenᆰ s travnatým podlo០ím.

 E.5. PROTIEROZNÍ OPATᖀENÍ
V ᖐeᘐeném území dochází díky morfologii terénu výraznᆰjᘐí problémy s ploᘐnou vodní erozí zejména 
v tᆰsné blízkosti stávajícího zastavᆰného území. Morfologii terénu s pᖐevahou lesních ploch po okrajích 
k.ú. a zemᆰdᆰlsky obdᆰlávané pᛰdy v okolí obce dᆰlí údolnice bezejmenného  potoka. 

Lokálnᆰ se projevují negativní úაinky ploᘐné vodní eroze v ji០ní, jihozápadní a severozápadní აásti 
území, které pᖐiléhá k zastavᆰnému území. Ploᘐná vodní eroze ohro០uje stavby v zastavᆰném území 
pᖐívalem povrchových vod proudících z blokᛰ orných pᛰd se znaაným sklonem terénu. Na 
problematických plochách je proto navr០eno ploᘐné zatravnᆰní orné pᛰdy – jednak jako protierozní 
opatᖐení, jednak jako opatᖐení zvyᘐujících podíl zelených ploch v odlesnᆰných აástech katastrálním 
území, které jich mají nedostatek.

Protierozní opatᖐení v ᖐeᘐeném území jsou vyznaაena ve výkresu B2a, B3 a B6. 
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 E.6. OCHRANA PᖀED POVODNᆠMI
V ᖐeᘐeném území nejsou vyhláᘐena záplavová území
Problematika extravilánových vod je ᖐeᘐena protierozními opatᖐeními a realizací vodních ploch s retenაní 
funkcí.
Západní okraj ᖐeᘐeného území v trase toku ᖐíაky Chvojnice je územnᆰ rezervován jako plocha speciálního 
zájmu (ZÚR kraje Vysoაina) – územní rezerva lokality hydrologicky a morfologicky vhodné pro akumulaci 
povrchových vod - plocha pro budoucí umístᆰní vodní nádr០e.

 E.7. REKREACE
V ᖐeᘐeném území se nenacházejí plochy rekreace ve volné krajinᆰ, ani nejsou takové plochy novᆰ 
navrhovány. Z hlediska rekreace nemá ᖐeᘐené území nadmístní ani lokální rekreaაní význam. Sezónní i 
ka០dodenní rekreace obyvatelstva je ᖐeᘐena v rámci zastavᆰného území mo០ným vyu០itím pro rekreaაní 
bydlení. V ᖐeᘐeném území se nenacházejí ani nejsou navrhovány plochy chatových kolonií.

 E.8. DOBÝVÁNÍ NEROSTᛠ
V ᖐeᘐeném území nejsou evidovány lo០iskové zdroje nerostᛰ, západnᆰ od obce se nachází plocha 
bývalého lomu, slou០ící pouze místním podmínkám. Obnovení tᆰ០by se nepᖐedpokládá.
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F)  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYU័ITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPᛠSOBEM VYU័ITÍ
výkres B2.a  Hlavní výkres – urbanistická koncepce

Plochy rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou rozdᆰleny na plochy zastavitelné a plochy krajiny – nezastavitelné.
Plochy zastavitelné jsou plochy zastavᆰné a k zastavᆰní urაené. Plochy krajiny jsou plochy nezastavᆰného území, 
které nejsou urაené k zastavᆰní, jsou nezastavitelné, pokud není územním plánem stanoveno jinak.

Vymezenému აlenᆰní ploch musí odpovídat zpᛰsob jeho vyu០ívání a zejména úაel umisᙐovaných a povolovaných 
staveb vაetnᆰ jejich zmᆰn a zmᆰn jejich vyu០ití. Stavby a jiná opatᖐení, které vymezenému აlenᆰní ploch 
neodpovídají nelze na tomto území umístit nebo povolit. Dosavadní zpᛰsob vyu០ití území a ploch, který 
neodpovídá navr០enému vyu០ití ploch podle územního plánu je mo០ný, pokud nenaruᘐuje veᖐejné zájmy nad 
pᖐípustnou míru.

Pojmy uvádᆰné v podmínkách pro vyu០ití ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití vycházejí ze zákona ა. 183/2006 
Sb., o územním a stavebním ᖐádu (stavební zákon), z vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. v platném znᆰní - o obecných 
po០adavcích na vyu០ívání území, a vyhláᘐky ა. 137/1998 Sb. v pl.znᆰní - o obecných technických po០adavcích na 
výstavbu.

F.1. PLOCHY  ZASTAVITELNÉ

F.1.1. PLOCHY  SMÍᘀENÉ OBYTNÉ – venkovského typu / Sv
§ 8 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

Plochy stabilizované
plochy zmᆰn Sv1 – Sv4
rezervní plochy R - Sv
plochy pᖐestavbové P1, P2

Sv R-Sv

Hlavní vyu០ití: 
Bydlení venkovského typu – stavby pro bydlení se zázemím pro domácí chov hospodáᖐských 
zvíᖐat a maloploᘐné obhospodaᖐování zemᆰdᆰlských pᛰd.
Pᖐípustné vyu០ití:
- rodinné domy
- stavby pro rodinnou rekreaci
- stávající venkovské chalupy a zemᆰdᆰlské usedlosti se zázemím pro domácí chov 

hospodáᖐských zvíᖐat a maloploᘐné obhospodaᖐování zemᆰdᆰlských pᛰd
- doplᒀkové stavby na pozemcích staveb hlavních, napᖐ. gará០e, pᖐístᖐeᘐky pro auta, bazény, 

zimní zahrady, skleníky, stavby pro chovatelství, kᛰlny
- objekty a zaᖐízení obაanského vybavení, které svým provozem a technickým zaᖐízením 

nesni០ují kvalitu prostᖐedí a pohodu bydlení souvisejícího území, jsou sluაitelné s bydlením 
a slou០í zejména obyvatelᛰm ve vymezené ploᘐe

- objekty a zaᖐízení slu០eb, ᖐemesel a výroby, které svým provozem a technickým zaᖐízením 
nesni០ují kvalitu prostᖐedí a pohodu bydlení souvisejícího území ve svém okolí, jsou 
sluაitelné s bydlením, a  nezvyᘐují dopravní zátᆰ០ v území.

- penziony do poაtu 12 lᛰ០ek
- oplocení do výᘐky 1,8 m
- související dopravní a technická infrastruktura
- veᖐejná prostranství
Nepᖐípustné vyu០ití:
- bytové domy
- ostatní ubytovací zaᖐízení – zejména kempy, skupiny chat nebo bungalovᛰ
- objekty a zaᖐízení pro výrobu a skladování, které sni០ují kvalitu obytného prostᖐedí 

souvisejícího území, pᖐedstavují zvýᘐenou úroveᒀ nákladní dopravní zátᆰ០e a mají  
negativní vliv na hygienu prostᖐedí v souvisejícím území.

- zemᆰdᆰlské stavby a zaᖐízení pro chov hospodáᖐských zvíᖐat nemající charakter domácího 
chovu, stavby a zaᖐízení, které sni០ují kvalitu obytného prostᖐedí souvisejícího území, 
pᖐedstavují zvýᘐenou úroveᒀ nákladní dopravní zátᆰ០e a mají  negativní vliv na hygienu 
prostᖐedí v souvisejícím území.

- nové stavby autoopraven, autoservisᛰ a აerpacích stanic pohonných hmot
- stavby se zvýᘐenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostᖐedí
Podmínky prostorového uspoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nejvýᘐe dvᆰ nadzemní podla០í vაetnᆰ podkroví
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – koeficient zastavᆰní, tj. pomᆰr plochy zastavᆰné budovami 

k ploᘐe pozemku jednoho vlastníka v této ploᘐe, bude maximálnᆰ 0,3; koeficient zelenᆰ, tj. 
pomᆰr plochy nezastavᆰné a nezpevnᆰné k ploᘐe pozemku jednoho vlastníka v této ploᘐe, 
bude minimálnᆰ 0,5.
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F.1.2. PLOCHY  BYDLENÍ – rodinné domy venkovského typu / Bv
§ 4 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

plochy zmᆰn a rezervní plochy: Bv1, Bv2, Bv3, Bv4, Bv5, Bv6, R-Bv

Bv R-Bv

Hlavní vyu០ití: 
Plochy pro bydlení, pro umísᙐování staveb souvisejících s funkcí bydlení a funkcí rodinné 
rekreace. Bydlení venkovského typu – stavby pro bydlení.

Pᖐípustné vyu០ití:
- rodinné domy
- stavby pro rodinou rekreaci
- vestavᆰné obაanské vybavení, které nesni០uje kvalitu prostᖐedí a pohodu bydlení ve 

vymezené ploᘐe a je sluაitelné s bydlením a slou០í zejména obyvatelᛰm ve vymezené ploᘐe
- doplᒀkové stavby na pozemcích staveb hlavních, napᖐ. gará០e, pᖐístᖐeᘐky pro auta, bazény, 

zimní zahrady, skleníky apod. 
- ploty do výᘐky 1,8 m
- související dopravní a technická infrastruktura
- veᖐejná prostranství
Nepᖐípustné vyu០ití:
- bytové domy
- ostatní ubytovací zaᖐízení – zejména ubytovny, kempy a skupiny chat enbo bungalovᛰ
- samostatné stavby obაanského vybavení o výmᆰᖐe vᆰtᘐí ne០ 100 m2

- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby 
- stavby autoopraven, autoservisᛰ a აerpacích stanic pohonných hmot
- stavby se zvýᘐenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostᖐedí
Podmínky prostorového uspoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nejvýᘐe dvᆰ nadzemní podla០í vაetnᆰ podkroví
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – koeficient zastavᆰní, tj. pomᆰr plochy zastavᆰné budovami 

k ploᘐe pozemku jednoho vlastníka v této ploᘐe, bude maximálnᆰ 0,2; koeficient zelenᆰ, tj. 
pomᆰr plochy nezastavᆰné a nezpevnᆰné k ploᘐe pozemku jednoho vlastníka v této ploᘐe, 
bude minimálnᆰ 0,6.

 F.1.3. PLOCHY  REKREACE – SPORTOVNᆠ REKREAჀNÍ AREÁLY / Rs
§ 5 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy a plochy zmᆰn : Rs1

Rs

Hlavní vyu០ití: 
Plochy pro rekreaci a relaxaci obyvatel.

Pᖐípustné vyu០ití:
- sportovnᆰ rekreaაní areály, cviაiᘐtᆰ
- koupaliᘐtᆰ, hᖐiᘐtᆰ, sportoviᘐtᆰ, rekreaაní louky
- související obაanské vybavení
- ploty do výᘐky 1,8 m
- související dopravní a technická infrastruktura
- veᖐejná prostranství
Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení o výmᆰᖐe vᆰtᘐí ne០ 1000 m2

- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- stavby autoopraven, autoservisᛰ a აerpacích stanic pohonných hmot
- stavby se zvýᘐenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostᖐedí
Podmínky prostorového uspoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nejvýᘐe dvᆰ nadzemní podla០í a podkroví
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – koeficient zastavᆰní, tj. pomᆰr plochy zastavᆰné budovami k 

celé ploᘐe, bude maximálnᆰ 0,15; koeficient zelenᆰ, tj. pomᆰr plochy nezastavᆰné a 
nezpevnᆰné k celé ploᘐe, bude minimálnᆰ 0,6.
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F.1.4. PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ / Ov
§ 6 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy a plochy zmᆰn: Ov1 

Ov

Hlavní vyu០ití: 
Plochy pro umísᙐování staveb obაanského vybavení.

Pᖐípustné vyu០ití:
- stavby a zaᖐízení obაanského vybavení
- integrované bydlení v objektech obაanského vybavení
- stavby ubytovacích zaᖐízení – hotel, motel, penzion
- související dopravní a technická infrastruktura
- veᖐejná prostranství
Nepᖐípustné vyu០ití:
- nové stavby bytových a rodinných domᛰ bez integrace obაanské vybavenosti
- ostatní ubytovací zaᖐízení
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- stavby autoopraven, autoservisᛰ a აerpacích stanic pohonných hmot
- stavby se zvýᘐenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostᖐedí
Podmínky prostorového uspoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nejvýᘐe 2 nadzemní podla០í a podkroví
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – koeficient zastavᆰní, tj. pomᆰr plochy zastavᆰné budovami k celé 

ploᘐe, bude maximálnᆰ 1,0; koeficient zelenᆰ se nestanovuje

  F.1.5. PLOCHY  A KORIDORY  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNICE 
§ 9 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy 

Hlavní vyu០ití: 
pozemní komunikace.

Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky silnic III. tᖐídy
- pozemky, na kterých jsou umístᆰny souაásti komunikace – napᖐ. náspy, záᖐezy, opᆰrné zdi, 

mosty, doprovodná a izolaაní zeleᒀ
- stavby a zaᖐízení související s provozem na pozemních komunikacích
- stavby a zaᖐízení související s kᖐí០ením dopravní a technické infrastruktury
- pᖐístᖐeᘐky slou០ící veᖐejné dopravᆰ
Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- ostatní stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury
- veᖐejná prostranství
Podmínky prostorového uspoᖐádání.
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se
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 F.1.6. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – MÍSTNÍ, 
ÚჀELOVÉ  KOMUNIKACE, MANIPULAჀNÍ PLOCHY / Dk, Du
§ 9 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy a plochy zmᆰn: Du1, Du2, Du3

koridory zmᆰn

Du

Hlavní vyu០ití: 
Pozemní komunikace, úაelové komunikace, manipulaაní plochy, parkovací plochy, chodníky.
Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky místních pozemních komunikací a cest, manipulaაních a parkovacích ploch, 

chodníkᛰ
- trasy cyklostezek
- pozemky, na kterých jsou umístᆰny souაásti komunikace, manipulaაních a parkovacích 

plocha a chodníkᛰ – napᖐ. náspy, záᖐezy, opᆰrné zdi, mosty, doprovodná a izolaაní zeleᒀ
- stavby a zaᖐízení související s provozem na pozemních komunikacích
- stavby a zaᖐízení slou០ící k provozu parkovacích ploch
- stavby a zaᖐízení související s kᖐí០ením dopravní a technické infrastruktury
- pᖐístᖐeᘐky slou០ící veᖐejné dopravᆰ
- veᖐejná prostranství
Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- ostatní stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury
Podmínky prostorového uspoᖐádání.
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se

 F.1.7. PLOCHY A KORIDORY  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – CHODNÍK / Dch
§ 9 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

Stávající koridory a koridory zmᆰn:  Dch1, Dch2, Dch3
Dch KORIDOR DI - chodníky max.ᘐ. 2,0m

KORIDOR DI - cykli sti cké stezky

Hlavní vyu០ití: 
komunikace pro pᆰᘐí a cyklisty
Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky chodníkᛰ a cyklostezek
- pozemky, na kterých jsou umístᆰny souაásti chodníkᛰ a cyklostezek – doprovodná a 

izolaაní zeleᒀ
- související stavby technické infrastruktury
- stavby a zaᖐízení související s kᖐí០ením dopravní a technické infrastruktury
- pᖐístᖐeᘐky slou០ící veᖐejné dopravᆰ
- veᖐejná prostranství
Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- ostatní stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury
Podmínky prostorového uspoᖐádání.
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se
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 F.1.8. PLOCHY  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
§ 10 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy 

Hlavní vyu០ítí: 
Technické vybavení území.
Pᖐípustné vyu០ití:
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury
- oplocení
- související dopravní infrastruktura
Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- veᖐejná prostranství
Podmínky prostorového uspoᖐádání.
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se

F.1.9. PLOCHY Tᆠ័BY NEROSTᛠ 
§ 18 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy 

Hlavní vyu០ití: 
Plochy pro povrchovou tᆰ០bu stavebního kamene

Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky povrchových dolᛰ a lomᛰ
- pozemky pro ukládání doაasnᆰ nevyu០ívaných nerostᛰ a odpadᛰ
- stavby a technologická zaᖐízení související s tᆰ០bou nerostᛰ
- související stavby obაanského vybavení – administrativa, zázemí zamᆰstnancᛰ
- oplocení areálu
- související dopravní a technická infrastruktura
Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby ubytovacích zaᖐízení
- ostatní stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování nesouvisející s tᆰ០bou nerostᛰ
- zemᆰdᆰlské stavby
- veᖐejná prostranství
Podmínky prostorového uspoᖐádání.
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se
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F.1.10. PLOCHY SPECIFICKÉ 
§ 19 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plocha

Hlavní vyu០ití: 
Pozemky staveb a zaᖐízení pro zajiᘐtᆰní zvláᘐtních podmínek - vᆰzeᒀství

Pᖐípustné vyu០ití:
- speciální stavby ubytování - vᆰznice 
- stavby a zaᖐízení pro výrobu a skladování, tj. stavby urაené pro prᛰmyslovou, ᖐemeslnou a 

jinou výrobu, slu០by mající charakter výroby a dále pro skladování výrobkᛰ, hmot a materiálᛰ
- související stavby administrativní a provozní 
- stavby pro obchod lokálního areálového významu
- stavby zemᆰdᆰlské lokálního významu
- stavby autoopraven, servisᛰ, აerpacích stanic PHM lokálního významu
- související dopravní a technická infrastruktura
- oplocení
Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby, zaᖐízení a აinnosti nesluაitelné s funkcí vᆰzeᒀství
Podmínky prostorového uspoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – se nestanovuje
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – koeficient zastavᆰní a koeficient zelenᆰ se nestanovují
- jakýkoliv vliv vnitᖐního areálového zaᖐízení a jeho ochranné pásmo nesmí pᖐekroაit územní 

hranice areálu

 F.2. PLOCHY  KRAJINY A PLOCHY  NEZASTAVITELNÉ

 F.2.1. PLOCHY  VODNÍ A VODOHOSPODÁᖀSKÉ
§ 13 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy a plochy územních rezerv

  

Hlavní vyu០ití: 
Vodní toky a plochy, stavby a zaᖐízení na nich   

Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky koryt vodních tokᛰ stávajících
- pozemky pro vodohospodáᖐské stavby – protipovodᒀová hráz
- stavby, zaᖐízení a opatᖐení slou០ící k obsluze vodních tokᛰ, vodohospodáᖐské stavby, 

protipovodᒀové stavby a opatᖐení
- stavby a zaᖐízení související s kᖐí០ením dopravní a technické infrastruktury
- bᖐehová zeleᒀ
Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- ostatní stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury
- veᖐejná prostranství
Podmínky prostorového upoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se
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 F.2.2. PLOCHY  ZEMᆠDᆠLSKÉ – ORNÁ PᛠDA
§ 14 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy

Hlavní vyu០ití: 
Zemᆰdᆰlské vyu០ití pozemkᛰ.

Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky pro extenzivní a intenzivní pᆰstování zemᆰdᆰlských plodin a hospodaᖐení se 

zemᆰdᆰlskou pᛰdou
- zaᖐízení a opatᖐení související s pᆰstováním zemᆰdᆰlských plodin a hospodaᖐením se 

zemᆰdᆰlskou pᛰdou
- pozemky související dopravní infrastruktury
- trasy vedení technické infrastruktury
Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- ostatní stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury
- veᖐejná prostranství
Podmínky prostorového upoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se
- zatravnᆰní a zalesnᆰní tᆰchto pozemkᛰ je mo០né pouze se souhlasem orgánu ochrany ZPF

F.2.3.PLOCHY LESNÍ - NL
§ 15 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy a plochy zmᆰn NL1, NL2, NL3, NL4

NL
Hlavní vyu០ití: 
Lesní pᛰda.

Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky urაené k plnᆰní funkce lesa
- stavby a zaᖐízení lesního hospodáᖐství
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury
- vyu០ití lesních komunikací a cest jako turistických a cyklistických tras
- trasy vedení technické infrastruktury
Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- ostatní stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury
- veᖐejná prostranství
Podmínky prostorového upoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se
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U
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 F.2.4. PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ
§ 17 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy a plochy zmᆰn: E1 – E6 protierozní opatᖐení 
T1 – T6 zeleᒀ ochranná a izolaაní
U1 – U6 zalo០ení prvkᛰ ÚSES

Hlavní vyu០ití: 
Zemᆰdᆰlské vyu០ití pozemkᛰ, retence krajiny, protierozní opatᖐení, plochy    ekologické stability 
území, zeleᒀ ochranná a izolaაní, zeleᒀ

Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu – zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty
- pozemky pᖐirozených a pᖐírodᆰ blízkých ekosystémᛰ
- stavby, zaᖐízení a opatᖐení související s hospodaᖐením se zemᆰdᆰlskou pᛰdou a retencí 

krajiny
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury
- trasy vedení technické infrastruktury
Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- ostatní zemᆰdᆰlské stavby
- ostatní stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury
- veᖐejná prostranství
Podmínky prostorového upoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – max. 1.NP do 5m výᘐky
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se
- tyto plochy jsou ve smyslu zákona ა. 114/92 Sb, o ochranᆰ pᖐírody a krajiny, v platné znᆰní, 

urაeny k náhradní výsadbᆰ
- zalesnᆰní na pozemcích zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu je mo០né pouze se souhlasem 

orgánu ochrany ZPF
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G)  VYMEZENÍ VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH STAVEB, VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH 
OPATᖀENÍ, STAVEB A OPATᖀENÍ K ZAJIᘀᙀOVÁNÍ OBRANY A BEZPEჀNOSTI STÁTU 

A PLOCHY PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKᛠM A STAVBÁM 
OMEZIT (PᖀEDKUPNÍ PRÁVO) NEBO VYVLASTNIT (§101 A 170 ZÁK. Ⴠ. 183/2006 SB)

výkres B3. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, opatᖐení, asanace
výkres B2.a Hlavní výkres – urbanistická koncepce

Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkᛰm a 
stavbám omezit nebo vyvlastnit, jsou vyznaაeny na výkrese B3. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, opatᖐení, asanace. Na 
výkrese B2.a Hlavní výkres – urbanistická koncepce jsou vymezeny plochy a koridory veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb 
a veᖐejnᆰ prospᆰᘐných opatᖐení. Stavby a opatᖐení k zajiᘐtᆰní obrany a bezpeაnosti státu nejsou v ᖐeᘐeném území 
vymezovány.

G.1. VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÉ STAVBY
Vymezují se následující veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury, pro které lze 
práva k pozemkᛰm a stavbám omezit nebo vyvlastnit. Ⴠíselné a indexové znaაení je dle výkresu B3. 
Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, opatᖐení, asanace:

1. Du1 - úაelová komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 4,5 m
úაelová komunikace slou០ící obsluze ploch rekreaაního vyu០ití

2. Du2 – dopravní plocha - parkoviᘐtᆰ
Odstavná a parkovací plocha slou០ící obsluze ploch rekreaაního vyu០ití

3. Du3 - úაelová komunikace a cyklistická stezka, max. ᘐ. dopravní plochy 3,5 m
úაelová komunikace slou០ící obsluze zemᆰdᆰlsky vyu០ívaných pozemkᛰ a pohybu cyklistické 
dopravy po znaაených cyklistických trasách

4. Dch1 - chodník, max. ᘐ. dopravní plochy 2 m 
5. Dch2 - chodník, max. ᘐ. dopravní plochy 2 m 
6. stavba pᖐelo០ky anodového uzemnᆰní a kabel. trasy VVTL plynovodu

stavba pᖐelo០ky anodového uzemnᆰní uvolᒀuje plochu na severním okraji obce pro úაely 
vyu០ití smíᘐeného obytného území

7. stavba pᖐelo០ky el. vedení NN 
stavba pᖐelo០ky nadzemního vedení NN na ji០ním okraji obce uvolᒀuje plochu pro úაely vyu០ití 
obytných ploch 

8. stavba vodovodního ᖐadu
stavba vodovodních ᖐadᛰ doplᒀuje stávající rozvodný systém v obci o trasy v plochách 
rozvojových  

9. stavba plynovodu STL 
stavba hlavních ᖐadᛰ, které budou zásobovat plynem novᆰ navr០ené rozvojové lokality

10. stavba kanalizace
Stavba odkanalizování povrchových vod z novᆰ navr០ených lokalit

11. stavba kabelových telekomunikaაních tras
Stavba kabelových tras pro obsluhu novᆰ navr០ených lokalit

G.2. VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÁ OPATᖀENÍ

Nevymezují se

 G.3. PLOCHY PRO ASANACI

Nevymezují se
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H)  VYMEZENÍ VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH STAVEB, VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH 
OPATᖀENÍ  A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKᛠM A 

STAVBÁM POUZE OMEZIT (PᖀEDKUPNÍ PRÁVO)  (§101 ZÁK. Ⴠ. 183/2006 SB)
výkres B3. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, opatᖐení, asanace

výkres B2.a Hlavní výkres –  urbanistická koncepce

 H.1. VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÉ STAVBY
Nevymezují se

 H.2. VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÁ OPATᖀENÍ
Vymezují se následující veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení (VPO), která zvyᘐují retenაní schopnosti území a 
slou០í k zalo០ení prvkᛰ územního systému ekologické stability (ÚSES), a pro která lze práva k pozemkᛰm 
a stavbám omezit. Ⴠíselné a indexové znaაení dle výkresu B3. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, opatᖐení, 
asanace:
12. zalo០ení Interakაního prvku ÚSES – liniová zeleᒀ
13. doplnᆰní a revitalizace interakაního prvku ÚSES – liniová zeleᒀ
14. protierozní opatᖐení – ploᘐné zatravnᆰní a ochranná zeleᒀ
15.  doplnᆰní a dostavba prvku LBK ÚSES

 H.3. PLOCHY ASANACÍ
Nevymezují se

I)   VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORᛠ ÚZEMNÍCH REZERV
výkres B1. Základní აlenᆰní území

výkres B2.a Hlavní výkres – urbanistická koncepce

V ᖐeᘐeném území jsou územním plánem vymezeny tyto plochy územních rezerv :
• plochy smíᘐené obytné jako plochy dalᘐího mo០ného koncepაního rozvoje funkაních ploch po vyაerpání 

mo០ností ploᘐného rozvoje v lokalitách návrhu ÚP. 
• plochy bydlení jako plochy dalᘐího mo០ného koncepაního rozvoje funkაních ploch po vyაerpání mo០ností 

ploᘐného rozvoje v lokalitách návrhu ÚP. 
• Plocha speciálního zájmu (ZÚR kraje Vysoაina) – územní rezerva lokality hydrologicky a morfologicky 

vhodné pro akumulaci povrchových vod jako plochy pro budoucí umístᆰní vodní nádr០e na vodním toku 
Chvojnice v k.ú.Lesní Jakubov.

Vymezení ploch rezerv nezakládá mo០nost jejich vyu០ití po dobu platnosti vydaného ÚP v souაasnᆰ projednané a 
odsouhlasené podobᆰ.
Koridory územních rezerv nejsou vymezeny.

J)  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORᛠ, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU JEJICH VYU័ITÍ 
PROVᆠᖀENÍ ZMᆠN ÚZEMNÍ STUDIÍ

Nevymezují se

K)  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORᛠ, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU ROZHODOVÁNÍ O 
ZMᆠNÁCH JEJICH VYU័ITÍ POᖀÍZENÍ A VYDÁNÍ     REGULAჀNÍHO PLÁNU A ZADÁNÍ 

REGULAჀNÍHO PLÁNU

Nevymezují se

L)   STANOVENÍ POᖀADÍ ZMᆠN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Nestanovuje se

M)  VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, 
PRO KTERÉ Mᛠ័E VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ჀÁST PD POUZE 

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Nevymezují se

N)  VYMEZENÍ STAVEB NEZPᛠSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ᖀÍZENÍ

Nevymezují se
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A2. Odᛰvodnᆰní územního plánu

A)  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYU័ÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ᘀIRᘀÍCH VZTAHᛠ 
V ÚZEMÍ, VჀETNᆠ SOULADU S ÚZEMNᆠ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU 

KRAJEM

A.1. ᘀIRᘀÍ VZTAHY A VYMEZENÍ ᖀEᘀENÉHO ÚZEMÍ
výkres B5. ᘀirᘐí vztahy

Obec Lesní Jakubov spadá pod správu obce s povᆰᖐeným obecním úᖐadem a obec s rozᘐíᖐenou 
pᛰsobností – Námᆰᘐᙐ nad Oslavou, krajskou správou je Krajský úᖐad kraje Vysoაina se sídlem v Jihlavᆰ.
Území obce le០í mimo významné dopravní trasy silnic I.a II. Tᖐ. a je dopravnᆰ obsluhována silnicí III.tᖐ. 
jako komunikací spojovací.
Obec lesní Jakubov le០í zcela na východním okraji okresu Tᖐebíა, je souაástí kraje Vysoაina. Katastrální 
hranice na východním okraji je spoleაná pro kraje Vysoაina a Jihomoravský a souაasnᆰ okresy Tᖐebíა a 
Brno - venkov. Z hlediska obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností spadá  pod Námᆰᘐᙐ nad Oslavou (sídlo 
povᆰᖐeného úᖐadu III.st. a stavebního úᖐadu). Katastrální území je tvoᖐeno plochou o rozloze cca 319 ha. 
Katastrálním územím prochází pᖐístupová komunikace III/3953, východní okraj k.ú. protíná komunikace 
III/3951 bez vazby na zastavᆰné území (ZÚ) obce. Obᆰ komunikace jsou souაástí veᖐejné silniაní sítᆰ. 
័elezniაní traᙐ katastrálním územím neprochází. 

ÚP ᖐeᘐí celé katastrální územní obce Lesní Jakubov, výᖐez - podrobnost je ᖐeᘐena v hranicích  
zastavᆰného území (ZÚ) a související plochy, které jsou pᖐedmᆰtem rozvojových tendencí obce.  

Sousedními územními obvody jsou katastrální území ( k.ú.) a obce:
- k.ú. :  Rapotice, Sudice, Kralice nad Oslavou – m.ა. Horní Lhotice, Újezd u Rosic (kraj Jihomoravský)
- obce: Rapotice, Sudice, Horní Lhotice, Újezd u Rosic 

Územím prochází tyto nadmístní trasy technické infrastruktury :
• elektrické vedení VN 22 kV 
• VVTL plynovody – 2x DN 900, 1x DN 1000
• VTL plynovod 
• stanice katodové ochrany a anodové uzemnᆰní VVTL plynovodu
• kabelová síᙐ katodové ochrany
• Dálková telekomunikaაní kabelová síᙐ v soubᆰhu s trasou VVTL plynovodu 
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ᖀeᘐeným územím mimo ZÚ prochází tyto místní distribuაní trasy technické infrastruktury :
• STL plynovod – zásobovací trasa vᆰznice Rapotice 
• Zásobovací vodovodní ᖐad skupinového vodovodu  Ivanაice – Rosice z VDJ Vysoké Popovice 

Území je pokryto regionálním systémem ÚSES okrajovᆰ na západní hranici k.ú (RBK R05)., lokálním 
systémem biocenter a biokoridorᛰ v jihozápadní, ji០ní a jihovýchodní okrajové poloze k.ú., აást území 
pokrývá vymezený prvek EVSK Horní Chvojnice. 

Plocha speciálního zájmu (ZÚR kraje Vysoაina) – územní rezerva lokality hydrologicky a morfologicky 
vhodné pro akumulaci povrchových vod jako plochy pro budoucí umístᆰní vodní nádr០e na vodním toku 
Chvojnice v k.ú.Lesní Jakubov.

Jiné stavby nebo prvky ÚSES, vyplývající z nadᖐazených dokumentací se v území nenacházejí. Územní 
plán respektuje ᘐirᘐí územní vtahy a navr០ené vyu០ívání ᖐeᘐeného území je z hlediska ᘐirᘐích vztahᛰ 
koordinováno.

 A.2. ÚZEMNᆠ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÁ KRAJEM
výkres B4. Koordinaაní výkres
Územnᆰ plánovací dokumentací poᖐizovanou krajem jsou Zásady územního rozvoje kraje Vysoაina, 
z jeho០ závazné აásti vyplývají pro ᖐeᘐené území tyto po០adavky:
• respektovat koridor TI – VVTL plynovody vა. související infrastruktury a jejich OP
• respektovat vymezený územní systém ekologické stability – regionální systém
• respektovat vymezené územní rezervy (VN Chvojnice)  

Dalᘐí po០adavky vyplývající z nadᖐazených dokumentací :
• respektovat Plán rozvoje vodovodᛰ a kanalizací (PRVK) kraje Vysoაina

Závaznými jsou limity vyu០ití území nadmístního významu a regionální územní systém ekologické 
stability, které jsou Územním plánem Lesní Jakubov plnᆰ respektovány.

• ZÚR KRAJE VYSOჀINA – koordinaაní výkres
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 A.3. KOORDINACE Z HLEDISKA PO័ADAVKᛠ OCHRANY OBYVATELSTVA
výkres B4. Koordinaაní výkres

Z hlediska civilní ochrany patᖐí obec Lesní Jakubov mezi sídla nacházející se v zónᆰ havarijního 
plánování (ZHP) jaderného zaᖐízení Jaderná elektrárna Dukovany, stanovené rozhodnutím Ⴠs komise pro 
atomovou energii ა. 180/91. Zvláᘐtní po០adavky na organizaci území a funkაní vyu០ití ploch vyplývající 
z tohoto naᖐízení nejsou.

Z vláᘐtní po០adavky orgánᛰ CO ve smyslu stávajících legislativních opatᖐení a pᖐedpisᛰ pro provádᆰní 
konkrétních opatᖐení kolektivní ochrany (CO-1-9 Technická opatᖐení CO, CO-2-7 Ukrytí obyvatelstva, 
Pᖐíruაka pro budování PRÚ, CO-1-21 Normativy stavebnᆰ technických opatᖐení CO)  nejsou.

V ᖐeᘐeném území je nᆰkolik rizikových faktorᛰ, které by mohly zapᖐíაinit vznik havarijní situace a ohrozit 
civilní obyvatelstvo obce:

rizikové faktory
- silnice III. tᖐídy a ostatní komunikace
- vodní toky 
- elektroenergetická zaᖐízení – vedení VN a trafostanice
- plynárenská zaᖐízení – plynovod STL, VTL, VVTL

mo០ná ohro០ení území
- silniაní autonehody
- hygienicko epidemiologická ohro០ení
- záplavy
- po០áry budov
- po០áry zaᖐízení technické infrastruktury
- výbuchy zaᖐízení technické infrastruktury

V pᖐípadᆰ vzniku mimoᖐádné události se bude ochrana obyvatelstva ᖐídit Plánem აinnosti orgánᛰ obce pᖐi 
vzniku mimoᖐádné události.

Ve výkresu B4. Koordinaაní výkres jsou vyznaაeny objekty dotაené civilní ochranou – kryty CO. 
V ᖐeᘐeném území jsou zajiᘐtᆰny dostateაné kapacity úkrytᛰ obyvatelstva i skladovacích prostorᛰ, 
prostᖐedkᛰ individuální ochrany pro kolektivní i individuální ochranu obyvatelstva. Skladem pro 
humanitární materiál je objekt Po០ární zbrojnice OÚ. Cisterny s pitnou vodou pro nouzové zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou budou umístᆰny v obci na vymezených plochách v prostoru návsi mezi kaplí, 
Obecním úᖐadem a prodejnou.
Obecnᆰ budou dodr០ovány následující zásady pro ᖐeᘐení staveb v území:

- rozmístᆰní, technické a dispoziაní ᖐeᘐení jednotlivých staveb v území bude splᒀovat 
podmínky mo០nosti zajiᘐtᆰní ochrany obyvatelstva

- stavby velkokapacitních skladᛰ nebezpeაných látek nejsou v ᖐeᘐeném území povoleny
- stavby silnic a komunikací budou vyhovovat pᖐíjezdu  a pᖐístupu techniky jednotek 

integrovaného záchranného systému vაetnᆰ hasiაských záchranných sborᛰ
- v novᆰ navr០ených rozvojových lokalitách budou v dostateაné míᖐe rozmístᆰny hydranty 

po០ární vody, nové vodovodní ᖐady budou v maximální mo០né míᖐe ᖐeᘐeny jako vodovody 
po០ární

Územním plánem jsou po០adavky ochrany obyvatelstva respektovány.

Obrana a bezpeაnost státu 
ᖀeᘐené území je dotაeno ochranným pásmem radiolokaაního zaᖐízení letiᘐtᆰ Námᆰᘐᙐ nad Oslavou. 
Ochrana zájmᛰ letectva musí být zohlednit pᖐedchozím projednáním vᘐech výᘐkových staveb nad 30m 
výᘐky a staveb vᆰtrných elektráren. Jejich umístᆰní není pᖐedmᆰtem ᖐeᘐení návrhu ÚP a ani je
neobsahuje.
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B)  DAJE O SPLNᆠNÍ ZADÁNÍ ÚP
V souladu se znᆰním stavebního zákona ა. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ᖐádu 
v platném znᆰní, vychází vᆰcné ᖐeᘐení návrhu Územního plánu Lesní Jakubov ze schváleného Zadání 
návrhu ÚP.  

Návrh ÚP je zpracován dle zák. ა. 183/2006 Sb. Stavební zákon a jeho provádᆰcích vyhláᘐek – ა. 
500/2006 Sb., o územnᆰ analytických podkladech, územnᆰ plánovací dokumentaci a zpᛰsobu evidence 
územnᆰ plánovací აinnosti, a ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území v pl. znᆰní. 
Obsah územního plánu odpovídá pᖐíloze ა. 7 vyhláᘐky ა. 500/2006 Sb.

Po០adavky z projednání zadání ÚP jsou splnᆰny.

C)   KOMPLEXNÍ ZDᛠVODNᆠNÍ PᖀIJATÉHO ᖀEᘀENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, 
VYHODNOCENÍ PᖀEDPOKLÁDANÝCH DᛠSLEDKᛠ ᖀEᘀENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU 

K ROZBORU UDR័ITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.1. KOMPLEXNÍ ZDᛠVODNᆠNÍ PᖀIJATÉHO ᖀEᘀENÍ
ᖀeᘐení návrhu územního plánu je v souladu vychází ze schváleného  Zadání ÚP. 
Východiskem pro návrh územního plánu bylo úplné a komplexní poznání ᖐeᘐeného území, jeho 
dispozic, limitᛰ a rozvojových potᖐeb shrnutých v zadání a prᛰzkumech a rozborech ᖐeᘐeného 
území Cílem je ᖐeᘐení ideální koncepce rozvoje území ve vᘐech jeho slo០kách, vაetnᆰ ochrany 
hodnot jak zastavᆰného, tak i nezastavᆰného území – pᖐírody a krajiny. 
Návrh ÚP byl ve variantách projednán z hlediska vyhodnocení záboru ZPFopakovanᆰ neoficiálnᆰ 
projednán Zastupitelstvem obce za úაasti veᖐejnosti.

C.1. VYHODNOCENÍ PᖀEDPOKLÁDANÝCH DᛠSLEDKᛠ ᖀEᘀENÍ, ZEJMÉNA VE 
VZTAHU  K ROZBORU UDR័ITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
• Rozbor a vyhodnocení udr០itelného rozvoje ᖐeᘐeného území nebylo ve smyslu § 18 a 19 

zák. ა. 183/2006 Sb. po០adováno, zpracování konceptu ÚP nebylo po០adováno.
• Vyhodnocení z hlediska vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí nebo z hlediska významného vlivu na 

evropsky významnou lokalitu აi ptaაí oblast nebylo po០adováno. Cíle a úkoly územního 
plánu ve smyslu omezení a zmírnᆰní zátᆰ០e ០ivotního prostᖐedí ᖐeᘐením odkanalizování, 
likvidací resp. აiᘐtᆰním odpadních vod, omezením vodní a vᆰtrné eroze, vytvoᖐením 
pᖐedpokladᛰ pro ekologické vytápᆰní apod. jsou návrhem ÚP splnᆰny.

• Evropsky významné lokality ani ptaაí oblast se v ᖐeᘐeném území nenachází. 

C.3. ZDᛠVODNᆠNÍ Z HLEDISKA OCHRANY PᖀÍRODNÍCH, CIVILIZAჀNÍCH A 
KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

C.3.1. KRAJINNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Reliéf ᖐeᘐeného území urაuje geomorfologický celek Kᖐi០anovská pahorkatina, podcelek 
Bíteᘐská vrchovina, okrsek Jinoᘐovská pahorkatina. Nejvyᘐᘐím bodem území je v hranicích 
s katastry Rapotice a Újezd u Rosic s nadmoᖐskou výᘐkou 508 m. n. m. Nejni០ᘐí polohou obce je 
bod opuᘐtᆰní katastru bezejmenným potokem vlévajícím se do ᖐíაky Chvojnice pᖐibli០nᆰ 440 m. 
n. m.. Krajina katastru je charakteristická vysokým podílem lesnatých ploch, tvoᖐících kolem obce 
prakticky uzavᖐený prstenec. Zastavᆰné území je rovinuto v údolní nivᆰ bezejmenného levého 
pᖐítoku ᖐíაky Chvojnice.

C.3.2. USPOᖀÁDÁNÍ KRAJINY
ᖀeᘐené území má významný podíl lesní pᛰdy (cca ½ plochy k.ú.), zemᆰdᆰlské pᛰdy se 
rozkládají v bezprostᖐedním okolí ZÚ obce, lemované prstencem ploch lesních.
Zvýᘐením podílu zelenᆰ v území je sledován cíl omezení vᆰtrné eroze, zlepᘐení prostupnosti 
krajiny pro faunu, zvýᘐení retence krajiny a zlepᘐení ០ivotního prostᖐedí v území.  

rozloha a zastoupení pᛰd a ploch (údaje uvedeny v hektarech, zdroj ჀÚZK)
Územnᆰ technické jednotky                         rozloha  
Rozloha katastrálního území     Lesní Jakubov            319 ha    
Z toho ………………zemᆰdᆰlská pᛰda ……… …………… .  127 ha

 Z toho………..orná pᛰda……………….. …………… . 102 ha
 Zahrady………………………….. …….    5 ha
 Trvalé travní porosty….. ……… …….    18 ha

Lesní pᛰda………………………………………… ……….. …. 156 ha
Vodní plochy……………………………………… ………. ….  1 ha
Zastavᆰné plochy………………………………… ………. ….  4 ha
Ostatní plochy …………………………………… ……….. ….  31 ha
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Územním plánem jsou koncepაnᆰ navrhovány zábory zemᆰdᆰlské pᛰdy. Plochy urაené 
k zastavᆰní jsou navrhovány jako pᖐilehlé k zastavᆰnému území, nezasahují do volné 
zemᆰdᆰlské krajiny.

Ve prospᆰch krajinné zelenᆰ je navrhováno zatravnᆰní nᆰkterých pozemkᛰ orné pᛰdy nebo jejich 
აásti, zejména tᆰch, které pᖐiléhají k zastavᆰnému území nebo k navr០eným plochám urაeným 
k zastavᆰní.

Jako veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení v krajinᆰ jsou navr០ena zatravnᆰní nᆰkterých pozemkᛰ orné 
pᛰdy nebo jejich აásti z dᛰvodu eliminace ploᘐné vodní eroze.

 C.3.3. LESNÍ PᛠDA – POZEMKY URჀENÉ K PLNᆠNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)
Lesní pᛰda se v ᖐeᘐeném území vyskytuje v rozsahu cca 50% rozlohy k.ú.,  lesní pᛰda 
v ᖐeᘐeném území spadá do pᖐírodní oblasti ა.16 - Ⴠeskomoravská vrchovina. Pro oblast je 
zpracován oblastní plán rozvoje lesᛰ.
Územním plánem jsou respektovány a územnᆰ chránᆰny veᘐkeré pozemky urაené k plnᆰní 
funkce lesa, k záboru PUPFL je navrhována invariantnᆰ stávající odlesnᆰná trasa nezpevnᆰné 
komunikace na západním okraji ᖐeᘐeného území, která slou០í pro obsluhu  navazujících 
pozemkᛰ i v k.ú. Horní Lhotice – brodem pᖐes ᖐíაku Chvojnici. Komunikace je funkაnᆰ vyu០ívána 
jako cyklotrasa ა. 5112. K záboru je navr០ena plocha v nezbytnᆰ nutném rozsahu pro funkაní 
provoz – v ᘐíᖐce cca 3,5m. Komunikace je veᖐejnᆰ prospᆰᘐnou stavbou. 
Stávající plochy PUPFL jsou územním plánem navr០eny na severozápadním a severním okraji 
ᖐeᘐeného území k zalo០ení lesního porostu doplᒀujícího vhodnᆰ stávající okrajové polohy lesa, 
resp. proluky v plochách PUPFL. 

ochranné re០imy 
ochranné pásmo lesa ……………. 50m od hranice PUPFL
Ochranná pásma lesa jsou dotაena na východním a západním okraji zastavᆰného  území 
stávající zástavbou a navr០enými rozvojovými plochami bydlení. Výjimka pro stavby na tᆰchto 
pozemcích musí být vydána vlastníky a dotაenými orgány v územním ᖐízení. 

 C.3.4. VODNÍ TOKY A PLOCHY

Pᖐirozené vodoteაe se nachází prakticky pouze v lesních აástech katastru, zastavᆰným územím 
obce protéká bezejmenný levostranný pᖐítok ᖐíაky Chvojnice zაásti zatrubnᆰný, zაásti 
v otevᖐeném opevnᆰném korytᆰ  sleduje v meandrech pᛰvodní majetkoprávní vztahy. ᖀíაka 
Chvojice spolu s Újezdským potokem tvoᖐí აást severní a celou západní hranici katastru, აást 
jihozápadního katastru je tvoᖐena dalᘐím levostranným pᖐítokem Chvojnice s prameniᘐtᆰm na 
k.ú. Rapotice. 
Vodní plochy se v k.ú. nenacházejí. V ᖐeᘐeném území nejsou vyhláᘐena záplavová území. 
Pro zpomalení pᖐívalových vod ze zemᆰdᆰlsky obdᆰlávaných svahᛰ je tᖐeba ᖐeᘐit systém 
hospodaᖐení na polích v blízkosti zastavᆰného území (osevní postupy, velikost a tvar pozemkᛰ, 
vrstevnicová orba) spolu s technickými opatᖐeními - zatravnᆰné meze, zelené pásy. ÚP navrhuje 
nezasahovat do stávajících zatravnᆰných ploch, na jihozápadním, ji០ním a severním okraji obce 
provést opatᖐení proti splachᛰm orné pᛰdy jejich zatravnᆰním.

V ᖐeᘐeném území je vymezena „Plocha speciálního zájmu“ (ZÚR kraje Vysoაina) – územní 
rezerva lokality hydrologicky a morfologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod  - plocha  
pro budoucí umístᆰní vodní nádr០e na vodním toku Chvojnice v k.ú.Lesní Jakubov.

Ochranná pásma pro umisᙐování staveb v blízkosti vodních tokᛰ, rybníkᛰ a jezer ( dle zák. ჀNR 
ა.114/1992 Sb. O ochranᆰ pᖐírody a krajiny):
- vzdálenost od bᖐehové აáry vodních tokᛰ  6m

 C.3.5. OCHRANNÉ RE័IMY KRAJINY
• velkoploᘐná chránᆰná území – v ᖐeᘐeném území nejsou vyhláᘐena
• maloploᘐná chránᆰná území – v ᖐeᘐeném území nejsou vyhláᘐena
• vyhláᘐený VKP – v ᖐeᘐeném území se nenachází ០ádný vyhláᘐený VKP
• hodnotná pᖐírodní území – EVSK ა. 18 Horní Chvojnice
• ÚSES – v ᖐeᘐeném území se nenachází prvky nadregionálního systému ÚSES, prvky 

regionálního ÚSES se dotýkají okrajovᆰ západní hranice k.ú., lokální systém je vymezen 
v souladu s generelem územního systému ekologické stability (Agroprojekt PSO spol. s.r.o. 
Brno 11/1992).

• památné stromy – v ᖐeᘐeném území se nenachází ០ádný památný strom
• PHO – nejsou vyhláᘐena
• chránᆰné lo០iskové území – nejsou vyhláᘐena
• ochrana krajinného rázu
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K zabezpeაení ochrany krajinného rázu je vyu០ita legislativní opora v zákonᆰ ა. 114/1992 Sb. 
ve smyslu znᆰní § 12 odst. 1 o ochranᆰ pᖐed აinností sni០ující jeho estetickou a pᖐírodní 
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisᙐování a povolování staveb mohou být 
provádᆰny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvkᛰ, zvláᘐtᆰ chránᆰných 
území, kulturních dominant krajiny, harmonické mᆰᖐítko a vztahy v krajinᆰ. K umisᙐování a 
povolování staveb, jako០ i jiným აinnostem, které by mohly sní០it nebo zmᆰnit krajinný ráz je 
nezbytný (odst 2 § 12) souhlas orgánu ochrany pᖐírody. Krajinný ráz je chránᆰn celoploᘐnᆰ, 
pᖐiაem០ význam jeho ochrany stoupá soubᆰ០nᆰ s estetickou hodnotou jednotlivých partií 
krajiny

V územním plánu je navr០ena a posilována ochrana krajiny a krajinného rázu pᖐedevᘐím tᆰmito 
opatᖐeními:
• Respektováním a posílením vymezených  prvkᛰ ÚSES 
• návrhem revitalizací a ozelenᆰní vodoteაí 
• zvýᘐením podílu trvalých travních porostᛰ a sni០ováním podílu orné pᛰdy na zemᆰdᆰlské 

pᛰdᆰ katastru s cílem eliminace vodní eroze a zvýᘐení retenაních schopností krajiny 
• respektováním stávajícího rozsahu a návrhem zvýᘐení podílu lesních ploch v k.ú. s cílem 

zvýᘐení retenაních schopností krajiny a zkvalitnᆰní pᖐírodního prostᖐedí ᖐeᘐeného území
• návrhem nových vodních ploch s cílem zvýᘐení retenაních schopností krajiny a ekologické 

stability území 
• návrhem výsadeb liniové a rozptýlené zelenᆰ v krajinᆰ pᖐedevᘐím ve formᆰ interakაních 

prvkᛰ, biokoridorᛰ a biocenter ÚSES.
• Stanovením maximálních výᘐek zástavby v zastavitelných plochách formou regulativᛰ 

územního rozvoje.
• Návrhem a vymezením ploch ochranné zelenᆰ v prostorech potenciálnᆰ negativní interakce 

ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití.

Zvláᘐtᆰ chránᆰná území
ᖀeᘐené území není souაástí území vyhláᘐeného CHKO ani CHOPAV, v katastru obce se 
nenacházejí ០ádné chránᆰné segmenty krajiny a zóny speciální ochrany krajiny CHKO.
V ᖐeᘐeném území se nenachází a není navrhována ០ádná ptaაí oblast ve smyslu systému 
NATURA 2000,  nenachází se ០ádná evropsky významná lokalita.  

 C.3.6. VYMEZENÍ PLOCH KRAJINY

Plochy krajiny jsou vymezeny v souladu s vyhláᘐkou ა. 501/2006, o obecných po០adavcích na 
vyu០ívání území.
Vymezení plochy krajiny jsou vyznaაeny ve výkresu B2. Hlavní výkres – a. urbanistická 
koncepce
Plochy krajiny jsou nezastavitelné, krajina je chápána jako nezastavᆰné území.

Plochami krajiny jsou:

PLOCHY LESNÍ (PUPFL)

PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY ZEMᆠDᆠLSKÉ - ORNÁ PᛠDA

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁᖀSKÉ

C.3.7. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY ÚZEMÍ (ÚSES)

Viz. Samostatná kap. C.11.

C.3.8. PROSTUPNOST KRAJINY

Prostupnost krajiny není územním plánem omezena. Cestní krajinná síᙐ zᛰstává zachována, 
není nutné v krajinᆰ navrhovat nové cesty pro zvýᘐení prostupnosti krajiny pro აlovᆰka.

Prostupnost krajiny pro ០ivoაichy je územním plánem zachována a posílena návrhem nových 
koridorᛰ prostupnosti podél cestní sítᆰ doplnᆰním alejové zelenᆰ s travnatým podlo០ím.

C.3.9. GEOLOGICKÉ, GEOMORFOLOGICKÉ, HYDROLOGICKÉ A HYDROGRAF.POMᆠRY

Geologickou stavbu území urაuje Kᖐi០anovská pahorkatina, podcelek Bíteᘐská vrchovina, okrsek 
Jinoᘐovská pahorkatina.  Oblast je souაástí moldanubika, pᖐeva០ujícími horninami krystalické 
bᖐidlice
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Pᛰdní pokryv je tvoᖐen pᛰdami písაitohlinitými hlinitopísაitými, na svazích s vyᘐᘐím podílem 
skeletu. Vᆰtᘐina pᛰd je stᖐednᆰ hlubokých s mocností mᆰnící se v závislosti na sva០itosti území 
Pᖐeva០ujícím pᛰdním typem jsou pᛰdy hnᆰdé, pᖐecházející v místech ovlivᒀovaných podzemní 
vodou v pseudogleje. Vodní toky jsou doprovázeny typickými pᛰdamo glejovými.
Dosavadní pᖐístupy k vyu០ívání pᛰdního fondu, zejména v zemᆰdᆰlství, zpᛰsobily degeadaci 
pᖐirozených vlastností pᛰd. Dochází k nadmᆰrné vodní a vᆰtᖐné erozi, utu០ování pᛰd, zmᆰnám 
chemismu pᛰd a úbytku podílu organické hmoty.
Pᖐirozené vodoteაe se nachází prakticky pouze v lesních აástech katastru, zastavᆰným územím 
obce protéká bezejmenný levostranný pᖐítok ᖐíაky Chvojnice zაásti zatrubnᆰný, zაásti 
v otevᖐeném opevnᆰném korytᆰ  sleduje v meandrech pᛰvodní majetkoprávní vztahy. ᖀíაka 
Chvojice spolu s Újezdským potokem tvoᖐí აást severní a celou západní hranici katastru, აást 
jihozápadního katastru je tvoᖐena dalᘐím levostranným pᖐítokem Chvojnice s prameniᘐtᆰm na 
k.ú. Rapotice.
V katastru se nevyskytuje ០ádná vodní plocha (rybník ani jiná vodní nádr០).

C.3.10. KLIMATICKÉ POMᆠRY

Podle rozdᆰlení Ⴠeské republiky na klimatické oblasti (Quit 1971) le០í celé ᖐeᘐené území ve 
vlhkém okrsku mírnᆰ teplé pahorkatinové oblasti. Oblast nále០í ke klimatickému rajonu MT-4. Pro 
tento rajon je charakteristická mírná zima, s krátkým trváním snᆰhové pokrývky, s prᛰmᆰrnými 
roაními 6-7 °C a srá០kami 550-650 mm.

 C.3.11. NEROSTNÉ SUROVINY

V ᖐeᘐeném území nejsou evidovány lo០iskové zdroje nerostᛰ, západnᆰ od obce se nachází 
plocha bývalého lomu, slou០ící pouze místním podmínkám. Obnovení tᆰ០by se nepᖐedpokládá.

 C.3.12. EMISE, IMISE

V ᖐeᘐeném území se nenacházejí zdroje REZZO 1-2. Hodnoty zneაiᘐtᆰní ovzduᘐí REZZO 3 –
malé zdroje zneაiᘐtᆰní (domácnosti) a REZZO 4 – mobilní zdroje (automobilová doprava), 
nepᖐekraაují povolené hodnoty. Z tᆰchto zdrojᛰ zneაiᘐtᆰní je nejpodstatnᆰjᘐí nárazové vytápᆰní 
budov fosilními palivy.
Ochrana ovzduᘐí se ᖐídí zákonem ა.86/2002 Sb. - O ochranᆰ ovzduᘐí a o zmᆰnᆰ nᆰkterých 
dalᘐích zákonᛰ (zákon o ochranᆰ ovzduᘐí) ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ.
Pro ochranu ovzduᘐí ÚPO navrhuje zvýᘐení podílu plynofikovaných domácností.

 C.3.13. HLUK, PRACH

V ᖐeᘐeném území se nenacházejí stacionární zdroje hluku. Zatí០ení hlukem a prachem se 
projevuje podél komunikací.  Sní០ení hluაnosti a praᘐnosti je závislé na údr០bᆰ kvality povrchu 
obou silnic III. tᖐ.  a místních komunikací. 
Územní plán navrhuje ke zkvalitnᆰní ០ivotního prostᖐedí doplnᆰní a zalo០ení liniové alejové 
zelenᆰ podél komunikací, která by mᆰla výraznᆰ pᖐispᆰt ke sní០ení negativních úაinkᛰ hluku a 
prachu na obytná území.

 C.3.14. ZNEჀIᘀTᆠNÍ POVRCHOVÝCH VOD
Pᖐirozené vodoteაe se nachází prakticky pouze v lesních აástech katastru, zastavᆰným územím 
obce protéká bezejmenný levostranný pᖐítok ᖐíაky Chvojnice zაásti zatrubnᆰný, zაásti 
v otevᖐeném opevnᆰném korytᆰ  sleduje v meandrech pᛰvodní majetkoprávní vztahy. ᖀíაka 
Chvojice spolu s Újezdským potokem tvoᖐí აást severní a celou západní hranici katastru, აást 
jihozápadního katastru je tvoᖐena dalᘐím levostranným pᖐítokem Chvojnice s prameniᘐtᆰm na 
k.ú. Rapotice. Vodní plochy se v k.ú. nenacházejí.

Ke zneაiᘐtᆰní vodních tokᛰ dochází pᖐi nízké prᛰtoაnosti tokᛰ vlivem vypouᘐtᆰní pouze აásteაnᆰ 
pᖐedაiᘐtᆰných, resp. neაiᘐtᆰných  odpadních vod. 
Obec je odkanalizována do starých septikᛰ a ០ump na vyvá០ení. Splaᘐkové vody jsou v mnohých 
pᖐípadech likvidovány vypouᘐtᆰním do stávající deᘐᙐové kanalizace nebo pᖐímo do recipientu 
toku.
Povrchová voda je svádᆰna  kanalizaაními vᆰtvemi nebo pᖐímo do recipientu potoka. 
ÚP navrhuje v souladu s plánem PRVK ᖐeᘐit odkanalizování a აiᘐtᆰní splaᘐkových vod 
individuální výstavbou bezodtokových jímek na vyvá០ení, domovními ჀOV nebo jim 
ekvivalentních technologií აiᘐtᆰní odpadních vod, které jsou nebo budou v souladu s platnou 
legislativou.
Stávající kanalizaაní síᙐ bude vyu០ita výluაnᆰ jako kanalizace deᘐᙐová.
Pro ochranu podzemních a povrchových vod je nejnutnᆰjᘐí respektovat pᖐedpisy o skladování a 
manipulaci s ropnými látkami, chemickými látkami, zemᆰdᆰlskou kejdou, moაᛰvkou, chemickými 
hnojivy.
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Ⴠistota povrchových vod se ᖐídí Naᖐízením vlády Ⴠeské republiky ა.171/1992 Sb. - Stanovení 
ukazatele pᖐípustného stupnᆰ zneაiᘐtᆰní.

Ochranná pásma pro umisᙐování staveb v blízkosti vodních tokᛰ, rybníkᛰ a jezer ( dle zák. ჀNR 
ა.114/1992 Sb. O ochranᆰ pᖐírody a krajiny):
- vzdálenost od bᖐehové აáry vodních tokᛰ  6m

 C.3.15. ZNEჀIᘀTᆠNÍ PODZEMNÍCH VOD
Zneაiᘐtᆰní podzemních vod mᛰ០e nastat vlivem pronikání ᘐkodlivých látek do pᛰd. Rizikovým 
zdrojem ᘐkodlivin je zejména chemické hnojení na zemᆰdᆰlských pozemcích. 

K lokálnímu vsakování ᘐkodlivin mᛰ០e docházet v místech manipulace s nebezpeაnými látkami, 
napᖐ. u autoopraven, autolakoven, autodopravy, strojových parkᛰ, autovrakoviᘐᙐ atd. Je nutné 
v rámci územního a stavebního ᖐízení zajistit bezpeაné provozování tᆰchto აinností.

V zájmovém území se nevyskytují ០ádné zdroje pᖐírodních léაivých ani minerálních vod.

 C.3.16. SESUVNÁ ÚZEMÍ
V ᖐeᘐeném území se nenacházejí ០ádná sesuvná území.

 C.3.17. PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ
V ᖐeᘐeném území nejsou evidována poddolovaná území.

 C.3.18. RADON
Podle geologické mapy 1 : 50 000, A.Plíᘐek, P.ᘀtᆰpánek. ჀGÚ 1998.
ᖀeᘐené území se nachází v kategorii nízkého a០ stᖐedního radonového rizika.

K
l
a
s
i
f
ikace základových pᛰd z hlediska radonového indexu.

Kategorie
radonového

indexu

Objemová aktivita radonu (kBq.m-3) pᖐi propustnosti podlo០í

Nízká stᖐední vysoká

1. nízké < 30 < 20 < 10

2. stᖐední 30 – 100 20 - 70 10 - 30

3. vysoké > 100 > 70 > 30

Urაení kategorie radonového indexu na stavebních pozemcích je nutné provést mᆰᖐením radonu 
v podlo០í na konkrétním místᆰ tak, aby byly zohlednᆰny lokální geologické podmínky. Návrh 
zastavitelných ploch není radonovým rizikem omezen.
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C.4. CIVILIZAჀNÍ A KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ

C.4.1. HISTORICKÝ VÝVOJ, URBANISTICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ

První písemná zmínka o obci je z roku 1356. Obec se rozvinula východnᆰ od pᛰvodní tvrze na 
terénní vyvýᘐeninᆰ nad meandrem ᖐíაky Chvojnice na jejím pravém bᖐehu (katastrální území 
Horní Lhotice, z ní០ pocházeli vladykové z Jakubova, kteᖐí ves v roce 1368 prodali pánᛰm 
z Kralic. Pozdᆰji obec patᖐila pod panství Námᆰᘐᙐské.
Na katastrálním území obce se nevyskytují ០ádné archeologické lokality.
Celé ᖐeᘐené území je klasifikováno jako území archeologického zájmu, tj. území 
s archeologickými nálezy ve smyslu Zák. ა. 20/1987 Sb. o státní památkové péაi ve znᆰní 
pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. V souvislosti s provádᆰním výkopových a stavebních prací je nezbytné 
dodr០et ust. §22 odst.2 výᘐe uvedeného zák., ukládající stavebníkovi pᖐed zahájením stavební 
აinnosti svᛰj zámᆰr oznámit organizaci oprávnᆰné.

 C.4.2. NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY A OBJEKTY PAMÁTKOVÉHO ZÁJMU

V ᖐeᘐeném území (k.ú. Lesní Jakubov) se nenachází nemovité kulturní památky  (zᖐícenina 
hradu Hrádek se nachází na pravém bᖐehu ᖐíაky Chvojnice v k.ú. Horní Lhotice)  
V ᖐeᘐeném území se nenachází památková rezervace, památková zóna, krajinná památková 
zóna, památka UNESCO ani národní kulturní památka ve smyslu zák.ა.20/1987 Sb. O státní 
památkové péაi 

Ochrana památek místního významu
Objekty památkového zájmu jsou vyznaაeny ve výkresu B4. Koordinaაní výkres.
Pozornost je nutno vᆰnovat :
- pᛰdorysné a prostorové formᆰ stávající zástavby pᖐi dostavbách a novostavbách vა. 

architektonické formy objektᛰ v zastavᆰném území údolní nivy  
- dochované prostorové formᆰ uzavᖐených zemᆰdᆰlských usedlostí – udr០ení charakteru
- drobné architektuᖐe – kaple Cyrila a metodᆰje vა. pomníku s památníkem, kᖐí០e, bo០í muka

Ochrana urbanistických hodnot
V pᛰdorysné formᆰ vsi je pravdᆰpodobnᆰ zachována podstatná აást pᛰvodního zalo០ení. 
Významný potenciál spoაívá v dochovaném historickém rázu obce, který urაují pᖐedevᘐím 
pᛰvodní usedlosti situované kolem hlavní komunikaაní osy v údolní nivᆰ potoka.
Urbanisticko stavební charakteristika obce je dána postupným historickým vývojem a nenese 
známky výraznᆰjᘐího „skokového” rozvoje s pᛰvodními negativními projevy. Také stavební i 
funkაní charakteristika souაasného stavu není extrémnᆰ nepᖐíznivá a je v souაasné ekonomické 
situaci spoleაnosti a obce v zásadᆰ pᖐijatelná.

Lesní Jakubov (Jacobau) – historická urbanistická struktura
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Lesní Jakubov (Jakubau) - II. vojenské mapování

Lesní Jakubov (Jakubau) - III. vojenské mapování

C.5. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A HOSPODÁᖀSKÝ ROZVOJ OBCE

 C.5.1. VÝVOJ POჀTU OBYVATEL
Situace ve vývoji poაtu obyvatel má klesající tendenci, vyvolanou pᖐedevᘐím sni០ujícím se 
poაtem pracovních pᖐíle០itostí a nedostateაnou nabídkou stabilizujících ploch bydlení. Vyu០ívání 
objektᛰ bydlení se pᖐesouvá do oblasti individuální rekreace. Jedním z cílᛰ územního plánu je 
zajiᘐtᆰní podmínek pro stabilizaci a rozvoj poაtu trvale bydlících obyvatel v ᖐeᘐeném území. 

Podmínkou demografického a sociálního rozvoje je :
• relativnᆰ dobrá dopravní dostupnost ᖐeᘐeného území 
• dosa០itelnost vyᘐᘐího obაanského vybavení a slu០eb chybᆰjících v ᖐeᘐeném území - oblast 

ᘐkolství, kultury, sociální a zdravotní péაe, obაanského vybavení 
• dosa០itelnost pracovních míst 
• kvalitativnᆰ odpovídající pᖐírodní a krajinné prostᖐedí typické pro malá venkovská sídla
• stabilizace a rozvoj funkce rekreace a sportu 
• V maximálnᆰ mo០né míᖐe zachování historické a kulturní identity území.
• K zajiᘐtᆰní vyu០ití navrhovaných ploch bydlení a k zajiᘐtᆰní pozitivního demografického 

vývoje je nutné realizovat stavby technické a dopravní infrastruktury. Jedná se v pᖐevá០né 
míᖐe o doplnᆰní infrastruktury a realizaci zpevnᆰných komunikací na stávajících 
komunikaაních plochách a to vა. pᆰᘐích dopravních tras v soubᆰhu s nimi, nebo jako 
samostatné stavby.
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Územním plánem je - za pᖐedpokladu stabilizace a zkvalitᒀování úrovnᆰ ០ivotního prostᖐedí,  
spolu s územnᆰ zabezpeაeným rozvojem ploch smíᘐeného bydlení - navrhován nárᛰst poაtu 
obyvatel. 

vývoj poაtu obyvatel
Rok poაet obyvatel
1869 172
1900 170
1930 158
1950 149
1961 159
1970 134
1980 114
1991 110
1994 104
2001 95
2006 90

Smᆰrný poაet obyvatel k roku 2015 120
Smᆰrný poაet obyvatel k roku 2025 140

obyvatelstvo (zdroj VDB ჀSÚ 2001)
Poაet bydlících obyvatel 95
Mu០i 47
័eny 48
Poაet obyvatel ve vᆰku 0-14 let celkem 7
Poაet obyvatel ve vᆰku 15-59 ០eny 29
Poაet obyvatel ve vᆰku 15-59 mu០i 30

  C.5.2. HOSPODÁᖀSKÝ ROZVOJ, DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND

Do okruhu podmiᒀujících faktorᛰ rozvoje území patᖐí stabilita a perspektiva hospodáᖐsko-
ekonomické základny. Ta je tvoᖐena souhrnem nabídky pracovních míst, mo០ností uplatnᆰní 
vzdᆰlání, kvalifikace obyvatel a souvisejícím potenciálem podnikajících subjektᛰ v území.

ᘀiroké spektrum této základny a její dobré fungování obratem pᖐináᘐí do území finanაní 
prostᖐedky, které pak v koneაném dᛰsledku podporují prosperitu území.

Vᆰtᘐina tᆰchto faktorᛰ je z ᖐeᘐeného území pᖐenesena do okolních obcí  a mᆰst – Námᆰᘐᙐ nad 
Oslavou, Rosice, velká Bíteᘐ. Do zamᆰstnání vyjí០dí z ᖐeᘐeného území vᆰtᘐina ekonomicky 
aktivního obyvatelstva. 

obyvatelstvo dle ekonomické aktivity (SLBD 2001)
Ekonomicky aktivní celkem 39

v tom

Zamᆰstnaní 39

z toho pracující dᛰchodci 2
០eny na mateᖐské dovolené 0

nezamᆰstnaní 0
Ekonomicky neaktivní celkem 56

z toho nepracující dᛰchodci 34
០áci, studenti, uაni 17

Osoby s nezjiᘐtᆰnou ekonomickou aktivitou 0

Ekonomicky aktivní obyvatelé dle odvᆰtví (SLBD 2001)
Ekonomicky aktivní celkem 39

z toho podle 
odvᆰtví

zemᆰdᆰlství, lesnictví, rybolov 9
Prᛰmysl 14
Stavebnictví 3
obchod, opravy motor. vozidel 0
doprava, poᘐty a telekomunikace 2
veᖐejná správa, obrana, soc. zabez. 3
ᘐkolství, zdrav., veter. a soc. აinn. 4
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vyjí០dᆰjící do zamᆰstnání (SLBD 2001) 37

z toho

v rámci obce 2
v rámci okresu 14
v rámci kraje 5
do jiného kraje 14

Vyjí០dᆰjící do zamᆰstnání dennᆰ mimo obec 29
០áci vyjí០dᆰjící dennᆰ mimo obec 17

Územní plán navrhuje plochy pro umístᆰní nových hospodáᖐsko-ekonomických აinností. Jedná 
se o návrh rozvojové plochy výroby a skladování. Regulativnᆰ je umo០nᆰno umísᙐování lokální 
obაanské vybavenosti a slu០eb v plochách bydlení.

Hospodáᖐská აinnost v ᖐeᘐeném území – údaje roku 2004 (zdroj MOS)

- Poაet podnikatelských subjektᛰ celkem 12
- Zemᆰdᆰlství, lesnictví, rybolov – poაet subjektᛰ 4
- Prᛰmysl – poაet podnikatelských subjektᛰ 2
- Stavebnictví - poაet podnikatelských subjektᛰ 1
- Doprava a spoje - poაet podnikatelských subjektᛰ 0
- Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotᖐebního zbo០í a 

pohostinství - poაet podnikatelských subjektᛰ 2

- Ostatní obchodní slu០by - poაet podnikatelských subjektᛰ 1
- Veᖐejná správa, obrana, povinné sociální pojiᘐtᆰní – poაet subjektᛰ 2
- ᘀkolství a zdravotnictví - poაet subjektᛰ 0
- Ostatní veᖐejné, sociální a osobní slu០by - poაet subjektᛰ 0
- Státní organizace - poაet subjektᛰ 0
- Akciové spoleაnosti - poაet subjektᛰ 0
- Obchodní spoleაnosti - poაet subjektᛰ 0
- Dru០stevní organizace - poაet subjektᛰ 0
- Penᆰ០ní organizace - poაet subjektᛰ 0
- Podnikatelé – fyzické osoby - poაet subjektᛰ 6
- Samostatnᆰ hospodaᖐící rolníci - poაet subjektᛰ 3
- Svobodná povolání - poაet subjektᛰ 0
- Ostatní právní formy - 3

Domovní fond

Domy úhrnem 39

z toho domy obydlené 28

z úhrnu obydlených 
domᛰ

rodinné domy 28
bytové domy 0

domy podle vlastnictví
soukromých osob 28
obce, státu 0
SBD 0

domy postavené

do 1919 5
1920 – 1945 8
1946 – 1980 11
1981 – 2001 4

Bytový fond

Byty úhrnem 43

v tom

byty obydlené 31

z toho v rodin. domech 31
v bytov. domech 0

byty neobydlené v obydl. domech 1
byty neobydlené v neobydl. domech 11

z toho podle dᛰvodu obydl. pᖐechodnᆰ 1
slou០í k rekreaci 7
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C.6. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

C.6.1. PLOᘀNÉ A PROSTOROVÉ USPOᖀÁDÁNÍ

Návrh urbanistické koncepce je zalo០en na principu respektování vᘐech hodnot v území a 
vzájemné rovnováhy mezi návrhem územního rozvoje a ochranou tᆰchto hodnot.
• stabilní demografický vývoj
Územní plán zabezpeაuje stabilizaci a pozitivní demografický vývoj návrhem komplexu nových 
rozvojových ploch.
• soulad zastavᆰného území a krajinného prostᖐedí
Jsou navr០ena opatᖐení, která uvádᆰjí do souladu funkაní vyu០ívání území zastavᆰného i 
nezastavᆰného. Zastavitelné plochy jsou doplnᆰny návrhem smíᘐených travnatých ploch 
nezastavᆰného území. Je navr០eno doplnᆰní a zalo០ení systému alejové zelenᆰ podél 
komunikací. Jsou vymezeny pᖐirozenᆰ ekologicky stabilní pᖐírodní plochy. Ve volné krajinᆰ 
nejsou navrhovány nové plochy pro výstavbu.
• dopravní a technické vybavení území
Územní plán ᖐeᘐí dopravní a tech. infrastrukturu tak, aby byl zabezpeაen udr០itelný rozvoj území.
• charakter území
Cílem urbanistické koncepce je zachovat venkovský charakter ᖐeᘐeného území, to znamená 
systém venkovské zástavby volnᆰ stojících rodinných domᛰ, chalup a usedlostí s drobným 
hospodaᖐením a vysokým podílem obytné zelenᆰ pᖐecházející do volné zemᆰdᆰlské krajiny. 

C.6.2. NÁVRH A VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Vymezení zastavitelných ploch vychází z veᖐejnoprávního projednání Zadání územního plánu a 
pokynᛰ poᖐizovatele obsa០ených v Souborném stanovisku, dále z výsledkᛰ prᛰbᆰ០nᆰ 
projednávaného návrhu ÚP na zasedáních zastupitelstva obce a výsledkᛰ projednání 
pᖐedbᆰ០ného návrhu zastavitelných ploch s orgány ochrany ZPF KÚ Vysoაina. 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v souladu s vyhláᘐkou ა. 501/2006, o obecných po០adavcích 
na vyu០ívání území.

Vymezené zastavitelné plochy jsou vyznaაeny ve výkresu B1. Základní აlenᆰní území a B2.a -
Hlavní výkres – urbanistická koncepce.
Zastavitelné plochy jsou urაeny k zastavᆰní, a to dle podmínek stanovených územním plánem.

Zastavitelnými plochami jsou : 

C.6.3. NÁVRH A VYMEZENÍ PLOCH PᖀESTAVBY

V ᖐeᘐeném území jsou vymezeny plochy pᖐestavby :
• P1 - severní okraj zastavᆰného území s objekty hospodáᖐského zázemí zemᆰdᆰlských 

usedlostí sousedící pᖐes místní komunikaci ve ᘐpatném stavebnᆰ technickém stavu a bránící 
bezpeაnému prᛰjezdu. Plochy tohoto území jsou navr០eny k opᆰtovnému vyu០ití beze zmᆰny 
funkce pro smíᘐené obytné plochy po vyაerpání ploch navr០ených – jako plochy rezervy 
územního rozvoje.

• P2 – ji០ní okraj zastavᆰného území – objekty a plochy bývalého zemᆰdᆰlského vyu០ití 
navr០eny k pᖐestavbᆰ z dᛰvodu nesluაitelnosti funkcí v daném obytném území cílovᆰ pro 
funkce ploch smíᘐených obytných s vyu០itím ve smyslu regulativᛰ (აást F) návrhu ÚP).
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• P3 - Východní okraj zastavᆰného území – plocha s objektem zemᆰdᆰlského a 
hospodáᖐského charakteru je navr០ena k pᖐestavbᆰ se zmᆰnou funkce (plocha rekreace) 
z dᛰvodu nesluაitelnosti funkcí. 

Plochy pᖐestavby jsou vyznaაeny ve výkresu B2.a - Hlavní výkres - urbanistická koncepce

C.6.4. NÁVRH A VYMEZENÍ PLOCH NEZASTAVᆠNÝCH A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENᆠ 

Nezastavᆰnými plochami jsou plochy krajiny: 
Plochy krajiny jsou vymezeny v souladu s vyhláᘐkou ა. 501/2006, o obecných po០adavcích na 
vyu០ívání území. Plochy krajiny jsou nezastavitelné.

Plochami krajiny jsou:

Systém sídelní zelenᆰ je tvoᖐen:
• vzrostlými stromy a stromoᖐadími
• smíᘐenými plochami nezastavᆰného území, které navazují na zastavitelné plochy území –

Ns s dalᘐím funkაním urაením
• liniovou zelení – interakაní prvky ÚSES - U

Systém sídelní zelenᆰ je vymezen zákresem ve výkresu B2.a - Hlavní výkres – urb. koncepce.
Tato území se nacházejí mimo zastavᆰné a zastavitelné území obce. 
Plochy jsou pova០ovány za nezastavitelné s výjimkou funkაních zmᆰn pro úაely realizace 
doplnᆰní a chybᆰjících prvkᛰ územního systému ekologické stability území, respektive pro 
realizaci liniových staveb a staveb související dopravní infrastruktury a to v០dy ve smyslu 
regulativᛰ a limitᛰ vyu០ívání území, které jsou obsahem kap.F) textové აásti návrhu ÚP. 
Nové trasy TI zásadního významu nejsou v ᖐeᘐeném uva០ovány 

C.7. ჀLENᆠNÍ ÚZEMÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPᛠSOBEM VYU័ITÍ

C.7.1. PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ A PLOCHY BYDLENÍ
ᖀeᘐené území má z hlediska potenciálu ᘐirᘐí území a dále demografického a sociálního hlediska 
dobré podmínky pro dalᘐí rozvoj. Situace ve vývoji poაtu obyvatel je relativnᆰ stabilizovaná. 
Jedním z cílᛰ územního plánu je zajiᘐtᆰní podmínek pro pᖐíliv mladých rodin a jejich stabilizaci 
v ᖐeᘐeném území. Tento pᖐedpoklad vychází z potenciálu ᘐirᘐích územních vazeb (vyu០ití 
bývalého vojenského prostoru MS ჀR - nárᛰst poაtu zamᆰstnancᛰ a០ 300 osob obsluhy 
zaᖐízení). Pro úაely mo០ného zájmu o plochy pro individuální bydlení trvalých zamᆰstnancᛰ 
vyაleᒀuje územní plán rozsah lokalit pro bydlení, který by jinak  demografické a sociální mo០nosti 
vlastní obce významnᆰ pᖐesahoval. 

Pozitivní podmínkou demografického a sociálního rozvoje je souაasnᆰ relativnᆰ dobrá dopravní 
dostupnost ᖐeᘐeného území a dosa០itelnost vyᘐᘐího obაanského vybavení a slu០eb chybᆰjících 
v ᖐeᘐeném území - oblast ᘐkolství, kultury, sociální a zdravotní péაe, obაanského vybavení a 
nabídku pracovních míst ( Námᆰᘐᙐ nad Oslavou, Rosice, Velká Bíteᘐ)

Dalᘐí pozitivní podmínkou rozvoje je pᖐíjemné, klidné, pᖐírodní a krajinné prostᖐedí typické pro 
malá venkovská sídla. Je pᖐedpokládán nárᛰst vyu០ívání stávajícího bytového fondu pro 
rekreaაní úაely a dále nárᛰst poაtu obyvatel stabilizací zamᆰstnancᛰ vᆰznice Rapotice.

Prognóza potᖐeby bytᛰ 
Poაet trvale obydlených bytᛰ – stav……………………………………….   31
Prognóza nárᛰstu poაtu obyvatel   ...................................................  + 50 osob
pᖐedpoklad odpadu byt. fondu (rekreace)..........................................  - 10  bytᛰ
pᖐi sni០ujícím se trendu poაtu osob na 1 byt ...........................................  2,8 os/byt lze uva០ovat :
poაet bytᛰ pro nárᛰst obyvatel .........................................................  +18 bytᛰ
kompenzace na sní០ení poაtu osob na 1 byt ......................................  + 2 byty
náhrada odpadu byt. fondu ............................................................... +10 bytᛰ
Celkem návrh………………………………………………………………….. +31 bytᛰ (RD)
Celkem prognóza poაtu bytᛰ..................................................................... 51 bytᛰ (RD)
Návrh ÚP...................................................................................................  +38 bytᛰ (RD)
Vyᘐᘐí poაet ploch pro zástavbu rodinnými domky je odᛰvodnitelný reálnou vlastnickou 
dostupností jednotlivých pozemkᛰ a související etapizací výstavby. 
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Lokality obytné výstavby - plochy smíᘐené obytné a plochy bydlení
Lokalita typ území poაet bytᛰ (RD)

Sv1 nezastavᆰné území 3
Sv2 nezastavᆰné území 5
Sv3 zastavᆰné území 1
Sv4 nezastavᆰné území 1
Bv1 nezastavᆰné území 8
Bv2 nezastavᆰné území 10
Bv3 nezastavᆰné území 4
Bv4 nezastavᆰné území 3
Bv5 nezastavᆰné území 1
Bv6 Nezastavᆰné území 2

CELKEM 38

C.7.2. PLOCHY REKREACE 

Územní plán zajiᘐᙐuje koncepაní rozvoj აistᆰ rekreaაních funkcí zabezpeაením ploᘐných 
mo០ností rozvoje a  navrhuje :

Plochy rekreace – sportovnᆰ rekreaაní areály
ÚP navrhuje rozvojovou plochu na JV okraji oce bez návaznosti na ZÚ obce.
V rámci ploch smíᘐených obytných územní plán pᖐedpokládá a umo០ᒀuje zmᆰnu stávajícího 
bytového fondu na objekty individuální rekreace. Ve výაtu bytového fondu poᖐedpokládá pro 
návrhové období úbytek bytᛰ ve prospᆰch rekreace v poაtu cca 10-ti bytᛰ.

C.7.3. PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ

Kapacita a skladba zaᖐízení a staveb obაanské vybavenosti odpovídá velikosti a funkci obce ve 
struktuᖐe osídlení a nelze oაekávat výraznᆰjᘐí zmᆰnu. V území jsou provozovány slu០by 
obაanského vybavení místního významu, za vyᘐᘐí obაanskou vybaveností cestují obyvatelé do 
okolních obcí. 
ÚP navrhuje pro mo០né budoucí rozᘐíᖐení zaᖐízení OV rozvojovou plochu v pᖐímé návaznosti na 
stávající komerაní zaᖐízení na severním okraji obce.

Územní plán regulativnᆰ umo០ᒀuje umísᙐování neruᘐících slu០eb obაanského vybavení lokálního 
charakteru v rámci ploch navr០ených pro funkci bydlení. Stávající plochy obაanského vybavení 
zᛰstávají zachovány. Zaᖐízení a stavby slou០ící sportovnᆰ rekreaაním aktivitám budou 
umísᙐovány na plochách urაených pro sport a rekreaci.

Pro slu០by, které by svým charakterem ruᘐily prostᖐedí obytné zóny, je vymezena stávající a 
rozvojová plocha výroby a skladování

veᖐejnᆰ prospᆰᘐná zaᖐízení obაanského vybavení
ᘐkolská
nejsou
kulturní
obecní knihovna - v objektu OÚ
ᕀímskokatolická kaple – návesní prostor
Pohostinství , kulturní dᛰm – v centru obce
zdravotnická
nejsou
sociální
nejsou
sportovní
sportovní hᖐiᘐtᆰ – návesní prostor
správní
Obecní úᖐad Lesní Jakubov – návesní prostor

tr០ní zaᖐízení obაanského vybavení
maloobchodní
prodejna smíᘐeného zbo០í 
stravování, ubytování
nejsou
slu០by a podnikání
slu០by ០ivnostenského charakteru
výroba
výroba ០ivnostenského charakteru
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C.7.4. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Viz. C.8. – návrh koncepce dopravy

C.7.5. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Viz. C.9. – návrh koncepce technického vybavení

C.7.6. PLOCHY Tᆠ័BY NEROSTᛠ

Plocha stabilizovaná – pro povrchovou tᆰ០bu stavebního kamene – nemᆰní se, územní rozvoj 
není navrhován. 

C.7.7. PLOCHY SPECIFICKÉ

Plocha stabilizovaná – specifické zaᖐízení MV ჀR, územní rozvoj není navrhován. 

C.8. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY

C.8.1. SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Silniაní síᙐ - katastrálním územím obce prochází silnice v majetku kraje Vysoაina :
• III / 3951 Rapotice – Újezd - Stanoviᘐtᆰ
• III / 3953 Rapotice – Lesní Jakubov
Silnice nejsou souაástí vybrané silniაní sítᆰ. 
Silnice III/3953 zabezpeაuje v zastavᆰném území pᖐímou obsluhu pᖐilehlých objektᛰ a síᙐ 
místních komunikací. Silnice je územnᆰ stabilizována a výhledové úpravy budou smᆰᖐovány na 
zlepᘐení parametrᛰ stávající trasy. Technické parametry trasy budou mimo zastavᆰné území 
obce realizovány dle ჀSN 736101 (projektování silnic a dálnic) v kategorii S 7,5/60, v 
zastavᆰném území obce bude trasa realizována dle ჀSN 736110 (projektování místních 
komunikací) v kategorii PMK MO2 s jednostranným chodníkem ve funkაní tᖐídᆰ komunikace C.  
Kom. je na severním okraji obce ukonაena – navazuje na síᙐ MK.
Silnice III/3951 probíhá po východním okraji k.ú. mimo zastavᆰná území a pᖐímo obsluhuje areál 
zvláᘐtního urაení MS ჀR – vᆰznice Rapotice. Silnice je územnᆰ stabilizována a výhledové 
úpravy budou smᆰᖐovány na zlepᘐení parametrᛰ stávající trasy. Technické parametry trasy 
budou mimo zastavᆰné území obce realizovány dle ჀSN 736101 (projektování silnic a dálnic) v 
kategorii S 7,5/60.
Dopravní závady se týkají pᖐedevᘐím rozhledových pomᆰrᛰ na kᖐí០ení komunikací. ÚP navrhuje 
ᖐeᘐení pomocí dopravního znaაení bez zásahu do stávající ho stavebního fondu.  
Intenzita dopravní zátᆰ០e - v ᖐeᘐeném území nebylo provádᆰno ០ádné oficiální mᆰᖐení intenzity 
dopravy - bylo pou០ito zjednoduᘐené hodinové sაítání v denní dobᆰ a 24 hodinová intenzita byla 
stanovena odborným odhadem s pᖐihlédnutím k roაnímu období (pohyb zemᆰdᆰlské techniky)
Tᆰ០ká motorová vozidla s pᖐívᆰsy - T - 3 vozidel
Osobní a dodávkové automobily - O - 47 vozidel
Jednostopá motorová vozidla - M - 6 vozidel
Souაet vᘐech motorových vozidel a pᖐívᆰsᛰ - S - 56 vozidel

Pou០ité podklady pro posouzení :
• intenzity dopravy dle vlastního dílაího sაítání zprac. ÚP – 09/2007 – Lesní jakubov
Pro stanovení intenzity dopravy bylo pou០ito zjednoduᘐené hodinové sაítání v denní dobᆰ a 24 
hodinová intenzita byla stanovena odborným odhadem s pᖐihlédnutím k roაnímu období ( pohyb 
zemᆰdᆰlské techniky )
• koeficienty rᛰstu dopravy pro návrhové období ÚP do roku 2025
• Naᖐíz. vlády 502/2000 Sb. o ochranᆰ zdraví pᖐed nepᖐíz. úაinky hluku a vibrací

Nejvyᘐᘐí pᖐípustná hladina hluku ve venkovním prostoru se stanoví souაtem základní hladiny 
hluku Laz=50 dB(A) a korekcí, pᖐihlí០ejících k místním podmínkám a denní dobᆰ.
Laz - základní hladina hluku ve venkovním prostoru .................................   50 dB (A)
• korekce na místní podmínky ................................................................     0 dB (A)
• prostor bezprostᖐednᆰ navazující na dopravní tepnu ......................... + 10 dB (A)
• korekce na denní dobu - pro den ........................................................    0 dB (A)

 - pro noc ......................................................  - 10 dB (A)
pᖐípustná hladina hluku pro den ..............................................................    60 dB (A)
pᖐípustná hladina hluku pro noc ..............................................................    50 dB (A)
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Stanovení ochranných hlukových pásem od komunikací dle metodických pokynᛰ pro navrhování 
sídelních útvarᛰ z hlediska ochrany obyvatelstva pᖐed nadmᆰrným hlukem z pozemní dopravy :
III/3951 – neposuzuje se – mimo ZÚ obce
III/3953 – Lesní Jakubov
Intenzita dopravy 2006 koef.nárᛰstu 2025 2025
os. auta 47 k = 1,78 84 F1 = 1212,116
tᆰ០ká nákl. voz. 3 k = 1,34 4 F1 = 14 634,066
motocykly 6 k = 0,86 5 F1 = 1212,116

F2 = 2,5 (nad 6%)
F3 = 1,0 (asfalt)

X = F1 x F2 x F3
X = (14 634,066x3x1,34+1212,116x 47x1,78 + 1212,116 x 6 x 0,86) x 2,5 x 1,0
X = 300526,2489
Y = 44,68 dB (A) – hladina akustického tlaku Laeq (db)(A) 7,5m od osy komunikace 

Závᆰr
V zastavᆰném území obce nedosahuje hladina hluku ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 
7,5m od osy komunikace  nejvyᘐᘐích pᖐípustných hladin hluku - hluk z dopravy nemá vliv na 
kvalitu ថP v obci, PHO v zastavᆰné აásti obce od provozu na PK se nestanovuje.

Ochranná pásma – Zák. ა. 13/1997 Sb. v pl. znᆰní – mimo zastavᆰné území obce
KATEGORIE A TYP KOMUNIKACE MᆠᖀENO OD OSY VZDÁLENOST
silnice III. tᖐídy vozovky 15 m

Místní komunikace
V obci Lesní Jakubov  - funkაní tᖐída C - obslu០ná 
Stávající místní komunikace jsou zაásti promᆰnlivé ᘐíᖐky, prostorová stísnᆰnost neumo០ní úpravy 
v po០adovaných kategoriích, v lokalitách rozvoje obytné výstavby budou stávající PMK upraveny 
dle ჀSN 736110 (projektování místních komunikací) v kategorii PMK MO2 s jednostranným 
chodníkem, funkაní tᖐída komunikace C. Navr០ené úაelové komunikace jsou navr០eny jako 
jednopruhové obousmᆰrné PMK MO1.

 C.8.2. ័ELEZNIჀNÍ DOPRAVA
Na správním území není ០ádné ០elezniაní zaᖐízení, jeho realizace není pᖐedpokládána. Nejbli០ᘐí 
០elezniაní stanicí je zastávka Rapotice ჀD Brno – Okᖐíᘐky.

  C.8.3. DOPRAVA V KLIDU - ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY

Veᖐejné parkovací plochy jsou v cílových místech obაanského vybavení dostaაující – obchod 3 
místa, OÚ – 3 místa. ÚP navrhuje realizaci cca 20-ti parkovacích stání v návrhové lokalitᆰ Rs1 
(plochy rekreace – sportovní rekreaაní areály) na východním okraji obce. Vytváᖐení nových 
parkovacích ploch a odstavných stání v místech potᖐeby je regulativnᆰ umo០nᆰno v rámci ploch 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití. Veᖐejné parkovací plochy jsou vyznaაeny ve výkresech B2. Hlavní 
výkres – a+b.
Gará០ování vozidel je ᖐeᘐeno v samostatných nebo vestavᆰných gará០ích na vlastních 
pozemcích. Ka០dá z novostaveb RD musí být vybavena min. 1 gará០í a jedním parkovacím 
místem na vlastním pozemku – viz. Návrh regulativᛰ a limitᛰ 

 C.8.4. DOPRAVNÍ VYBAVENÍ

Autobusová zastávka je umístᆰna v návesním prostoru a je z hlediska ჀSN nevyhovující - bude 
realizována v souladu s ჀSN 736075 – navrhování autobusových stanic)
V území se nenachází ០ádná აerpací stanice pohonných hmot ani jiná dalᘐí dopravní 
vybavenost.

 C.8.5 PᆠᘀÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Pᆰᘐí, cyklistická ani automobilová doprava není v ᖐeᘐeném území funkაnᆰ diferencována. 
V souაasnᆰ zastavᆰném území, s ohledem na minimální provoz vozidel a prostorovou stísnᆰnost 
komunikaაních prostor, není navrhován systém pᆰᘐích tras. V souvislosti s navrhovanými 
rozvojovými plochami budou upravovány stávající PMK s jednostrannými chodníky a v soubᆰhu 
se silnicí III/3951 je navr០en jednostranný chodník propojující ji០ní აást obce s návesním 
prostorem (zastávka HAD, OV). 



ÚZEMNÍ PLÁN  LESNÍ JAKUBOV                 

DISprojekt s.r.o., Tᖐebíა   10/2009 44

Po správním území obce vedou trasy znaაených cyklostezek :
• cyklostezka ა. 5182 – Rapotice – Lesní Jakubov - Horní Lhotice – Kralice
• cyklostezka ა. 5184 – Lesní Jakubov – v.n. Chvojnice – Hluboké - Krokoაín
აásteაnᆰ v trasách zpevnᆰných místních komunikací a v trase silnice III/3953, აásteაnᆰ po 
nezpevnᆰných úაelových zemᆰdᆰlských komunikacích. 
Terény jsou vhodné pᖐedevᘐím pro sportovní a turistickou cyklistiku. Pro malou intenzitu silniაní 
dopravy je mo០no cyklistické trati vést po silnicích a síti polních cest. 
Tyto dopravní stavby jsou vyznaაeny na výkresech B2., B3. a B6.

 C.8.6. HROMADNÁ DOPRAVA

Veᖐejná autobusová doprava obyvatel je zajiᘐᙐována pouze jako cílová jediným spojem ADOSA 
a.s. Rosice. - linka ა. 730270 Zastávka- Rapotice – Lesní Jakubov a zpᆰt. 
Dostupnost ០elezniაní dopravy - nejbli០ᘐí stanice Rapotice na trase ჀD Brno – Okᖐíᘐky. ᖀeᘐené 
území je situováno mimo zájmy  ០elezniაní dopravy.
Letecká doprava – zájmy civilního letectví nejsou ᖐeᘐením ÚP dotაeny, ᖐeᘐené území je 
v rozsahu celého k.ú. dotაeno ochranným pásmem radiolokaაního zaᖐízení  letiᘐtᆰ Námᆰᘐᙐ nad 
Oslavou, vᘐechny stavby nad 30m výᘐky a stavby vᆰtrných elektráren vy០adují pᖐedchozí 
projednání s dotაenými orgány.

C.9. NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

C.9.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obyvatelstvo je zásobeno vodou ze skupinového vodovodu  Ivanაice – Rosice prostᖐednictvím 
VDJ Vysoké Popovice 2x150m3 z VDJ Lesní Jakubov 1x50m3, resp. z vlastních studní. 
Vlastníkem vodovodu je obec Lesní Jakubov, vlastníkem skupinového vodovodu je Svazek 
vodovodᛰ a kanalizací se sídlem v Ivanაicích, provozovatelem VAS a.s., divize Brno-venkov. 
Stav je i do budoucna z hlediska situování rozvojových ploch dostaაující a vy០aduje pouze 
místní doplnᆰní.

Orientaაní potᖐeba vody 
Výpoაet potᖐeby vody dle pᖐíl. ა.12 zák.428/2001 Sb.

Qp (l/s) Qm  (l/s)                   Qh (l/s)
Obyvatelstvo 0,25 0,35 0,63
obაanská vybavenost 0,02 0,03 0,05
prᛰmyslová výroba 0,1 0,14 0,25
Celkem 0,37 0,52 0,93

max. denní spotᖐeba Qdmax = 44,9 m3/den = 0,52 l/s
max hodinová spotᖐeba  Qhmax = 0,93 l/s
Nejvýᘐe polo០ená zástavba 478 m.n.m.
Nejní០e polo០ená zástavba 424 m.n.m.

Potᖐeba po០ární vody
Pᖐi zpracování dalᘐích stupᒀᛰ PD a konkrétní zástavby je zapotᖐebí provést posouzení dle ჀSN 
730873 - zásobování po០ární vodou.
Jiné zdroje pou០itelné pro po០ární úაely v dostupné vzdálenosti pro po០ární zásah nejsou.

Nouzové zásobování vodou 
U០itková voda - obec bude zásobena u០itkovou vodou z veᖐejných i soukromých studní.
Pitná voda - obec bude zásobena dovozem balené vody. Pro obec je tᖐeba dovézt cca 1,0 m3/d.

Akumulace povrchových vod
V ᖐeᘐeném území je vymezena „Plocha speciálního zájmu“ (ZÚR kraje Vysoაina) – územní 
rezerva lokality hydrologicky a morfologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod  - plocha  
pro budoucí umístᆰní vodní nádr០e na vodním toku Chvojnice v k.ú.Lesní Jakubov.

ochranné re០imy 
V ᖐeᘐeném území jsou vyhláᘐená ochranná pásma vodních zdrojᛰ
Stávající, ji០ nevyu០ívaný zdroj vody na východním okraji obce (studna+აerpací stanice) má 
vyhláᘐená dosud platná ochranná pásma I. a II.a, II.b stupnᆰ. Vzhledem k tomu, ០e obec tento 
zdroj bude vyu០ívat pouze jako vodu u០itkovou, navrhuje ÚP tato ochranná pásma ke zruᘐení.
(viz. výkr. B2.a, B2.b a B5)
Ochranná pásma vodních zdrojᛰ v k.ú. Rapotice se nedotýkají ᖐeᘐeného území.   
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Ochranná pásma tras TI (vodovod) - Zák. ა. 274/2001 Sb. v pl. znᆰní
• Ochranná pásma tras TI (vodovod) - Zák. ა. 274/2001 Sb. v pl. znᆰní  - do / nad DN 500mm 

– 1,5m (2,5m) / 2,5 (3,5m) od okraje potrubí na ka០dou stranu

 C.9.2. LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Obec je odkanalizována do starých septikᛰ a ០ump na vyvá០ení. Splaᘐkové vody jsou v mnohých 
pᖐípadech likvidovány vypouᘐtᆰním do stávající deᘐᙐové kanalizace nebo pᖐímo do recipientu 
toku.
Povrchová voda je svádᆰna  kanalizaაními vᆰtvemi nebo pᖐímo do recipientu potoka. 
V ᖐeᘐeném území nejsou produkovány ០ádné prᛰmyslové odpadní vody.
Návrh ᖐeᘐení likvidace odpadních vod :
ÚP navrhuje v souladu s plánem PRVK ᖐeᘐit odkanalizování a აiᘐtᆰní splaᘐkových vod 
individuální výstavbou bezodtokových jímek na vyvá០ení, domovními ჀOV nebo jim 
ekvivalentních technologií აiᘐtᆰní odpadních vod, které jsou nebo budou v souladu s platnou 
legislativou.
Stávající kanalizaაní síᙐ bude vyu០ita výluაnᆰ jako kanalizace deᘐᙐová, rozvody kanalizaაní sítᆰ 
v rozvojových lokalitách budou stanoveny podrobnᆰjᘐí dokumentací.

Mno០ství splaᘐkových vod a zneაiᘐtᆰní
Qm  =   44,9 m3/den   =   0,52 l/s

Základní parametry Jednotky Rok

2025
Poაet obyv. obyv. 100

Spec. produkce odp. vod obyvatelstva l/(os.den) 153,5

Produkce odpadních vod m3/den 44,9

BSK5 kg/den 17,96

NL kg/den 12,8

CHSK kg/den 32,3

ochranné re០imy
Ochranná pásma tras TI (kanalizace) - Zák. ა. 274/2001 Sb. v pl. znᆰní
• Ochranná pásma tras TI (kanalizace) - do / nad DN 500mm – 1,5m (2,5m) / 2,5 (3,5m) od 

okraje potrubí na ka០dou stranu

Stav a návrh doplnᆰní tras kanalizace je vyznaაen ve výkresu B.2b - Hlavní výkres -  technická 
infrastruktura.

 C.9.3. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Plynovod VVTL
ᖀeᘐeným územím východnᆰ od zastavᆰného území obce prochází trasy VVTL plynovodu 2x 
VVTL DN 900 a 1xVVTL DN 1000 ve správᆰ RWE. Trasa a technické zaᖐízení je nadmístního 
tranzitního významu. Bezpeაnostní pásma VVTL plynovodᛰ (200m od okraje potrubí) významnᆰ 
omezují stávající i navr០enou zástavbu v obci. Výstavba na navr០ených plochách uvnitᖐ BP je 
mo០ná pouze po pᖐedchozím souhlasu vlastníka pᖐíp. správce dotაených sítí TI. Ochranná 
pásma nejsou navr០enými rozvojovými plochami dotაena. 
V soubᆰhu s tᆰmito VVTLplynovody jsou vedeny trasy DK (metalický ve správᆰ RWE Transgas 
Net a DOK ve správᆰ Net4net a.s. Brno).
Souაástí celé trasy VVTL plynovodᛰ je stanice katodové ochrany, která je umístᆰna na severním 
okraji ZÚ obce s pᖐísluᘐnou kabelovou trasou a anodové uzemnᆰní v délce cca 200m vedené  po 
severním okraji ZÚ obce západním smᆰrem od stanice katodové ochrany. Poloha trasy 
anodového uzemnᆰní a existence ochranného pásma zaᖐízení významnᆰ omezuje návrhové 
plochy pro výstavbu v severní აásti obce a to vაetnᆰ stávající zástavby. Pro mo០né vyu០ití tᆰchto 
lokalit je nezbytné provedení pᖐelo០ení trasy do nové polohy severnᆰji od obce tak, aby technické 
podmínky pro funkაnost zaᖐízení byly zachovány a souაasnᆰ ochranné pásmo zaᖐízení 
nezasahovalo, resp. okrajovᆰ z hlediska vlastního vlivu omezovalo plochy urაené pro výstavbu.    
Plynovod VTL a VTL/STL RS
Regulaაní stanice je umístᆰna zcela na západním okraji obce mimo zastavᆰné území. Pᖐívodní 
tranzitní ᖐad VTL plynovodu je  trasován z ji០ní strany od Rapotic a v soubᆰhu s bezejmenným 
potokem v údolní nivᆰ pokraაuje západním smᆰrem k Horním Lhoticím. RS je napojena 
odboაkou z tohoto ᖐadu
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Plynovod STL
Obec je kompletnᆰ plynofikována stᖐedotlakým rozvodem plynu z VTL/STL RS. Hlavní páteᖐní 
ᖐad je veden od RS smᆰrem východním v trase hlavní místní komunikace, pokraაuje pᖐes 
návesní prostor kolem kaple a v trase místní komunikace a úაelové lesní cesty pokraაuje zcela 
na východní okraj ᖐeᘐeného území, kde je napojen areál vᆰznice MS ჀR.   

Potᖐeba plynu 
Pᖐedpoklad 80% plynofikace
BYTOVÝ FOND vა. rekreace  80% x 51+17(rekr.) odbᆰr. =  55 odbᆰr.
skupina A  (vaᖐení)  10% x 55 odb. x 0,7 m3/hod                  3,9    m3/hod
skupina B  (vaᖐení + TUV)  20% x 55 odb. x 1,8 m3/hod                        19,8  m3/hod
skupina C  (vaᖐení + TUV + otop)  70% x 55 odb. x 3,5 m3/hod   134,8  m3/hod
CELKEM .........................................    158,5 m3/hod............................ 234 500 m3/rok

OBჀANSKÁ VYBAVENOST - odhad
OV - návrh (odhad) (MO)                       5 m3/hod                          7 400 m3/rok
CELKEM ..................................................        5 m3/hod .....................     7 400 m3/rok 

PRᛠMYSLOVÁ VÝROBA A ZEM.
Prᛰm.a zem.-návrh (SO)...............                  15 m3/hod ..........................22 000 m3/rok 
CELKEM ...............................................          15 m3/hod ........................ 22 000 m3/rok

maximální hodinová potᖐeba plynu  cca  178,5 m3
roაní odbᆰr plynu cca  263 900 m3

ochranné re០imy 
Ochranná a bezpeაnostní pásma tras TI (plynovody) - Zák. ა. 458/2000 Sb. Energetický zákon
• OP - VVTL plynovody – 4,0m od pᛰdorysu potrubí na ka០dou stranu
• BP - VVTL plynovody nad DN 500 – 200m od pᛰdorysu potrubí na ka០dou stranu
• OP – VTL plynovody  – 4,0m od pᛰdorysu potrubí na ka០dou stranu
• BP - VTL plynovody do DN 250 – 20,0m od pᛰdorysu potrubí na ka០dou stranu
• OP – VTL/STL RS plynu – 4,0m od pᛰdorysu
• BP – VTL/STL RS plynu – 10,0m od pᛰdorysu
• OP STL plynovodu v nezast. území obce – 4,0m od pᛰdorysu potrubí na ka០dou stranu
• OP STL plynovodu vა. pᖐípojek v zastavᆰném území obce – 1,0m od pᛰdorysu potrubí na 

ka០dou stranu
• OP – stanice katodové ochrany a anodového uzemnᆰní – 100,0m od pᛰdorysu na vᘐechny 

strany
• OP – kabelová síᙐ katodové ochrany – 1,5m od pᛰdorysu kabelu na obᆰ strany

Plynofikace ᖐeᘐeného území je vyznaაena ve výkresu B2.b Hlavní výkres – technická 
infrastruktura. Ochranné re០imy jsou dále zobrazeny ve výkresech B2.a, B5.

 C.9.4. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGII

ᖀeᘐeným územím prochází venkovní vedení VN 22  kV .

Potᖐebu elektrického pᖐíkonu a dodávky elektᖐiny do území zajiᘐᙐují distribuაní zaᖐízení VN na 
úrovní 22 kV, z odboაky venkovního vedení 22 kV je napájena 1 zdᆰná objektová trafostanice na 
západním okraji obce, severnᆰ od ZÚ obce prochází nadzemní vedení VN 22 kV ukonაené na 
severním okraji obce 1 sloupovou trafostanicí. Trafostanice mají dostateაnou rezervu i pro dalᘐí 
rozvoj bytové výstavby, resp. mohou být dle potᖐeby rekonstruovány. Obec je kompletnᆰ 
elektrifikována nadzemním distribuაním vedením.

Název trafostanice Vlastník Druh Výkon trafa

TS 1 Obec
TS 2 U kapliაky Eon BTS - objektová vrchní pᖐívod

BTS – sloupová vrchní pᖐívod
400 kVA
400 kVA

CHARAKTER POTᖀEBY EL. ENERGIE (ZA PᖀEDP. KOMPL. PLYNOFIKACE) 
Bytový fond+rekreace …..51+17 b.j.

Kategorie elektrizace Poაet bytových 
jednotek

Max soudobé 
zatí០ení

Sb [kW/b.j.]

Soudobé 
zatí០ení celkem

A - bez podílu vaᖐení na 20 1,7 34,0
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spotᖐebᆰ
B- vaᖐení el. Energií 44 2,6 114,4
C1- pᖐímotopné el. Vytápᆰní 3 7,0 21,0
C2- akumulaაní el. Vytápᆰní 1 14,5 14,5
Celkem 68 183,9

OBჀANSKÁ VYBAVENOST:

Vybavenost Instalovaný pᖐíkon Pi 
[kW]

Nároაnost
[ß]

Soudobé 
zatí០ení

KD, pohostinství 20 0,66 13,2
Prodej smíᘐeného zbo០í 15 0.66 9,9
Obecní úᖐad 35 0,66 23,1
Veᖐejné osvᆰtlení 12 1,0 12
Návrhové plochy 10 0,66 6,6
Celkem 92 64,8

Prᛰmysl a zemᆰdᆰlství 

Vybavenost Instalovaný pᖐíkon Pi 
[kW]

Nároაnost
[ß]

Soudobé 
zatí០ení

Prᛰmyslová výroba 60 0,66 39,6
Návrhové plochy 10 0,66 6,6
Celkem 60 46,2

Celkem 279,6

ochranné re០imy 
Ochranná pásma elektrizaაní soustavy v ᖐeᘐením území jsou

dle zákona ა. 458/2000 Sb. Energetický zákon § 46
nadzemní vedení  - napᆰtí nad 1 kV do 35 kV vაetnᆰ 
( od krajního vodiაe vedení na obᆰ jeho strany)
- pro vodiაe bez izolace 7 m
podzemní vedení elektrizaაní soustavy do 110 kV vაetnᆰ 
(po obou stanách krajního kabelu 1 m

u kompaktních a zdᆰných elektrických stanic s pᖐevodem napᆰtí z úrovnᆰ 
nad 1 kV a menᘐí ne០ 52 kV na úroveᒀ nízkého napᆰtí 2 m

u sto០árových elektrických stanic s pᖐevodem napᆰtí z úrovnᆰ 
nad 1 kV a menᘐí ne០ 52 kV na úroveᒀ nízkého napᆰtí 7 m

  C.9.5. RADIOKOMUNIKACE, TELEKOMUNIKACE

• Radioreleové trasy
Nad k.ú. Lesní Jakubov neprobíhá ០ádná RR trasa. 

• Tel.a rozhl. signál
V oblasti radiokomunikací není na katastru obcí umístᆰn ០ádný vysílaა nebo pᖐevadᆰა. 

• Dálkové kabely
V soubᆰhu s VVTLplynovody jsou vedeny trasy DK - metalický ve správᆰ RWE Transgas 
Net a DOK ve správᆰ Net4net a.s. Brno.

ochranné re០imy 
Ochranná pásma DK………………… 1,5m kolmo od pᛰdorysu kabelu na obᆰ strany

• Telefonní rozvody
V obci je provedena telefonní síᙐ formou závᆰsné kabelové sítᆰ. S dalᘐím rozvojem obytné 
zástavby bude provedena v nových lokalitách kabelizace vedení. V obci se nenachází 
០ádné obsluhované telekomunikaაní zaᖐízení, místní úაastnická TF síᙐ je ve správᆰ O2.  

ochranné re០imy 
Ochranná pásma TK …………………. 1,0m od pᛰdorysu kabelu na obᆰ strany

C.10. NÁVRH KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Tuhý domovní odpad je v domácnostech soustᖐeჰován do popelnic, které jsou pravidelnᆰ 
vyvá០eny dle stanovených harmonogramᛰ. V obci jsou umístᆰny na stálých místech kontejnery 
na tᖐídᆰný odpad – plasty, papír a sklo. Jednou roაnᆰ je provádᆰn svoz nebezpeაného odpadu.
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Odstranᆰní tuhého komunálního odpadu i nebezpeაného odpadu je zajiᘐᙐováno mimo ᖐeᘐené 
území. Oddᆰlený sbᆰr, vაetnᆰ nebezpeაných slo០ek komunálního odpadu, je provádᆰn 
v souladu s platnými vyhláᘐkami obce o odpadech.

V ᖐeᘐeném území se nenachází ០ádná aktivnᆰ vyu០ívaná skládka prᛰmyslového odpadu.
Nejsou navrhovány ០ádné nové plochy skládek.

C.11. NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je definován zákonem ა. 114/1992 Sb., o ochranᆰ 
pᖐírody a krajiny v platném znᆰní a jeho provádᆰcí vyhláᘐce ა. 395/1992 Sb. Cílem systému je 
zachování a zvyᘐování biodiverzity v území, vytváᖐení podmínek pro pᖐirozený rozvoj 
spoleაenstev ០ivoაichᛰ a rostlin, udr០ení produkაních schopností krajiny a zvýᘐení ekologické 
stability krajiny. 

ÚP vymezuje skladebné prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) – na úrovni lokální 
vlastním návrhem vycházejícím z Generelu územního systému ekologické stability 11/1992, 
Agroprojekt PSO spol.s.r.o. Brno, regionální systém se dotýká okrajovᆰ západní აásti k.ú. trasou 
RBK R05 (zúr KARJE Vysoაina)
Oznaაení biocenter a biokoridorᛰ - místní systém je oznaაován poᖐadovým აíslem v systému dle
výᘐe uvedeného generelu místního systému. Územnᆰ se dle zákresu ve výkrese B.4 
Koordinaაní výkres vymezují prvky ÚSES – biocentra, biokoridory a interakაní prvky  (liniová 
zeleᒀ).
Plochy tvoᖐící systém ÚSES vᘐech stupᒀᛰ jsou plochami nezastavitelnými. Vytváᖐení ÚSES je ve 
smyslu  ustanovení § 4 odst. 1 zákona ა. 114/1992 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ veᖐejným 
zájmem. 

Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro ჀR zákonem ა. 
218/2004 Sb., kterým se mᆰní zákon ა. 114/1992 Sb., o ochranᆰ pᖐírody a krajiny, ve znᆰní 
pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ,  není v ᖐeᘐeném území navrhována ០ádná ptaაí oblast ve smyslu ust. § 45e 
tohoto zákona.  Rovnᆰ០ se v ᖐeᘐeném území nenachází ០ádná evropsky významná lokalita ve 
smyslu písm.  a) a០ c) § 45 zák. ა. 218/2004 Sb., kterým se mᆰní zákon ა. 114/1992 Sb., o 
ochranᆰ pᖐírody a krajiny, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, která by byla zahrnuta do národního 
seznamu tᆰchto lokalit podle § 45a tohoto zákona a NV ა. 132/2005 Sb., kterým se stanoví 
národní seznam evropsky významných lokalit.  

C.11.1. REGULACE PRO VYU័ITÍ FUNKჀNÍCH PLOCH ZAᖀAZENÝCH DO SYSTÉMU ÚSES

• Ⴠinnosti pᖐípustné 
výsadby porostᛰ geograficky pᛰvodních dᖐevin (mimo plochy, kde jiné typy regulací výsadbu 
dᖐevin neumo០ᒀují), zmᆰny dᖐevinné skladby lesních porostᛰ ve prospᆰch geograficky pᛰvodních 
dᖐevin a jiná opatᖐení k posílení აi zachování funkაnosti jednotlivých prvkᛰ ÚSES, do doby 
realizace pᖐísluᘐných opatᖐení stávající vyu០ití, pᖐíp. jiné vyu០ití, které nenaruᘐí nevratnᆰ 
pᖐirozené podmínky stanoviᘐtᆰ a nesní០í aktuální ekologickou stabilitu území.
• Ⴠinnosti podmínᆰnᆰ pᖐípustné 
liniové stavby napᖐíა biokoridory, sto០áry nadzemního vedení, vstupní ᘐachty podzemního 
vedení, pᖐeაerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, signální 
a stabilizaაní kameny a jiné znaაky pro geodetické úაely.
• Ⴠinnosti nepᖐípustné 
vᘐechny ostatní აinnosti a zpᛰsoby vyu០ití, které nejsou uvedeny jako pᖐípustné აi podmínᆰnᆰ 
pᖐípustné – zejména pak stavební აinnost jiného ne០ podmínᆰnᆰ pᖐípustného typu a takové 
აinnosti a zpᛰsoby vyu០ití, je០ by vedly k záva០nᆰjᘐímu naruᘐení ekologickostabilizaაní funkce აi 
pᖐirozených stanoviᘐtních podmínek (zintenzivnᆰní hospodaᖐení, ukládání odpadᛰ a navá០ek, 
zásahy do pᖐirozeného vodního re០imu aj.).

Výsadbu v místech stᖐetᛰ se sítᆰmi technické infrastruktury je nutno koordinovat s po០adavky 
správcᛰ dotაených sítí. Obdobnᆰ pᖐípadnou výsadbu podél vodních tokᛰ je nutno provádᆰt v 
souladu s oprávnᆰnými po០adavky správce toku. V rámci návrhu zpracování lesních 
hospodáᖐských plánᛰ a osnov mᛰ០e dojít ke korekci nebo upᖐesnᆰní prᛰbᆰhu a vymezení ÚSES. 
Tyto korekce აi upᖐesnᆰní bude mo០no provádᆰt pouze tak, aby zᛰstala zachována funkაnost 
systému.
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C.11.2. REGIONÁLNÍ a lokální SYSTÉM ÚSES

ა. název k.ú. funkაní typ
R05 RBK Horní Chvojnice

Lesní 
Jakubov

Funkაní biokoridor regionálního významu
11.2 LBC Padᆰlky Funkაní biocentrum, zpᛰsobilé po 

dopᆰstování 
11.2 LBK  funkაní biokoridor, zpᛰsobilý po dopᆰstování 

a doplnᆰní
12.1 LBC Brabeაník Funkაní biocentrum zpᛰsobilé po pᖐestavbᆰ, 

chránit pᖐed ohro០ením
12.2a LBK Brabeაník -

Padᆰlky
funkაní biokoridor zpᛰsobilý po pᖐestavbᆰ

12.2b LBK Brabeაník -
Padᆰlky

Biokoridor funkაní po dopᆰstování, doplnᆰní a 
po pᖐestavbᆰ, chránit pᖐed ohro០ením

12.2c LBK Brabeაník -
Padᆰlky

funkაní biokoridor zpᛰsobilý po pᖐestavbᆰ

V ᖐeᘐeném k.ú. se nenachází ០ádné prvky nadregionálního systémumu ÚSES. Soustava prvkᛰ 
reginálního ÚSES je tvoᖐena reginálním biokoridorem R05 probíhajícím po západní hranici k.ú. 
s აásteაným zásahem do okrajových poloh k.ú. v soubᆰhu s tokem ᖐíაky Chvojnice. Soustava 
prvkᛰ lokálního ÚSES v ᖐeᘐeném území není rozsáhlá – pouze po okrajích k.ú. a jednotlivé 
prvky. 
Na k.ú. obce se nenachází ០ádný evidovaný významný krajinný prvek (VKP) ani chránᆰná 
krajinná oblast (CHKO). Za významnékrajinné prvky (VKP) jsou ze zákona pova០ovány veᘐkeré 
lesy, raᘐeliniᘐtᆰ, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.

Západní აást ᖐeᘐeného území je souაástí EVSK ა. 18 – Horní Chvojnice. V lokalitᆰ je ne០ádoucí 
zasahovat negativní აinností do stávající funkაní pᖐírodní bioty. Územní plán navrhuje v uvedené 
oblasti pouze zásahy do zmᆰn kultur zemᆰdᆰlských pozemkᛰ realizací protierozních opatᖐení a 
stabilizaci stávající trasy cyklistické stezky v trase úაelové nezpevnᆰné komunikace.

V celé oblasti zasa០ené vodní a vᆰtrnou erozí, má výraznᆰ stabilizující vliv zalesnᆰní v k.ú. Lesní 
Jakubov, EVSK ა. 18 – údolí Horní Chvojnice je z tohoto hlediska oblastí nejstabilnᆰjᘐí. 
Lokální biokoridory umo០ᒀují a podporují migraci, ᘐíᖐení a vzájemné kontakty organismᛰ 
v jednotlivých biocentrech. Jedná se pᖐedevᘐím o liniová spoleაenstva. Pro jejich správnou funkci 
je dᛰle០ité dodr០et ᘐíᖐkové parametry biokoridorᛰ. Biocentra umo០ᒀují trvalou existenci druhᛰ a 
spoleაenstev krajiny.

 C.11.3. INTERAKჀNÍ PRVKY ÚSES

Interakაními prvky ÚSES jsou vyznaაené koridory liniové zelenᆰ. Jedná se o liniovou vzrostlou 
zeleᒀ v krajinᆰ, polní remízky, stromové aleje podél cest, zeleᒀ na skalních výchozech, 
v mokᖐadech, v zaniklých trasách polních cest a mezí. Linie interakაních prvkᛰ jsou nezbytným 
prvkem stability krajiny. Realizace a doplnᆰní interakაních prvkᛰ je mo០né zatravnᆰním a 
výsadbou stromové zelenᆰ.

Tᆰ០iᘐtᆰ opatᖐení spoაívá v omezení intenzity hospodaᖐení, zejména ve vylouაení hnojení a 
obაasné orby, v ochranᆰ, údr០bᆰ a místy zalo០ení bᖐehových porostᛰ tokᛰ a vesmᆰs doplnᆰní 
keᖐového patra. Nutná jsou dᛰsledná opatᖐení pro zachování nebo obnovení აistoty vody v toku, 
vytvoᖐení nebo rozᘐíᖐení ochranného luაního pásma pro eliminaci splachᛰ hnojiv, ornice, 
herbicidᛰ a pesticidᛰ z okolních zemᆰdᆰlských pozemkᛰ.

První fází opatᖐení na orné pᛰdᆰ je pásové trvalé zatravnᆰní pozemkᛰ v rozsahu vyznaაených 
ploch  Po vyაerpání obvykle nadmᆰrné zásoby ០ivin v dᖐíve pᖐehnojovaných pozemcích a 
zároveᒀ v závislosti na ᖐeᘐení komplexních pozemkových úprav, tj. vzniku nových nebo 
obnovených majetkoprávních hranic pozemkᛰ, polních cest, prvkᛰ protierozní ochrany ploch 
apod., je mo០né v úpravách pokraაovat výsadbami liniové zelenᆰ, druhovᆰ, výᘐkovᆰ a vᆰkovᆰ 
diferencované.
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 C.11.4. PᖀEHLEDNÉ SCHÉMA VYMEZENÝCH PLOCH ÚSES

C.12 VYHODNOCENÍ PᖀEDPOKLÁDANÝCH DᛠSLEDKᛠ ᖀEᘀENÍ, ZEJMÉNA VE 
VZTAHU  K ROZBORU UDR័ITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

• Rozbor a vyhodnocení udr០itelného rozvoje ᖐeᘐeného území nebylo ve smyslu § 18 a 19 zák. 
ა. 183/2006 Sb. po០adováno, zpracování konceptu ÚP nebylo po០adováno.

• Vyhodnocení z hlediska vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí nebo z hlediska významného vlivu na 
evropsky významnou lokalitu აi ptaაí oblast nebylo po០adováno. Cíle a úkoly územního plánu 
ve smyslu omezení a zmírnᆰní zátᆰ០e ០ivotního prostᖐedí ᖐeᘐením odkanalizování, likvidací 
resp. აiᘐtᆰním odpadních vod, omezením vodní a vᆰtrné eroze, vytvoᖐením pᖐedpokladᛰ pro 
ekologické vytápᆰní apod. jsou návrhem ÚP splnᆰny.

• Evropsky významné lokality ani ptaაí oblast se v ᖐeᘐeném území nenachází. 

C.12.1. PᖀÍZNIVÉ ័IVOTNÍ PROSTᖀEDÍ

Návrh územního plánu zabezpeაuje ochranu ០ivotního prostᖐedí, pᖐírody i krajiny.

Navr០en je zpᛰsob odkanalizování a likvidace odpadních vod, eliminace spalovaní fosilních paliv 
je navr០ena rozᘐíᖐením komplexního systému plynofikace zastavitelných ploch celého ᖐeᘐeného 
území. Je navr០eno doplnᆰní cestní sítᆰ a ochrana pohybu pᆰᘐích v kritických místech stᖐetu 
s automobilovou dopravou návrhem chodníkᛰ

V lokalitách nepᖐíznivých vlivᛰ povrchové vodní eroze jsou navr០ena ochranná protierozní 
opatᖐení. Navr០ena je ochranná zeleᒀ v lokalitách stᖐetᛰ ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití vა. 
ploch bᖐehové zelenᆰ v soubᆰhu s vodním tokem a dále ochranná zeleᒀ v lokalitách ploch pro 

LBC12.1

LBK.12.2a

LBK.12.2c

LBK.12.1b

LBC11.2

RBK.R05

KRAJ JIHOMORAVSKÝ
OKRES BRNO-VENKOV

LBK.11.2

KÚ Újezd u Rosic

LBC 12.3

KÚ Sudice

KÚ RapoticeLBK.14.4b

PLOCHA ZVLÁᘀTNÍHO
URჀENÍ MSჀR

Lesní Jakubov

EVSK 18
Horní Chvojnice

HRANICE ᖀEᘀENÉHO ÚZEMÍ 
(k.ú. Lesní Jakubov)

LBK.12.2b

KÚ Horní Lhotice

KRAJ VYSOჀINA
OKRES TᖀEBÍჀ

RBK.R05

ZASTAVᆠNÉ ÚZEMÍ

STAV NÁVRH

k.ú. LESNÍ JAKUBOV

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM

INTERAKჀNÍ PRVKY - LINIOVÁ ZELEᑰ

HRANICE EVSK 

SILNICE III. TᖀÍDY 
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bydlení jako opatᖐení pᖐed nepᖐíznivými úაinky zemᆰdᆰlského obhospodaᖐování pᛰd a ke 
zvýᘐení podílu ploch zelenᆰ v zemᆰdᆰlské nezalesnᆰné krajinᆰ n ávrhem systému liniové zelenᆰ 
a travnatých pásᛰ podél komunikací jako interakაních prvkᛰ územního systému ekologické 
stability (ÚSES). 

 C.12.2. HOSPODÁᖀSKÝ ROZVOJ

Návrh územního plánu zabezpeაuje podporu podnikání, cestovního ruchu a rekreace, podporuje 
tím a dalᘐími opatᖐeními podmínky pro vytváᖐení pracovních míst v obci.
Stávající plochy pro rozvoj sportu, rekreace a souvisejících slu០eb obაanského vybavení jsou 
navr០eny k rozᘐíᖐení. Rozvoj obაanského vybavení soukromého podnikání v oblasti nabídky 
slu០eb je souაasnᆰ regulativnᆰ umo០nᆰn v rámci funkაních ploch smíᘐeného bydlení.

Hospodáᖐský rozvoj území v oblasti rozvoje výroby je s ohledem na funkci hlavní – rekreaაnᆰ 
obytnou - orientován pouze na územní zajiᘐtᆰní mo០ného vyu០ití a rozvoje stávajících funkაních 
ploch v omezeném rozsahu. 

 C.12.3. SOUDR័NOST SPOLEჀENSTVÍ OBYVATEL

Návrh územního plánu vytváᖐí podmínky pro pᖐísun nových obyvatel do obce. Zabezpeაuje 
podmínky pro jejich ka០dodenní relaxaci. Chrání kulturní a historické hodnoty území, jeho 
identitu.
Územní plán respektuje a zachovává venkovský charakter ᖐeᘐeného území  a charakter 
pᖐírodního prostᖐedí

Navr០eno je dostateაné mno០ství rozvojových ploch pro funkci bydlení.

D) INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVᛠ NA UDR័ITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ

Zpracování vyhodnocení vlivᛰ  na udr០itelný rozvoj území nebylo po០adováno.

E) VYHODNOCENÍ PᖀEDPOKLÁDANÝCH DᛠSLEDKᛠ NAVRHOVANÉHO ᖀEᘀENÍ NA 
ZEMᆠDᆠLSKÝ PᛠDNÍ FOND A POZEMKY URჀENÉ K PLNᆠNÍ FUNKCE LESA

E.1. ZEMᆠDᆠLSKÝ PᛠDNÍ FOND
B6. zábor ZPF a PUPFL
Z veᖐejnoprávního projednání Zadání ÚP Lesní Jakubov a z ustanovení Zák. ა. 183/2006 Sb.-Stavební 
zákon a jeho provádᆰcích vyhláᘐek vyplynulo výsledné ᖐeᘐení územního plánu obce.

 E.1.1. NAVRHOVANÉ FUNKჀNÍ VYU័ITÍ PLOCH, VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÉ STAVBY,  
VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÁ OPATᖀENÍ

PLOCHY LESNÍ (PUPFL)NL

PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ - venkovského typu

Bv PLOCHY BYDLENÍ - rodinné domy venkovského typu

Rs PLOCHY REKREACE - sportovnᆰ rekreaაní areály

PLOCHY OBჀANSKÉ VYBAVENOSTIOv

Du PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dch

Sv

Ns

Ns PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ 
- PROTIEROZNÍ OPATᖀENÍE

T PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ 
- OCHRANNÁ ZELEᑰ

U PLOCHY A KORIDORY IP ÚSES - LINIOVÁ ZELEᑰ  

Du MÍSTNÍ A ÚჀELOVÉ KOMUNIKACE, CYKLOSTEZKY

CHODNÍKY
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Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby
1. Du1 - úაelová komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 4,5 m
2. Du2 – dopravní plocha - parkoviᘐtᆰ
3. Du3 - úაelová komunikace a cyklistická stezka, max. ᘐ. dopravní plochy 3,5 m
4. Dch1 - chodník, max. ᘐ. dopravní plochy 2 m 
5. Dch2 - chodník, max. ᘐ. dopravní plochy 2 m 
6. stavba pᖐelo០ky anodového uzemnᆰní a kabel. trasy VVTL plynovodu
7. stavba pᖐelo០ky el. vedení NN 
8. stavba vodovodního ᖐadu
9. stavba plynovodu STL 
10. stavba kanalizace
11. stavba kabelových telekomunikaაních tras

Veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení
12. zalo០ení Interakაního prvku ÚSES – liniová zeleᒀ
13. doplnᆰní a revitalizace interakაního prvku ÚSES – liniová zeleᒀ
14. protierozní opatᖐení – ploᘐné zatravnᆰní a ochranná zeleᒀ
15. doplnᆰní a dostavba prvku LBK ÚSES

 E.1.2. DOSAVADNÍ VYU័ITÍ PLOCH

ᖀeᘐené území má charakter typické venkovské zástavby, ve které pᖐeva០ují kompaktní stavby 
usedlostí, rodinných domᛰ a chalup s objekty hospodáᖐského charakteru a pᖐilehlými pozemky 
oplocených zahrad a trvalých travních porostᛰ. Bylo proto nutné pro novou obytnou výstavbu, 
nezbytnou pro udr០itelný rozvoj ᖐeᘐeného území, nalézt vhodné pozemky le០ící mimo zastavᆰné 
území, které umo០ᒀuje, i s ohledem na konfiguraci terénu ZÚ, novou výstavbu pouze vyjímeაnᆰ. 
Pozemky uvnitᖐ zastavᆰného území lze získat jejich pᖐestavbou, diskutabilní a nevhodnou vᘐak 
z hlediska udr០itelnosti charakteru historického urbánního prostoru.

Nové rozvojové plochy urაené k zastavᆰní jsou pᖐilehlé k zastavᆰnému území.

 E.1.3. ZASTAVᆠNÉ ÚZEMÍ

Zastavᆰné území obce je zakresleno v souladu s Opatᖐením obecné povahy, kterým vydalo dle 
§6, odst. 6,písm.a) zák. ა. 183/2006 Sb. a v souladu s § 172 zák. ა. 500/2004 Sb. v pl. Znᆰní 
zastupitelstvo obce Lesní Jakubov „Vymezení zastavᆰného území“ v k.ú. Lesní Jakubov a to ke 
dni 6/9 2007.

 E.1.4. PᖀEDP. DᛠSLEDKY NAVRHOVANÉHO ᖀEᘀENÍ NA ZEMᆠDᆠLSKÝ PᛠDNÍ FOND 

Zpracováno dle :
1. Zákona ა. 334/92 Sb. o ochranᆰ ZPF ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ.
2. Vyhláᘐky ა. 13/1994 Sb. Ministerstva ០ivotního prostᖐedí, pᖐílohy ა. 3 ze dne 24. 1. 1994, 

kterou se upravují nᆰkteré podrobnosti ochrany zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu.
3. Metodického pokynu M័P ჀR ze dne 1. 10. 1996, ა. j. OOLP/1067/96 k odnímání pᛰdy 

ze ZPF.
K odnᆰtí je navr០ena jen nejnutnᆰjᘐí plocha zemᆰdᆰlské pᛰdy . Navrhovanou výstavbou není 
naruᘐována stávající organizace ZPF ani zemᆰdᆰlské  cesty. Návrh respektuje územní systém 
ekologické stability, navrhuje výsadbu zelenᆰ podél silnic a zemᆰdᆰlských a úაelových 
komunikací.
Celkové vyაíslení záboru ZPF slou០í pouze pro potᖐeby návrhu ÚP a je orientaაní.
Orgánem ochrany ZPF zpᛰsobilým k udᆰlení souhlasu s odnᆰtím je KÚ kraje Vysoაina.

Pozemkové úpravy
Souhrnné pozemkové úpravy nejsou zpracovány.

Odvody za odnímanou zemᆰdᆰlskou pᛰdu
Podle zákona ა. 334/92 Sb. ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ jsou investoᖐi jednotlivých stavebních 
akcí povinni zaplatit odvody za odnímanou zemᆰdᆰlskou pᛰdu. 
Dle zákona se rovnᆰ០ v nᆰkterých pᖐípadech odvody ze ZPF nevypisují. O tom, v kterých 
pᖐípadech bude odvod vymezen a v jaké míᖐe, აi nikoli rozhoduje v jednotlivých pᖐípadech orgán 
ochrany ZPF.
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Bonitace pᛰdy - BPEJ - Pozemkový úᖐad v Tᖐebíაi
Klimatický region 7
Hlavní pᛰdní jednotky v ᖐeᘐeném území
HPJ 12 –  Hnᆰdozemᆰ, pᖐípadnᆰ hnᆰdé pᛰdy nasycené a hnᆰdé pᛰdy illimerizované, vა. slabᆰ 
oglejených forem na svahových hlínách; stᖐednᆰ tᆰ០ké a tᆰ០ᘐí spodinou; vláhové pomᆰry jsou 
pᖐíznivé , ve spodinᆰ se projevuje místy pᖐevlhაení  
HPJ 29 – Hnᆰdé pᛰdy, hnᆰdé pᛰdy kyselé a jejich slabᆰ oglejené formy pᖐevá០nᆰ na rulách, 
០ulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; stᖐednᆰ tᆰ០ké a០ lehაí, mírnᆰ ᘐtᆰrkovité, 
vᆰtᘐinou s dobrými vláhovými pomᆰry 
HPJ 47 – Oglejené pᛰdy na svahových hlínách; stᖐednᆰ tᆰ០ké a០ stᖐednᆰ skeletovité nebo slabᆰ 
kamenité, náchylné k doაasnému zamokᖐení
HPJ 50  – hnᆰdé pᛰdy oglejené a oglejené pᛰdy na rᛰzných horninách (hlavnᆰ rulách a ០ulách) 
s výjimkou hornin v HPJ 48, 49; zpravidla stᖐednᆰ tᆰ០ké, slabᆰ a០ stᖐednᆰ ᘐtᆰrkovité a០ kamenité, 
doაasnᆰ zamokᖐené
HPJ 68 – olejové pᛰdy zraᘐelinᆰlé a glejové pᛰdy úzkých údolí, vა. svahᛰ, obvykle lemujíécí 
malé vodní toky; stᖐednᆰ tᆰ០ké a០ velmi tᆰ០ké, zamokᖐené, po odvodnᆰní vhodné pouze pro 
louky
HPJ 77 – mᆰlké str០e do 3m hloubky – nevhodné pro zemᆰdᆰlskou pᛰdu

Pᖐehled BPEJ v ᖐeᘐeném území a jejich zaᖐazení do tᖐíd ochrany zem. pᛰdy ( metodický pokyn 
odboru ochrany lesa a pᛰdy ministerstva ០ivotního prostᖐedí Ⴠeské republiky ze dne 1.10. 1996 
k odnímání pᛰdy ze ZPF podle zák. 334/92 Sb. o Ochranᆰ ZPF ve znᆰní zák. 10/1993 Sb.

BPEJ TᖀÍDA OCHRANY ZEMᆠDᆠLSKÉ PᛠDY
7.12.10 III.
7.29.01 I.
7.29.04 II.
7.29.11 II.
7.29.14 III.
7.29.54 V.
7.47.00 II.
7.50.01 III.
7.68.11 V.
7.77.69 V.

E.1.5. PᖀEHLED LOKALIT NAVRHOVANÝCH PRO VÝSTAVBU, OPATᖀENÍ NA    
PLOCHÁCH NEZASTAVᆠNÝCH A KOMPLEXNÍ ZDᛠVODNᆠNÍ ZÁBORᛠ ZPF

Sv  PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ – venkovského typu
Sv1 - Plocha smíᘐeného bydlení
Sv2 - Plocha smíᘐeného bydlení
Sv3 - Plocha smíᘐeného bydlení
Sv4 - Plocha smíᘐeného bydlení

Bv  PLOCHY BYDLENÍ – rodinné domy venkovského typu
Bv1 - Plocha pro výstavbu rodinných domkᛰ
Bv2 - Plocha pro výstavbu rodinných domkᛰ
Bv3 - Plocha pro výstavbu rodinných domkᛰ
Bv4 - Plocha pro výstavbu rodinných domkᛰ
Bv5 - Plocha pro výstavbu rodinných domkᛰ
Bv6 - Plocha pro výstavbu rodinných domkᛰ

Rs   PLOCHY REKREACE
Rs1 - plochy sportovnᆰ rekreaაních areálᛰ

Ov   PLOCHY OBჀANSKÉ VYBAVENOSTI
Ov1 - plochy Ov

Du   PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Du1 - místní a úაelové komunikace
Du2 - parkoviᘐtᆰ
Du3 - úაelová komunikace a cyklistická stezka

Dch   PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Dch1 - chodník
Dch2 - chodník

NL  PLOCHY LESNÍ (PUPFL)
NL1 - Plocha lesní
NL2 - Plocha lesní
NL3 - Plocha lesní
NL4 - Plocha lesní
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Ns  PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ
NsE1 - Plocha protierozních opatᖐení
NsE2 - Plocha protierozních opatᖐení
NsE3 - Plocha protierozních opatᖐení
NsE4 - Plocha protierozních opatᖐení
NsE5 - Plocha protierozních opatᖐení
NsE6 - Plocha protierozních opatᖐení

NsT1 - Plocha ochranné zelenᆰ
NsT2 - Plocha ochranné zelenᆰ
NsT3 - Plocha ochranné zelenᆰ
NsT4 - Plocha ochranné zelenᆰ
NsT5 - Plocha ochranné zelenᆰ
NsT6 - Plocha ochranné zelenᆰ

U1 - Plochy a koridory IP ÚSES – liniová zeleᒀ
U2 - Plochy a koridory IP ÚSES – liniová zeleᒀ
U3 - Plochy a koridory IP ÚSES – liniová zeleᒀ
U4 - Plochy a koridory IP ÚSES – liniová zeleᒀ
U5 - Plochy a koridory IP ÚSES – liniová zeleᒀ
U6 - Plochy a koridory IP ÚSES – liniová zeleᒀ
U7 - Doplnᆰní a dostavba prvku LBK ÚSES 

Komplexní zdᛰvodnᆰní záborᛰ ZPF

Sv - plochy smíᘐené obytné – venkovského typu  
pᖐedpokladem je menᘐí podíl trvalého záboru ZPF, ne០ jsou vykazované celkové plochy vyu០ití 
pro funkci bydlení. Vᘐechny plochy jsou umístᆰny na ZPF v V. tᖐ. ochrany 

Lokalita typ území poაet RD

Sv1
nezastavᆰné území – zahrada, trvalý travní porost 
na ji០ním okraji ZÚ, doplᒀuje stávající ZÚ do uceleného tvaru 
s mo០ností  pᖐímého  napojení na komunikaci a trasy TI jejich 
prodlou០ením

3

Sv2
nezastavᆰné území -  ovocný sad, trvalý travní porost
severní okraj ZÚ v zázemí hospodáᖐských staveb stávajících 
usedlostí, vy០aduje prodlou០ení tras TI a pᖐelo០ení katodové 
ochrany VVTL plynovodu

5

Sv3
zastavᆰné území – plocha ostatní – bez záboru ZPF
západní okraj ZÚ – doplnᆰní proluky a rozᘐíᖐení stávajících 
zastavᆰných ploch, plocha je dotაena OP vodovodu 

1

Sv4
nezastavᆰné území – zahrada
doplᒀuje plochy pro bydlení na jihozápadním okraji obce a 
rozᘐiᖐuje vyu០itelnost stávajících obytných ploch, pro pᖐístup 
vyu០ívá stávající místní komunikace 

1

CELKEM 10
odᛰvodnᆰní umístᆰní ploch záboru z hledisek ochrany ZPF a právem chránᆰných zájmᛰ :
• ochrany ZPF

§ nenaruᘐují organizaci ZPF
§ nenaruᘐí hydrologické pomᆰry v území
§ odtokové pomᆰry v ᖐeᘐeném území bude ᖐeᘐit pᖐírodními a technickými opatᖐeními 

(zatravnᆰné protierozní pásy, pᖐíkopy, drená០e)
§ nenaruᘐují síᙐ zemᆰdᆰlských úაelových komunikací
§ odnímá jen nejnutnᆰjᘐí plochu (cca  1200 m2/RD)
§ plochy jsou umístᆰny na pᛰdách s ni០ᘐí tᖐ. ochrany ZPF (III. a V.tᖐ. ochrany)
§ v zastavᆰném území se nenachází nezemᆰdᆰlská pᛰda pou០itelná k výᘐe 

uvedenému úაelovému vyu០ití
§ plocha ZÚ je s ohledem na terénní konfiguraci a mo០nou dopravní dostupnost 

pozemkᛰ vhodná pouze k dostavbᆰ resp. rekonstrukci stávajících objektᛰ
§ v zastavᆰném území se nenachází plochy vhodné k uvedenému úაelovému vyu០ití 

získané napᖐ. asanací stávajících objektᛰ na zastavᆰných plochách
§ mimo zastavᆰné území se nenachází v dopravnᆰ dostupném území nezemᆰdᆰlská 

pᛰda pᖐíp. plochy pozemkᛰ staveb vyu០itelné k výᘐe uvedenému úაelu 
• Ochrany ០ivotního prostᖐedí

§ Funkაní plochy s parametry ploch obytných vyluაují pᖐípadný negativní vliv na 
kvalitu ០ivotního prostᖐedí v obci
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Odᛰvodnᆰní z hledisek socioekonomických, stavebnᆰ technických a urbanistických :
• Zajiᘐtᆰní rᛰstu a o០ivení ekonomického potenciálu obce ve vazbᆰ na potenciál ᘐirᘐího 

území – civilní zamᆰstnanci vᆰznice Rapotice s uva០ovanou stabilizací v místᆰ 
zamᆰstnání  

• Dopravní dostupnost z hlavních komunikací po plochách stávajících komunikací
• Pᖐímá vazba ploch na stávající infrastrukturu 
• zachování a doplnᆰní stávající historicky zalo០ené urbanistické struktury obce   

Bv - plochy bydlení – RD venkovského typu
pᖐedpokladem je menᘐí podíl trvalého záboru ZPF, ne០ jsou vykazované celkové plochy vyu០ití 
pro funkci bydlení. Vᘐechny plochy jsou umístᆰny na ZPF ve III. a V. tᖐ. ochrany 

Lokalita typ území poაet RD

Bv1
nezastavᆰné území – orná pᛰda
na ji០ním okraji ZÚ, lokalita s kompletní dopravní obsluhou a 
stávající TI 

8

Bv2
nezastavᆰné území – orná pᛰda
východní okraj ZÚ, ji០nᆰ od stávající komunikace, plocha dotაena 
OP kanalizace, pᖐímá vazba na dopravní a tech.obslu០nost území

10

Bv3
Nezastavᆰné území – orná pᛰda
východní okraj ZÚ, ji០nᆰ od stávající komunikace, , pᖐímá vazba 
na dopravní a technickou obslu០nost území

4

Bv4
nezastavᆰné území – orná pᛰda
proluka mezi objekty bydlení v soubᆰhu s komunikací, pᖐímá 
dostupnost dopravní a technické infrastruktury. Lokalita je 
dotაena OP PUPFL

3

Bv5
nezastavᆰné území – orná pᛰda
proluka mezi objekty bydlení v soubᆰhu s komunikací, pᖐímá 
dostupnost dopravní a technické infrastruktury. Lokalita je 
dotაena OP STL plynovodu

1

Bv6
nezastavᆰné území – orná pᛰda
ji០ní okraj obce v soubᆰhu s komunikací, pᖐímá dostupnost 
dopravní a technické infrastruktury. Doplní návrhové zastavᆰné 
území do jednoho celku

2

CELKEM 28
odᛰvodnᆰní umístᆰní ploch záboru z hledisek ochrany ZPF a právem chránᆰných zájmᛰ :
• ochrany ZPF

§ nenaruᘐují organizaci ZPF
§ nenaruᘐí hydrologické pomᆰry v území
§ nenaruᘐují síᙐ zemᆰdᆰlských úაelových komunikací
§ odnímá jen nejnutnᆰjᘐí plochu (cca  1200 m2/RD)
§ plochy jsou umístᆰny na pᛰdách s ni០ᘐí tᖐ. ochrany ZPF (III. a V.tᖐ. ochrany)
§ v zastavᆰném území se nenachází nezemᆰdᆰlská pᛰda pou០itelná k výᘐe 

uvedenému úაelovému vyu០ití
§ plocha ZÚ je s ohledem na terénní konfiguraci a mo០nou dopravní dostupnost

pozemkᛰ vhodná pouze k dostavbᆰ resp. rekonstrukci stávajících objektᛰ
§ v zastavᆰném území se nenachází plochy vhodné k uvedenému úაelovému vyu០ití 

získané napᖐ. asanací stávajících objektᛰ na zastavᆰných plochách
§ mimo zastavᆰné území se nenachází v dopravnᆰ dostupném území nezemᆰdᆰlská 

pᛰda pᖐíp. plochy pozemkᛰ staveb vyu០itelné k výᘐe uvedenému úაelu 
§ plochy pᖐímo navazují na stávající ZÚ, resp. vyu០ívají proluk mezi stávajícími 

zastavᆰnými plochami
§ plochy vhodnᆰ doplᒀují ZÚ do urbánnᆰ jenotného celku

• Ochrany ០ivotního prostᖐedí
§ Funkაní plochy s parametry ploch obytných vyluაují pᖐípadný negativní vliv na 

kvalitu ០ivotního prostᖐedí v obci
Odᛰvodnᆰní z hledisek socioekonomických, stavebnᆰ technických a urbanistických :
• Zajiᘐtᆰní rᛰstu a o០ivení ekonomického potenciálu obce ve vazbᆰ na potenciál ᘐirᘐího 

území – civilní zamᆰstnanci vᆰznice Rapotice s uva០ovanou stabilizací v místᆰ 
zamᆰstnání  

• Dopravní dostupnost z hlavních komunikací po plochách stávajících komunikací
• Pᖐímá vazba ploch na stávající infrastrukturu 
• doplnᆰní stávající historicky zalo០ené urbanistické struktury obce   
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Rs - plocha rekreace – plochy sportovnᆰ rekreaაních areálᛰ 
Lokalita typ území

Rs1
nezastavᆰné území – trvalý travní porost
rozᘐíᖐení mo០ností hromadné rekreace o plochy na východním okraji 
zastavᆰného území v trase stávajícího drobného bezejmenného vodního toku

odᛰvodnᆰní umístᆰní plochy záboru z hledisek ochrany ZPF a právem chránᆰných zájmᛰ
• ochrany ZPF

§ nenaruᘐuje organizaci ZPF
§ hydrologické pomᆰry v území budou upraveny - v trase a mo០ném vyu០ití 

stávajícího bezejmenného vodního toku pro rekreaაní úაely
§ síᙐ zemᆰdᆰlských úაelových komunikací není naruᘐena, pᖐístupová úაelová 

komunikace doplᒀuje síᙐ zem. Cest – zvýᘐení prᛰchodnosti krajiny
§ plocha je umístᆰna mimo ZÚ na pᛰdᆰ s ni០ᘐí tᖐ. ochrany ZPF (V. tᖐ. ochrany, 

v malém rozsahu III. tᖐ. ochrany)
§ v zastavᆰném území se nenachází nezemᆰdᆰlská ani zemᆰdᆰlská pᛰda pou០itelná 

k výᘐe uvedenému úაelovému vyu០ití
• Ochrany ០ivotního prostᖐedí

§ Vyu០itím plochy pro výᘐe uvedenou funkci dojde ke zvýᘐení kvality ០ivotního 
prostᖐedí v obci jako celku, negativní vliv na ័P se nepᖐedpokládá

Odᛰvodnᆰní z hledisek socioekonomických, stavebnᆰ technických a urbanistických :
• Zajiᘐtᆰní rᛰstu a o០ivení ekonomického potenciálu obce   
• Tvorba pracovních míst, sní០ení negativního indexu zamᆰstnanosti
• Dopravní dostupnost z hlavních komunikací po plochách stávajících komunikací
• Pᖐímá vazba ploch na stávající infrastrukturu 

Rs - plocha obაanské vybavenosti  
Lokalita typ území

Ov1
nezastavᆰné území – trvalý travní porost
rozᘐíᖐení kapacity a nabídky obchodní aj. vybavenosti obce v tᆰsné návaznosti 
na stávající komerაní objekt a objekt po០áírní zbrojnice, lokalita pᖐímo navazuje 
na ZÚ obce

odᛰvodnᆰní umístᆰní plochy záboru z hledisek ochrany ZPF a právem chránᆰných zájmᛰ 
• ochrany ZPF

§ nenaruᘐuje organizaci ZPF
§ hydrologické pomᆰry v území nebudou naruᘐeny
§ síᙐ zemᆰdᆰlských úაelových komunikací není naruᘐena
§ plocha je umístᆰna na mimo ZÚ na pᛰdᆰ s ni០ᘐí tᖐ. ochrany ZPF (III. a V. tᖐ. 

ochrany)
§ v zastavᆰném území se nenachází v identickém urbanistickém prostoru 

nezemᆰdᆰlská pᛰda pou០itelná k výᘐe uvedenému úაelovému vyu០ití
• Ochrany ០ivotního prostᖐedí

§ Vyu០itím plochy pro výᘐe uvedenou funkci se negativní vliv na ័P v obci 
nepᖐedpokládá

Odᛰvodnᆰní z hledisek socioekonomických, stavebnᆰ technických a urbanistických :
• Zajiᘐtᆰní rᛰstu a o០ivení ekonomického potenciálu obce   
• Tvorba pracovních míst, sní០ení negativního indexu zamᆰstnanosti
• Dopravní dostupnost z hlavních komunikací po plochách stávajících komunikací
• Pᖐímá vazba ploch na stávající infrastrukturu 

Du - plochy dopravní infrastruktury – místní a úაelové komunikace
jsou stavbami veᖐejnᆰ prospᆰᘐnými a jako takové jsou nezbytnᆰ nutné pro udr០itelný rozvoj 
ᖐeᘐeného území. Pᖐedpokladem je zábor zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu v nejnutnᆰjᘐím rozsahu 
pro dopravní plochy jednotlivých komunikací. 

Lokalita typ území

Du1
nezastavᆰné území – trvalý travní porost
Úაelová komunikace – pᖐístupová pro plochu rekreace – sportovnᆰ rekreaაní 
areál

Du2 Nezastavᆰné území – trvalý travní porost
Parkovací plocha – vybavenost pro plochu rekreace – obsluha funkაní plochy

Du3
Nezastavᆰné území – trvalý travní porost
stávající trasa cyklistické stezky  - úაelová komunikace ᘐ.max. 3,5m – obsluha 
stávajících zem. Ploch i na k.ú. Horní Lhotice
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Dch - plochy dopravní infrastruktury – chodníky
jsou stavbami veᖐejnᆰ prospᆰᘐnými a jako takové jsou nezbytnᆰ nutné pro udr០itelný rozvoj 
ᖐeᘐeného území. Pᖐedpokladem je zábor zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu v nejnutnᆰjᘐím rozsahu 
pro dopravní plochy jednotlivých pᆰᘐích komunikací. 

Lokalita typ území

Dch1
plocha ostatní , orná pᛰda
Jedná se o vybudování chodníku v soubᆰhu se stávající úაelovou komunikací 
mezi areálem rekreaაního vyu០ití a stávající sítí místních komunikací

Dch2
plocha ostatní – bez záboru ZPF
Pᆰᘐí propojení ji០ní a severní აásti obce v soubᆰhu s trasou silnice III. tᖐ. je 
navr០eno v plném rozsahu na plochách silniაní komunikace

odᛰvodnᆰní umístᆰní plochy záboru z hledisek ochrany ZPF a právem chránᆰných zájmᛰ 
• ochrany ZPF

§ nenaruᘐuje organizaci ZPF
§ hydrologické pomᆰry v území nebudou naruᘐeny
§ síᙐ zemᆰdᆰlských úაelových komunikací není naruᘐena
§ plocha je umístᆰna na mimo ZÚ na pᛰdᆰ s ni០ᘐí tᖐ. ochrany ZPF (III. a V. tᖐ. 

ochrany)
§ v pᖐípadᆰ Dch1 - stávající ᘐíᖐka úაelové kom. neumo០ᒀuje umístᆰní na této ploᘐe

• Ochrany ០ivotního prostᖐedí
§ Vyu០itím plochy pro výᘐe uvedenou funkci se negativní vliv na ័P v obci 

nepᖐedpokládá
Odᛰvodnᆰní z hledisek socioekonomických, stavebnᆰ technických a urbanistických :
• Zajiᘐtᆰní pᆰᘐí dopravní dostupnosti z hlavních komunikací
• Zajiᘐtᆰní bezpeაnosti chodcᛰ vᛰაi automobilové dopravᆰ

NL – plochy lesní 
plochy urაené k systémovému zalo០ení lesních ploch v okrajových polohách stávajících PUPFL. 
Plochy jsou zabírány v lokalitách ni០ᘐích tᖐ. ochrany ZPF (III. a V. tᖐ.ochrany) 

Lokalita typ území

NL1
Nezastavᆰné území –orná pᛰda 
Zalesnᆰní okrajové polohy stávající PUPFL „proluky“ na severozápadním okraji 
k.ú. v pᖐímé návaznosti na lesní plochu  

NL2 Nezastavᆰné území- trvalý travní porost
Údolnice levostranného pᖐítoku ᖐíაky Chvojnice (Újezdský potok)

NL3 Nezastavᆰné území – trvalý travní porost
Údolnice levostranného pᖐítoku ᖐíაky Chvojnice (Újezdský potok)

NL4 Nezastavᆰné území – plocha ostatní – bez záboru ZPF
Doplnᆰní proluky jinak zalesnᆰných ploch na severním okraji k.ú.

Ns – plochy smíᘐené nezastavᆰného území
jsou plochy orné pᛰdy urაené k zatravnᆰní a systémovému zalo០ení IP ÚSES. Plochy jsou 
souაástí ZPF a nebudou trvale odnímány

Lokalita typ území

Ns-E1-6
Nezastavᆰná území – bez záboru ZPF
protierozní ochranu ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití, staveb a zaᖐízení na 
nich a omezení splachᛰ orniაní vrstvy zemᆰdᆰlsky obhospodaᖐovaných pᛰd na 
pozemcích sklonitých. 

Ns-T1-6

Nezastavᆰná území – bez záboru ZPF
Zalo០ení ochranné a izolaაní zelenᆰ na styku ploch s rozdílným zpᛰsobem 
vyu០ití. Úაelem opatᖐení je sní០ení resp. eliminace mo០ných negativních dopadᛰ 
vzájemné interakce a dále zachování resp. vytvoᖐení ochranné zelenᆰ 
v pásmech ochrany a manipulace v soubᆰhu s vodními toky   

U1-6
Nezastavᆰná území  – bez záboru ZPF
Plochy pro zalo០ení, doplnᆰní a revitalizaci IP ÚSES – liniové alejové zelenᆰ a 
travnatých pásᛰ podél komunikací v jinak intenzivnᆰ zemᆰdᆰlsky vyu០ívané 
krajinᆰ - zvýᘐení podílu ploch zelenᆰ v zemᆰdᆰlské nezalesnᆰné krajinᆰ.

U7 Nezastavᆰné území – plocha PUPFL
odᛰvodnᆰní umístᆰní plochy záboru z hledisek ochrany ZPF a právem chránᆰných zájmᛰ
• ochrany ZPF

§ nenaruᘐuje organizaci ZPF
§ hydrologické pomᆰry v území nebudou naruᘐeny
§ síᙐ zemᆰdᆰlských úაelových komunikací není naruᘐena
§ zachovává a nenaruᘐuje stávající rozsah pᖐístupových a lesních cest
§ plocha je umístᆰna na mimo ZÚ na pᛰdᆰ s ni០ᘐí tᖐ. ochrany ZPF (III. a V. tᖐ. 

ochrany)
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• Ochrany ០ivotního prostᖐedí
§ Vyu០itím plochy pro výᘐe uvedenou funkci se zvyᘐuje kvalita ័P v ᖐeᘐeném území
§ Zlepᘐuje  hydrologické pomᆰry v území vyᘐᘐí retenაní schopností pᛰdy
§ Zlepᘐuje prostupnost krajiny

Ostatní liniové veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby technické infrastruktury  
nepᖐedpokládá se trvalý zábor ZPF. Trasy tᆰchto staveb jsou vyznaაeny ve výkresu B3. Veᖐejnᆰ 
prospᆰᘐné stavby, opatᖐení, asanace.

Na plochách v k.ú. nejvýᘐe chránᆰných zemᆰdᆰlských pᛰd I. a II. tᖐídy ochrany nejsou 
navrhovány ០ádné stavby. 
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Výpoაet záboru ZPF

ozn. lok.. Návrh funkაního vyu០ití ა.parcely dle KN kultura dle KN BPEJ
Výmᆰra  

Tᖐ.ochr.ZPFplocha (ha) z toho k odnᆰtí 
ZPF

Sv  -  PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ  –  venkovského typu
Sv 1 plochy smíᘐené obytné – venkovského typu 12/1

12/2
zahrada

trvalý travnÍ porost
7.29.14
7.29.14

0,2012
0,3282

0,2012
0,3282

III
III

celkem 0,5294 0,5294
Sv 2 plochy smíᘐené obytné – venkovského typu 156

182/1

ovocný sad

trvalý travnÍ porost

7.50.01
7.68.11
7.50.01
7.68.11
7.29.14

0,2799
0,0270
0,0738
0,2129
0,0306

0,2799
0,0270
0,0738
0,2129
0,0306

III
V
III
V
III

celkem 0,6242 0,6242
Sv 3 plochy smíᘐené obytné – venkovského typu 52/8 ostatní plocha 7.29.14

7.29.54
0,1084
0,0007

0
0

celkem 0,1091 0
Sv 4 plochy smíᘐené obytné – venkovského typu 567/4

567/5
567/7

zahrada
zahrada
zahrada

7.29.54
0,0437
0,0430
0,1466

0,0437
0,0430
0,1466

V

celkem 0,2333 0,2333
Sv   -  plochy smíᘐené obytné  –  venkovského typu   CELKEM                                                                        1,4960        1,3869

Bv  -  PLOCHY BYDLENÍ  –  rodinné domy venkovského typu
Bv 1 plochy bydlení – rodinné domy venkovského typu 546 orná pᛰda 7.29.14

7.29.54
0,8937
0,1957

0,8937
0,1957

III
V

celkem 1,0894 1,0894
Bv 2 plochy bydlení – rodinné domy venkovského typu 312/1

316

320

321/1

322/2

323

325

326

orná pᛰda

ostatní plocha

ostatní plocha

orná pᛰda

ostatní plocha

orná pᛰda

ostatní plocha

trvalý travnÍ porost

7.29.14
7.29.54
7.29.14
7.29.54
7.29.14
7.29.54
7.29.14
7.29.54
7.29.14
7.29.54
7.29.14
7.29.54
7.29.14
7.29.54
7.29.54

0,8693
0,2785
0,0016
0,0248
0,0017
0,0049
0,0317
0,0654
0,0005
0,0128
0,0070
0,0934
0,0013
0,0234
0,0308

0,8693
0,2785

0
0
0
0

0,0317
0,0654

0
0

0,0070
0,0934

0
0

0,0308

III
V

III
V

III
V

V
celkem 1,4471 1,3761

Bv 3 plochy bydlení – rodinné domy venkovského typu 341/2
343

345/1

orná pᛰda
ostatní plocha
ostatní plocha

7.29.14 0,5827
0,0349
0,0212

0,5827
0
0

III

celkem 0,6388 0,5827
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Bv 4 plochy bydlení – rodinné domy venkovského typu 222/2
222/11
222/24
222/25

orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda

7.29.14 0,0154
0,4269
0,1934
0,1847

0,0154
0,4269
0,1934
0,1847

III

celkem 0,8204 0,8204
Bv 5 plochy bydlení – RD ven.typu 223/1 zahrada 7.29.14 0,1396 0,1396 III
Bv 6 plochy bydlení – RD ven.typu 13 Trvalý travní porost 7.29.14 0,2200 0,2200 III

Bv  -  plochy bydlení  –  rodinné domy venkovského typu   CELKEM                                                                     4,3553           4,2282

Rs  -  PLOCHY REKREACE  -  sportovnᆰ rekreaაní areály 
Rs 1 plochy rekreace – sportovnᆰ rekreaაní areály 57st.pl.

326
340

463

708

zast.plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost

trvalý travní porost

vodní plocha

7.29.54
7.29.54
7.29.54
7.77.69
7.29.14
7.77.69
7.77.69

0,0430
0,0439
0,2697
0,0142
0,0581
0,1506

bez záboru

0
0,0439
0,2697
0,0142
0,0581
0,1506

bez záboru

V
V
V
V
III
V
V

Rs  -  plochy rekreace  -  sportovnᆰ rekreaაní areály     CELKEM                                                                          0,5795              0,5365

Ov  -  PLOCHY OBჀANSKÉ VYBAVENOSTI 
Ov 1 plochy obაanské vybavenosti 182/1 trvalý travní porost 7.50.01

7.68.11
0,0788
0,0143

0,0788
0,0143

III
V

Ov  -  plochy obაanské vybavrnosti     CELKEM                                                                                                     0,0931          0,0931

Du  -  PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY         
Du 1 plochy DI – úაelová komunikace 340

463

trvalý travní porost

trvalý travní porost

7.29.54
7.77.69
7.29.14
7.77.69

0,0134
0,0021
0,0090
0,0064

0,0134
0,0021
0,0090
0,0064

V
V
III
V

celkem 0,0309 0,0309
Du 2 plochy DI - parkoviᘐtᆰ 340 trvalý travní porost 7.29.54

7.77.69
0,0359
0,0051

0,0359
0,0051

V
V

celkem 0,0410 0,0410
Du 3 plochy DI - úაelová komunikace 689 trvalý travní porost 7.29.14 0,0170 0,0170 III

Du   -  plochy dopravní infrastruktury   CELKEM                                                0,0889       0,0889

Dch  -  PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - CHODNÍKY
Dch 1 plochy DI – plocha pro výstavbu chodníku 341/2

341/6
343

orná pᛰda

ostatní plocha
ostatní plocha

7.29.14
7.29.54
7.29.54
7.29.14

0,0097
0,0062
0,0008
0,0012

0,0097
0,0062

0
0

III
V

celkem 0,0179 0,0159
Dch 2 plochy DI - plocha pro výstavbu chodníku 698

700/1

ostatní plocha

ostatní plocha

7.29.14
7.77.69
7.29.14
7.77.69

0,0331
0,0009
0,0196
0,0062

0
0
0
0

celkem 0,0598 0
Dch   -  plochy dopravní infrastruktury - chodníky   CELKEM                                                         0,0777         0,0159
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NL  -  PLOCHY PUPFL
NL 1 plochy lesní 190/2 orná pᛰda 7.29.14 0,8619 0,8619 III
NL 2 plochy lesní 193/2 trvalý travní porost 7.68.11 0,9916 0,9916 V
NL 3 plochy lesní 197 trvalý travní porost 7.68.11 1,0733 1,0733 V
NL 4 plochy lesní 218/1 ostatní plocha 7.29.04 0,3320 0

NL  -  plochy PUPFL    CELKEM                                                                                                         3,2588           2,9268

NsE  -  PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ - PROTIEROZNÍ OPATᖀENÍ
NsE 1 plochy smíᘐené nezastavᆰného území – plochy 

protierozního opatᖐení – zatravnᆰní
508

587/1
587/2
582/1
582/2
608/1
608/2

orná pᛰda
orná pᛰda

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

orná pᛰda
ostatní plocha

7.29.54 0,9397
0,0350
0,0290
0,0885
0,1078
1,3519
0,0221

0
0
0
0
0
0
0

V

celkem 2,5740 0
NsE 2 plochy smíᘐené nezastavᆰného území – plochy 

protierozního opatᖐení – zatravnᆰní
568/2
569

orná pᛰda
orná pᛰda

7.29.54 0,3262
0,1830

0
0

V

celkem 0,5092 0
NsE 3 plochy smíᘐené nezastavᆰného území – plochy 

protierozního opatᖐení – zatravnᆰní
546 orná pᛰda 7.29.14

7.29.54
0,1083
0,1713

0
0

III
V

celkem 0,2796 0
NsE 4 plochy smíᘐené nezastavᆰného území – plochy 

protierozního opatᖐení – zatravnᆰní
282 orná pᛰda 7.29.11

7.29.14
7.47.00

0,0387
0,0228
0,9343

0
0
0

II
III
II

celkem 0,9958 0
NsE 5 plochy smíᘐené nezastavᆰného území – plochy 

protierozního opatᖐení – zatravnᆰní
66 orná pᛰda 7.29.11

7.29.14
0,1411
0,0015

0
0

II
III

celkem 0,1426 0
NsE 6 plochy smíᘐené nezastavᆰného území – plochy 

protierozního opatᖐení – zatravnᆰní
66 orná pᛰda 7.29.14 0,4524 0 III

NsE   -  plochy smíᘐené nezastavᆰného území – protierozní opatᖐení   CELKEM                   4,9536          0

NsT  -  PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ – OCHRANNÁ A IZOLAჀNÍ ZELEᑰ
NsT 1 plochy smíᘐené nezastavᆰného území – ochranná 

a izolaაní zeleᒀ
55 orná pᛰda 7.29.54 0,1691 0 V

NsT 2 plochy smíᘐené nezastavᆰného území – ochranná 
a izolaაní zeleᒀ

567/11 zahrada 7.29.14
7.68.11

0,0503
0,0024

0
0

III
V

celkem 0,0527 0
NsT 3 plochy smíᘐené nezastavᆰného území – ochranná 

a izolaაní zeleᒀ
12/1
12/2

zahrada
trvalý travní porost

7.29.14 0,0601
0,0092

0
0

III

celkem 0,0693 0
NsT 4 plochy smíᘐené nezastavᆰného území – ochranná 

a izolaაní zeleᒀ
326 trvalý travní porost 7.29.54

7.77.69
0,0123
0,0188

0
0

V
V

celkem 0,0311 0
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NsT 5 plochy smíᘐené nezastavᆰného území – ochranná 
a izolaაní zeleᒀ

312/1
320

321/1
322/2
323
325

341/4

orná pᛰda
ostatní plocha

orná pᛰda
ostatní plocha

orná pᛰda
ostatní plocha

orná pᛰda

7.29.54 0,1365
0,0350
0,2246
0,0428
0,2073
0,0390
0,0632

0
0
0
0
0
0
0

V

celkem 0,7484 0
NsT 6 plochy smíᘐené nezastavᆰného území – ochranná 

a izolaაní zeleᒀ
341/2 orná pᛰda 7.29.14

7.29.54
0,1856
0,0424

0
0

III
V

celkem 0,2280 0
NsT   -  plochy smíᘐené nezastavᆰného území – ochranná a izolaაní zeleᒀ   CELKEM                   1,2986      0

U  -  PLOCHY IP ÚSES – LINIOVÁ ZELEᑰ
U 1 plocha pro doplnᆰní a revitalizaci IP ÚSES –

liniová zeleᒀ

plocha pro zalo០ení IP ÚSES – liniová zeleᒀ

546

696/2
456

508
488

orná pᛰda

trvalý travní porost
orná pᛰda

orná pᛰda
orná pᛰda

7.29.01
7.29.14
7.29.01
7.29.01
7.29.14
7.29.01
7.29.01

0,0096
0,0324
0,0192
0,0276
0,0312
0,0894
0,0856

0
0
0
0
0
0
0

I
III
I
I

III
I
I

celkem 0,2950 0
U 2 plocha pro zalo០ení IP ÚSES – liniová zeleᒀ 488

508
orná pᛰda 7.29.01

7.29.01
7.29.04
7.29.54

0,0306
0,0538
0,0118
0,0134

0
0
0
0

I
I
II
V

celkem 0,1096 0
U 3 plocha pro zalo០ení IP ÚSES – liniová zeleᒀ 420

456

439

orná pᛰda 7.29.01
7.29.14
7.29.01
7.29.14
7.29.14

0,0734
0,0166
0,0656
0,0722
0,0536

0
0
0
0
0

I
III
I

III
III

celkem 0,2814 0
U 4 plocha pro doplnᆰní a revitalizaci IP ÚSES –

liniová zeleᒀ
439 orná pᛰda 7.29.14 0,0366 0 III

U 5 plocha pro zalo០ení IP ÚSES – liniová zeleᒀ 190/2

282

309/1

orná pᛰda

orná pᛰda

trvalý travní porost

7.29.04
7.29.11
7.29.14
7.29.04
7.29.11
7.29.14
7.50.01
7.50.01
7.68.11

0,0258
0,0110
0,0348
0,0252
0,0094
0,0370
0,0058
0,0016
0,0066

0
0
0
0
0
0
0
0
0

II
II
III
II
II
III
III
III
V

celkem 0,1572 0
U 6 plocha pro zalo០ení IP ÚSES – liniová zeleᒀ 190/2

150/1
150/2

orná pᛰda 7.29.11
7.29.14
7.29.11
7.29.11

0,0426
0,0492
0,0054
0,0014

0
0
0
0

II
III
II
II

celkem 0,0986 0
U   -  plochy IP ÚSES – liniová zeleᒀ   CELKEM                                                                       0,9784               0
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NÁVRH K ODNᆠTÍ ZPF CELKEM v ZÚ   0
NÁVRH K ODNᆠTÍ ZPF CELKEM mimo ZÚ   9,2763
NÁVRH K ODNᆠTÍ ZPF CELKEM    9,2763

Pozn.:
zábor mimo zastavᆰné území (ZÚ)
zábor v ZÚ
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E.2. pozemky urაené k plnᆰní funkce lesa (PUPFL)
B6. Zábor ZPF a PUPFL

Lesní pᛰda v ᖐeᘐeném území spadá do pᖐírodní oblasti ა.16 - Ⴠeskomoravská vrchovina, lesní oblasti 33 – Pᖐedhoᖐí 
Ⴠeskomoravské vrchoviny.
Lesní vegetaაní stupnᆰ :
• ა.3 – dubobukový – jihozápadní აást k.ú.
• ა.4 – bukový – ostatní plocha k.ú.
Pro oblast je zpracován oblastní plán rozvoje lesᛰ.

Územní plán Lesního Jakubova respektuje následující po០adavky :
• Zachování rozsahu pᖐístupových a lesních cest
• Nenaruᘐení pᛰdoochranné a vodoochranné funkce lesa
V tᆰsné blízkosti ZÚ obce je dotაeno navrhovanými rozvojovými plochami OP lesa 50m.

Územním plánem nejsou navrhovány ០ádné delimitace pozemkᛰ urაených k plnᆰní funkce lesa na zemᆰdᆰlskou pᛰdu. 
Ⴠást pozemkᛰ ZPF je územním plánem navr០ena k zalesnᆰní a pᖐevedení do ploch PUPFL.

 E.2.1. navrhované funkაní vyu០ití ploch, veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, veᖐejnᆰ prospᆰᘐná 
opatᖐení

 

Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby
3. Du3 - úაelová komunikace a cyklistická stezka, max. ᘐ. dopravní plochy 3,5 m

Veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení
14. U7 – doplnᆰní a dostavba prvku LBK ÚSES

Územním plánem jsou respektovány a územnᆰ chránᆰny veᘐkeré pozemky urაené k plnᆰní funkce lesa, 
k záboru PUPFL je navrhována invariantnᆰ stávající odlesnᆰná trasa nezpevnᆰné komunikace na západním 
okraji ᖐeᘐeného území, která slou០í pro obsluhu  navazujících pozemkᛰ i v k.ú. Horní Lhotice – brodem pᖐes 
ᖐíაku Chvojnici. Komunikace je funkაnᆰ vyu០ívána jako cyklotrasa ა. 5112. K záboru je navr០ena plocha 
v nezbytnᆰ nutném rozsahu pro funkაní provoz – v ᘐíᖐce cca 3,5m. Komunikace je veᖐejnᆰ prospᆰᘐnou 
stavbou. 

Z ᖐeᘐení generelu ÚSES vyplývá doplnᆰní a pᖐestavba prvku LBK ÚSES v jihovýchodní აásti ᖐeᘐeného území 
v trase LBK 12.2a-c. Plocha je souაástí PUPFL a není pᖐedmᆰtem záboru. 

 E.2.2. dosavadní vyu០ití ploch
Plocha má charakter nezpevnᆰné obslu០né komunikace, je kompletnᆰ odlesnᆰna. V trase je umístᆰna 
regionální cyklostezka, komunikace slou០í obsluze zemᆰdᆰlských pozemkᛰ i na k.ú. Horní Lhotice a slou០í 
volnému pohybu v krajinᆰ. Plocha se nachází mimo ZÚ obce.

 E.1.4. pᖐedp. dᛰsledky navrhovaného ᖐeᘐení na zemᆰdᆰlský pᛰdní fond 
Zpracováno dle :
Zákona ა. 289/1995 Sb. o lesích a o zmᆰnᆰ a doplnᆰní nᆰkterých zákonᛰ (lesní zákon)

K odnᆰtí je navr០ena jen nejnutnᆰjᘐí plocha PUPFL. Navrhovanou výstavbou není naruᘐována stávající 
organizace PUPFL ani lesní cesty. Návrh respektuje územní systém ekologické stability.
Celkové vyაíslení záboru ZPF slou០í pouze pro potᖐeby návrhu ÚP a je orientaაní.
Orgánem ochrany PUPFL zpᛰsobilým k udᆰlení souhlasu s odnᆰtím je O័P MᆰÚ Námᆰᘐᙐ nad Oslavou. 

Poplatek za odnímanou lesní pᛰdu
Podle zákona ა. 289/1995 Sb., o lesích a o zmᆰnᆰ a doplnᆰní nᆰkterých zákonᛰ (lesní zákon)
Je ០adatel povinen zaplatit poplatek za odnᆰtí PUPFL. Výᘐe poplatku je stanovena orgánem SSL rozhodnutím 
dle §13, odst. 1 zákona. 

Du PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Du MÍSTNÍ A ÚჀELOVÉ KOMUNIKACE, CYKLOSTEZKY
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Pᖐehled lokalit navrhovaných pro výstavbu a ploᘐná opatᖐení

Du   PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Du3 - úაelová komunikace a cyklistická stezka

Komplexní zdᛰvodnᆰní záboru PUPFL

Du – plochy a koridory dopravní infrastruktury  
Lokalita typ území

Du3
Nezastavᆰné území – PUPFL
stávající trasa cyklistické stezky  - úაelová komunikace ᘐ.max. 3,5m – obsluha 
stávajících zem. Ploch i na k.ú. Horní Lhotice

odᛰvodnᆰní umístᆰní ploch záboru z hledisek ochrany PUPFL a právem chránᆰných zájmᛰ :
• ochrany PUPFL

§ zachovává a nenaruᘐuje stávající rozsah pᖐístupových a lesních cest
§ nenaruᘐí hydrologické pomᆰry v území
§ nenaruᘐí pᛰdoochranné funkce lesa
§ odnímá jen nejnutnᆰjᘐí plochu (ᘐ. max. 3,5m)

• Ochrany ០ivotního prostᖐedí
§ Koridor nenaruᘐí úroveᒀ kvality ០ivotního prostᖐedí 

Odᛰvodnᆰní z hledisek socioekonomických, stavebnᆰ technických a urbanistických :
• Zajiᘐtᆰní prostupnosti území pro regionální cyklistickou, pᆰᘐí a obslu០nou dopravu   
• Dopravní prostupnost je ᖐeᘐena v trase stávající nezpevnᆰné komunikace

Výpoაet záboru PUPFL

ozn. lok.. Návrh funkაního 
vyu០ití 

ა.parcely dle 
KN

kultura dle 
KN

Výmᆰra  
plocha (ha) z toho k odnᆰtí 

PUPFL
Du 3 plochy DI - úაelová 

komunikace
190/1 lesní 

pozemek
0,0733 0,0733

Pozn.:
zábor mimo zastavᆰné území (ZÚ)
zábor v ZÚ

Ing.arch. Milan Grygar
10/2009


