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1.

Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 20.01.2015.
Zastav né území je vyzna eno ve výkresech územního plánu:
výkres I.B.1 – Základní len ní území
výkres I.B.2 – Hlavní výkres

2.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území

2.1. Základní koncepce rozvoje území
Základní koncepce rozvoje obce vychází zejména ze stávajícího plošného a prostorového
uspo ádání obce, p írodních podmínek, za len ní obce do struktury osídlení a širších dopravních vazeb.
Obec Dušejov se nadále bude rozvíjet jako obec, ve které je sídlo mikroregionu Dušejovsko
sdružující 10 okolních obcí i jako obec zajiš ující základní služby (zvl. na úseku školství a
zdravotnictví) pro n které obce mikroregionu.
Na pojetí územního plánu se významn projevuje rekonstruovaná silnice II/602, která je souástí Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina a zp ístup uje blízkou rozvojovou oblast republikového významu – OB 11.
Sídlo Dušejov je rozvíjeno jako souvisle urbanizovaný celek. Není uvažováno s územním rozvojem osamocen stojících struktur osídlení resp. samot v krajin . Ve volné krajin nebudou
vytvá ena nová sídla i samoty.
Je respektována identita urbanistického uspo ádání obce, p írodní a krajinný potenciál území.
Nové rozvojové plochy eší p edevším problém zam stnanosti (plochy výroby a skladování) a
problém ubytovací (plochy bydlení).
Rozvojové plochy jsou koncipovány tak, aby byly zajišt ny podmínky pro kontinuální a harmonický rozvoj obce a zárove umož ovaly dostate nou flexibilitu pro výhledové dnes
mnohdy nep edvídané požadavky.
2.2. Ochrana a rozvoj hodnot
írodní hodnoty
Respektována je významná hodnota údolní nivy Jedlovského potoka s b ehovým porostem a
zatravn nou ekologicky cennou p echodovou zónou. Revitalizována bude p etvo ená ást
vodního toku v souladu s pot ebami ÚSES. ešena bude kultivace údolní nivy za ú elem
snížení zranitelnosti prost edí – tzv. nárazníková zóna.
Respektován je rybník u samoty Pánkovsko s dob e vyvinutým litorálním pásmem a okolí
ítoku s dob e se formujícím p echodem vodního systému v terestrický.
Nem n je charakter p írodních horizont a pohledov exponovaných ploch (plocha mezi sil.
II/602 a sil. III/13114 - nad k ížkem, plocha lesa obklopená ornou p dou na kót 650 m n. m.).
Podmín
p ípustná je výstavba rozhleden ev. drobných artefakt za p edpokladu, že nedojde
k narušení p írodních dominant i významnému nevratnému zásahu do porost .
Akceptována jsou d ležitá vyhlídková místa p edevším vyhlídkový bod
- na ú elové komunikaci nad kostelem
- na místní komunikaci v obytné zón nad zem lským areálem
- na silnici III/13114 cca 150 m SV od k ižovatky se sil. II/602
- na ú elové cest od základní školy na sil. II/602
- u chat situovaných severn od samoty Pánkovsko
tím, že nebudou p ipušt ny aktivity, které by mohly potla it i narušit výhledy a pr hledy do
krajiny.
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Chrán ny jsou mohutné exemplá e listnatých strom – solitéry, skupiny strom
v urbanizovaném území i území neurbanizovaném. Novými dosadbami strom oživit obraz
krajiny z blízkých i dalekých pohled .
Plochy les resp. jejich lenité okraje se považují z hlediska vizuálního za nejvýznamn jší ást
lesa. Není p ípustné tzv. zahlazování okraj lesa, které zárove snižuje i ekologickou hodnotu
okraje porostu.
Rozptýlená zele v krajin je akceptována jako d ležitý a typický prvek kulturní krajiny.
Biologická propustnost krajiny bude zvýšena zachováním respektive dopln ním ÚSES
v parametrech, které jsou obsaženy v dokon ené komplexní pozemkové úprav .
Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty
Akceptovat dochovanou urbanistickou strukturu sídla tvo enou zejména:
itelným jádrem sídla, jehož severozápadní okraj tvo í d íve zcela jist honosné selské
usedlosti a areál kostela se h bitovem
- silnicí III/1338, která tvo í základní kompozi ní osu sídla
- interiérovými pr hledy na kostel
- udržovanou zem lskou usedlost s p ilehlým okolím na samot zvané Pánkovsko
Opat ení:
- každý zásah do podstaty vyjmenovaných prostor musí mít pozitivní dopad na charakter
a m ítko dochované zástavby a její prostorové uspo ádání
- nedopustit umis ování staveb i jiných záležitostí, které by svým architektonickým
výrazem, proporcemi i m ítkem i provozními aktivitami narušily hodnoty území
- zabývat se ešením a dotvo ením neut šeného prostoru u budovy obecního ú adu
s cílem zd raznit spole ensko-kulturní význam místa a d ležitost hlavní kompozi ní
osy sídla
Respektovat kulturní dominanty území:
ž kostela sv. Bartolom je
- objekt základní školy
- zd ný objekt trafostanice jako technickou památku
Opat ení:
- nep ipustit aktivity stavební i jiné, které by mohly narušit i potla it jejich p sobení
v daném prostoru
ítko objektu školy považovat za jedine né a pro nové stavební zám ry v sídle
nep ekro itelné
- vymezením ploch zelen izola ní potla it p sobení rušivých dominant v obci (viz.
které objekty v zem lském areálu)
respektovat stavby drobné architektury:
- objekty sakrálního významu – zde k íže v sídle i kolem sídla
- kulturn historické artefakty – památník ob tem I. sv. války
Opat ení:
- zachovat tyto objekty, nep ipustit stavební i jiné aktivity narušující jejich vzhled nebo
jejich okolí
- u zanedbaných objekt vyžadovat jejich obnovu
- objekty pokud možno nep emis ovat
Civiliza ní hodnoty
ešením územního plánu jsou respektovány a rozvíjeny hodnoty obce spo ívající p edevším
ve vybavenosti obce ve ejnou infrastrukturou.
Vytvo eny jsou podmínky pro zajišt ní územní p ipravenosti na úseku bytové výstavby p i
im eném a hospodárném využívání zastav ného území:
- nep ipustit takové územn technické po iny, které vy ve svém d sledku p inesly
omezení dopravní obslužnosti obce hromadnou dopravou
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-

akceptovat plochy ve ejných prostranství s ve ejn p ístupnou zelení v jádrové ásti
sídla v okolí víceú elové nádrže a blízkého h išt
- do území negativního vlivu zem lského areálu neumis ovat nové stavby i za ízení
vyžadující ochranu p ed hlukem a dalšími doprovodnými negativními vlivy na pohodu
bydlení a životní prost edí v bec
Povinnosti stavebníka je v rámci podrobn jší dokumentace stavby prokázat na základ
hlukového posouzení stavební zám ru dodržení platných limitních hladin hluku.
3.

Urbanistická koncepce v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému
sídelní zelen
Je vyzna ena ve výkresové ásti územního plánu ve výkrese I.B.2 Hlavní výkres.

3.1. Urbanistická koncepce
Je zachována základní organizace území, kultivována je kvalita osídlení, zachována je
historická hodnota obce a autenti nost obce.
Akceptováno je historické jádro sídla tvo ené p edevším objekty p vodního sídla (pl. smíšené
obytné vesnické), kterému dominuje areál církevních staveb a na západní stran pozd ji
postavená stavba základní školy. Jedná se o územn stabilizované plochy s pot ebou
modernizace. Lze p ipustit, že starší bytový fond zde m že být stále více využíván pro
rekrea ní – tzv. druhé bydlení. Nesourod zde p sobící ve ejná prostranství nutno provázat do
tších celk p i zajišt ní jejich dobré p ístupnosti. Zárove
kompozi ní zám r t chto
ve ejných prostranství musí nalézt jednotící moment. V historickém jádru se neuvažuje se
zvyšováním hladiny zastav ní ani významné zvyšováním koeficientu zastav ní ploch. Na
výrazu jádra sídla se bude svojí západní ásti podílet plocha p estavby.
Plochy bydlení – plochy bydlení hromadného (v bytových domech) jsou územn stabilizovány
a není uvažováno s další výstavbou této formy bydlení. Plochy bydlení individuální
v rodinných domech vesnické jsou koncipovány vesm s na pravoúhlé pravidelné osnov a
zaujímají velmi významnou ást zastav ného území. Územní plán tyto plochy považuje za
územn stabilizované s díl ími možnostmi dostavby proluk. St ešní hladina 1 – 2 NP z stává
zachována. Nové plochy bydlení individuální v rodinných domech vesnické jsou p edevším
vymezeny na jižním okraji sídla v . menší plochy u autobusové zastávky Dušejov.
Plochy rodinné rekreace – územn stabilizované plochy, neuvažuje se dalším rozvojem tohoto
typu rekreace.
Plochy ob anského vybavení – soust ed ny jsou v jádru sídla, dostate né velikosti, rozsahu.
Akceptovat dosud dominantní ú inek kostela, ešit rekonstrukci víceú elového objektu
obecního ú adu s pot ebou vhodn jšího zapojení do obrazu sídla. Nov vymezenou plochou
ob anského vybavení ešit rozší ení zázemí pro mate skou a základní školu.
Plochy ve ejných prostranství – stávající plochy ve ejných prostranství jsou územn
stabilizovány (též p edchozí požadavky na úpravu jádra sídla). Nová ve ejná prostranství
s p evahou zpevn ných ploch zajistí obsluhu zastavitelných ploch dopravní a technickou
infrastrukturou.
Plochy výroby a skladování – akceptován je zem lský areál založený na východním okraji
sídla bez hlubších urbanistických rozbor . Areál t eba modernizovat, najít jasné provozní
vztahy a doplnit ho zelení. Potla it p sobení skladového objektu jako negativní dominanty v
území ochranou zelení. Dobudovat ochranou zele po obvodu areálu. Nep epokládá se
významné zvyšování koeficientu zastav ní. Nové plochy výroby jsou rozvíjeny jako plochy
výroby drobné a služeb mezi zem lským areálem a silnicí II/602. V návaznosti na jádro
sídla je vymezena plocha p estavby jako plocha výroby drobné a služeb.
3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby
Plochy zastavitelné jsou ozna eny kódem Z, plochy p estavby kódem P.
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evažující ú el plochy a kód plochy
podmínky využití
charakteristika

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

kód

Na základ výsledk spole ného jednání o návrhu
ÚP byla zastavitelná plocha zrušena.

PP

pl.
bydlení
individuální
v rodinných domech – vesnické
(lokalita pod sil. III/1336)

Z2

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

BV

Výstavba RD s využitelným podkrovím. Akceptovat stávající parcelaci o velikosti 1200 – 1300
m2. KZP 0,20 - 0,30, KZ 0,60 - 0,50. Charakter
zástavby otev ený. Objemové a architektonické
ztvárn ní ešit s ohledem na kontext okolní zástavby. Území ochranného pásma el. vedení využít pro zele zahrad s možným p ístupem provozovatele za ízení. Dopravní obsluhu lokality
vzhledem k individuáln p ipravované výstavb
uvažovat p ímo ze sil. III. t ídy. Zachovat prostor
pro umíst ní chodníku p i silnici. Akceptovat
požadavky ochranného pásma vodního zdroje II.
stupn .

0,64

BV

Na využitelné ásti plochy ešit výstavbu rodinného domu plnícího náro né územn technické
podmínky místa – ochranné pásma silnic, požadavek rozhledu na k ižovatce silnic, ochranná
pásma el. vedení VN 22 kV, bezpe nostní pásmo
VTL plynovodu i ochranné pásmo vodního zdroje
II. stupn . Objemové a architektonické ztvárn ní
ešit s ohledem na nárožní polohu místa
v kontextu okolního zastav ní. P i využití plochy
ešit pot ebnost p ístupu provozovatele za ízení
na trasy el. za ízení VN 22 kV. Dopravní obsluha
– z jedné ze silnic.

0,21

BV

Využít proluku v zastav né ásti na hranici mezi
historickou a nov jší zástavbou pro výstavbu RD.
Forma zastav ní bude sou asná erpající z tradice
venkovského domu zajiš ující prostorov bezkolizní p echod mezi p vodním a nov jším zastav ním obce. Dopravní obsluha bude z místní komunikace. Zohlednit pot ebu rozhledu z místních
komunikací na sil. III. t ídy.

0,08

SV

V návaznosti na stávající objekt téhož zp sobu
využití ešit novou zastavitelnou plochu. Míra
využití plochy KZP 0,40, KZ 0,45. Charakter
zástavby bude inspirován charakteristickou zelskou usedlostí v sídle. Celkový výraz a
architektonické ztvárn ní bude soudobé. Respektovat anebo p eložit podzemní telekomunika ní
kabel. Dopravní obsluha bude z místní komunikace vymezující JV okraj plochy, podmín
ípustná je ze sil. III. t ídy. Není vylou ena ani
dopravní obsluha z p ilehlé plochy kódu SV.

0,20

PZ

Využití plochy bylo prov eno územní studií
Dušejov – jihozápad, kterou po ídil Ú ad územního plánování Magistrátu m sta Jihlavy.

0,20

BV

Využití plochy bylo prov eno územní studií
Dušejov – jihozápad, kterou po ídil Ú ad územního plánování Magistrátu m sta Jihlavy.

1,40

PP

pl.
bydlení
individuální
v rodinných domech – vesnické
(lokalita
k ižovatky
silnic
III/1336 a III/1338)
Z3

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl.
bydlení
individuální
v rodinných domech – vesnické
(proluka)
Z4
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. smíšené obytné – vesnické

Z5

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl.
ve ejných
prostranství
s p evahou nezpevn ných ploch
Z6

Z7

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

vým ra
(ha)

PP

pl.
bydlení
individuální
v rodinných domech – vesnické
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evažující ú el plochy a kód plochy
podmínky využití
charakteristika

kód

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

Z8

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

Na základ výsledk spole ného jednání o návrhu
ÚP byla zastavitelná plocha Z8 zrušena.

Z9

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

Na základ výsledk spole ného jednání o návrhu
ÚP byla zastavitelná plocha Z9 zrušena.

SV

Zástavba výrazn horizontální nep ekro í stávající st ešní hladinu blízkého zastav ní. P i využití
plochy zohlednit hloubku uložení stávající kanalizace Dopravní napojení bude z p ilehlé místní
komunikace. V dalších stupních ízení bude dokladován soulad s právními p edpisy na úseku
hluku a vibrací v i provozu na komunikaci
II/602.

0,35

PV

Ve ejné prostranství je vymezeno stávajícími
prvky technické infrastruktury. ešit umíst ní
dvoupruhové místní komunikace sm rov nerozlené funk ní sk. C pro návrhovou rychlost 30
km/h. Prom nnou ší ku ve . prostranství na jeho
za átku a konci využít pro parkovišt a ve ejnou
zele .

0,29

ZO

Zele komponovat s požadavkem odclon ní stávající obytné zóny od budoucí výrobní zóny.
Mimo význam hygienický bude mít zele také
s ohledem na vizuální exponovanost celého svahu
význam estetický. Výšku stromového patra volit
tak, aby nezastínila celý pozemek p ilehlých do.

0,15

ZO

Zele komponovat s požadavkem vytvo ení ú inné ochrany území p ed vlivem pozemní dopravy
na sil. II/602 a požadavkem zajišt ní vhodného
echodu mezi plochami výroby a bydlení. Výsadbu vzr stných druh strom ešit se zohledním položených telekomunika ních kabel .

0,70

VD

Výstavba objekt výroby a skladování. KZP 0,30
- 0,55, KZ 0,35 - 0,20 na stavebním pozemku,
který bude p id len stavebníkovi. Charakter zástavby areálový s preferencí výrazn horizontálního uspo ádání. Výška zástavby do 7 m od terénu. Minimalizovat terénní úpravy. Dopravní obsluha bude z místní stávající anebo nové komunikace.

1,93

VD

Výstavba objekt výroby a skladování. KZP 0,30
- 0,50; KZ 0,35 - 0,25 na stavebním pozemku,
který bude p id len stavebníkovi. Charakter zástavby volný výrazn horizontální, sledující sm r
vrstevnic. M ítkem bude vycházet z tradi ních
hospodá ských stavení sídla. P iznat výrobní
charakter staveb. Dopravní obsluha z nové místní
komunikace. P ímé sjezdy na sil. II/602 jsou

0,56

pl. smíšené obytné - vesnické

Z10
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl.
ve ejných
prostranství
s p evahou zpevn ných ploch
Z11
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. zelen ochranné a izola ní

Z12
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. zelen ochranné a izola ní

Z13
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. drobné výroby a výrobních
služeb
Z14
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. drobné výroby a výrobních
služeb
Z15

Zvláštní podmínky využití:

vým ra
(ha)
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evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika
ÚS

RP

DP

podmínky využití

vým ra
(ha)

VD

Dostavba proluky mezi místní komunikací a nov
vybudovanými objekty nesourodého výrazu.
Dostavbou sjednotit nesourodost výstavby situované p i vstupu do výrobní zóny. Dopravní p ístup ze stávajících místních komunikací anebo i
ze sousedních ploch technické infrastruktury a
plochy drobné výroby a výrobních služeb.

0,14

PV

Na ve ejném prostranství dle geometrického plánu ešit umíst ní místní komunikace, na zbývajících ástech plochy ešit zele , p ípadn parkovišt pro osobní automobily.

0,16

PZ

Ve zbytkové ploše ešit ve ejnou zele .

0,03

PZ

Ve zbytkové ploše ešit ve ejnou zele . Prov it
možnost výsadby zelen zlepšující hygienu prost edí obytné zóny.

0,09

PZ

Na ve ejném prostranství ešit ve ejnou zele . Do
kompozice ve ejného prostranství, které umož uje nenásilné odd lení obytné zóny od h bitova se
pokusit zakomponovat skupinu ovocných strom .

0,11

ZN

Plocha pro oddych a relaxaci majitele nemovitosti
na zahrad , která plní zejména funkci zahrady
užitkové. Akceptovat stávající skupinu dominantních strom v etn stavby podmi ující bydlení a rodinného bazénu.

0,39

OV

Na ploše rozvinout aktivity spojené s pot ebami
edškolní a školní aktivity. KZP do 0,35

0,09

SV

Umožnit rozvoj v krajin
samostatn stojící
usedlosti, p edevším její hospodá ské ásti. Zástavbu ešit v kontextu stávajícího zastav ní.
Zachovat alespo
ást zelen s funkcí optické
clony p i jižním okraji plochy

0,18

VD

estavba nedostate
a nevhodn využívaného
území v bezprost ední vazb na jádrovou ást
sídla. KZP 0,30 - 0,55; KZ 0,25 - 0,35 na stavebním pozemku, který bude p id len stavebníkovi.
Zástavba bude vycházet z tradi ních hospodá ských stavení sídla. Dopravní napojení bude
z p ilehlého ve ejného prostranství. Prov it
možnost p ímého p šího napojení ve ejného pro-

0,52

kód
PP

nep ípustné.

pl. drobné výroby a výrobních
služeb
Z16
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl.
ve ejných
prostranství
s p evahou zpevn ných ploch
Z17

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl.
ve ejných
prostranství
s p evahou nezpevn ných ploch
Z18

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl.
ve ejných
prostranství
s p evahou nezpevn ných ploch
Z19

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl.
ve ejných
prostranství
s p evahou nezpevn ných ploch
Z20

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl.
nezastavitelných
soukromých zahrad
Z21

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. ob anského vybavení - pl.
ve ejné vybavenosti
Z22

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. smíšené obytné - vesnické
Z23

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. drobné výroby a výrobních
služeb
P1
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plochy

I.A. Textová ást

evažující ú el plochy a kód plochy
podmínky využití
charakteristika
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

kód

vým ra
(ha)

stranství na sportovišt .
PP

Míra využití území je vyjád ena indexem využití území, který je definován koeficientem
zastav né plochy (KZP) a koeficientem zelen (KZ). Koeficient zastav né plochy (KZP) je
podíl plochy ur ené k zastav ní nadzemními objekty vztažený k vymezenému stavebnímu
pozemku na konkrétní ploše s rozdílným zp sobem využití. Koeficient zelen (KZ) vyjad uje
podíl ploch zelen vztažený k vymezenému stavebnímu pozemku na konkrétní ploše
s rozdílným zp sobem využití.
Zvláštní podmínky ve využívání území: ÚS - územní studie, RP - regula ní plán, DP - dohoda
o parcelaci, PP - podmín
p ípustné využití plochy.
Napojení zastavitelných ploch a ploch p estavby na sít technické infrastruktury (kde si to
charakter plochy vyžaduje) bude ešeno jejich prodloužením. Nový kanaliza ní sb ra si
vyžádá rozvoj výrobní zóny. Výrobní plochy umož ují umíst ní v p ípad nutnosti nové
trafostanice.
3.3. Sídelní zele
Systém sídelní zelen je tvo en samostatn vymezenými plochami i zelení, která je sou ástí
jiných ploch.
Do samostatn vy len ných ploch zelen pat í:
plochy ve ejných prostranství s p evahou nezpevn ných ploch (PZ)
plochy zelen nezastavitelných soukromých zahrad (ZN)
plochy zelen ochranné a izola ní (ZO)
Plochy ve ejných prostranství s p evahou nezpevn ných ploch – nachází se v jádru sídla mezi
ob anskou vybaveností a p vodním zastav ním. Koncepce využití t chto ploch spo ívá ve
zcelení ploch ve ejné zelen do v tších celk , v zajišt ní prosperity stávajících vzr stných
strom s dosadbou kosterních d evin. Kompozi ní prvek zelen musí do prostoru p inést jistý
ád a jeho celkové zklidn ní se za len ním vodní plochy a plochy h išt .
Plochy zelen nezastavitelných soukromých zahrad – tvo ena je p edevším zahradami, sady,
ípadn dalšími pozemky zajiš ující samozásobitelskou produkci i rekrea ní využití
uživatele. Jako samostatné plochy jsou vymezovány na místech pohledov exponovaných.
Velmi asto jsou plochy soukromých zahrad zahrnuty do jiného typu ploch. Na plochách
soukromých zahrad bude aplikovaná zejména výsadba vysokokmenných ovocných strom
(respektovat omezení daná existencí inženýrských sítí). Zele zahrad bude sm ována do
volné krajiny tak, aby byl zabezpe en „m kký“ p echod urbanizovaného území do volné
krajiny.
Plochy zelen ochranné a izola ní – vytvá í rozhraní (izolaci, ochranu) mezi r znými
nevhodn se ovliv ujícími funkcemi v území i okolo zdroj zne išt ní. Dále vytvá í
optickou clonu eliminující nebo snižující nežádoucí ú inek negativních prvk v území.
Stávající ochranná a izola ní zele se ve více i mén ú inných formách vyskytuje po obvodu
zem lského areálu, omezen pak u fotbalového h išt . Nové plochy ochranné a izola ní
zelen jsou navrženy p i silnici II/602 a dále tento typ zelen odd luje pl. bydlení od ploch
výroby. Realizace ochranné zelen je možná i v rámci jiných ploch s rozdílným zp sobem
využití.
i návrhu a realizaci zelen preferovat používání autochtonních druh d evin. Výb r d evin
zvl. zelen na ve ejných prostranstvích provád t tak, aby se uplatnily celoro , nejen ve
vegeta ním období. Vhodné lokality doplnit listnatými stromy s vysoko nasazenou korunou,
které budou p ízniv p sobit na obraz obce. Kompozice zelen zejména na ve ejných
prostranství musí spl ovat požadavek jednoduché údržby. Posilovat pronikání krajinné zelen
do sídelního prost edí.
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Zele , která je sou ástí jiných ploch se zm nou v území, je tvo ena zejména tzv. vyhrazenou
zelení na plochách ob anské vybavenosti a plochách výroby a skladování. Tento rámec
v mnoha p ípadech napl uje i zele soukromá na zahradách a sadech.
4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn podmínek pro její umis ování
4.1. Koncepce dopravní infrastruktury
Silni ní sí na území obce je územn stabilizována.
Silnice II/602 – územní plán respektuje provedenou modernizaci silnice v p íslušných
parametrech a akceptuje projektovou dokumentaci, která eší rekonstrukci sil. II/602 v úseku
Dušejov (místní ást Cihelna) – Dvorce. Územní plán zp es uje koridor pro homogenizaci sil.
II/602 vymezený v ZÚR Kraje Vyso ina na ší i ochranného pásma sil. II. t ídy, v místech
autobusové to ny a dokon ované obytné skupiny rodinných dom po zastav né území.
Silnice je akceptována jako sou ást Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina.
Silnice III/1336 – silnic není sou ástí Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina. P ípadné úpravy
silnice budou spo ívat ve zlepšení technických parametr trasy. V zastav ném území je
akceptován význam silnice jako hlavní kompozi ní osy sídla a proto je na ní t eba uplatnit
principy dopravního zklid ování pr jezdních úsek silnice.
Silnice III/1338 – silnice není sou ástí Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina, p ípadné úpravy
budou spo ívat ve zlepšení technických parametr trasy silnice.
Silnice III/13114 – silnice není sou ástí Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina, p ípadné úpravy
budou spo ívat ve zlepšení technických parametr trasy silnice.
ležité postavení v koncepci rozvoje území bude mít p azení polní cesty propojující sil.
II/602 se silnicí III/1336 do místních komunikací a vymezení nové místní komunikace
obsluhující území výrobní zóny.
Budování nových sjezd na silnici II. t ídy je zakázáno a na silnice III. t íd je umožn no
pouze v nezbytných p ípadech. Umožnit je t eba zapo atý systém dopravní obsluhy
zastavitelné plochy Z2.
Nové objekty rodinných dom budou dopravn p ístupné z ve ejných prostranství i jiné
ve ejn p ístupné plochy (ve ejné pozemní komunikace).
Zachována jsou stávající parkovišt v jádru sídla, p i plochách výrobních a ob anské
vybavenosti. Nevylu uje se jejich rekonstrukce.
Nové plochy pro parkování budou ešeny p edevším na stávajících i navržených plochách
dopravy silni ní, plochách ve ejných prostranství event. v rámci dalších ploch s rozdílným
zp sobem využití, kde parkování a odstavování vozidel je p ípustné.
ípustná je dále výstavba hromadných, skupinových i adových garáží na plochách výroby
a skladování.
Územní plán nep ipouští z izování odstavných, parkovacích stání a garáží pro vozidla o vyšší
hmotnosti než 3,5 t v obytných zónách a na ve ejných prostranství.
Je požadováno, aby každý nov vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo jedno
garážové i odstavné stání pro osobní automobil.
Pot ebný po et odstavných a parkovacích stání je ešen na stupe automobilizace 1 : 2,5.
Stávající sí ú elových komunikací uplatn ná v komplexní pozemkové úprav je dosta ující.
Koncepcí územního plánu není obsluha zem lské a lesní krajiny omezována. Územní plán
ípadné další dopln ní ú elových cest nevylu uje.
Nemotorová dopravy je ešena po stávajících pozemních komunikacích (mimo sil. II. t ídy) a
ve ejných prostranstvích. Úprava p šího provozu na silnici III/1336 v urbanizovaném území
bude ešena v souvislosti s dopravním zklidn ním této silnice.
Ponechán je stávající systém ve ejné dopravy, který je zajiš ován autobusovou p epravou.
Respektováno je stávající rozmíst ní autobusových zastávek.
erpací stanice pohonných hmot je územn stabilizovaná. P ípadné další služby pro motoristy
je možno z izovat v jiných k tomu p íhodných plochách s rozdílným zp sobem využití.
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Železni ní, letecká ani vodní doprava nemá na území obce své zájmy.
4.2. Koncepce technické infrastruktury
Zp sob zásobení obce pitnou vodou se nem ní. Ve vodárenské soustav je dostatek vody pro
pokrytí rozvojových pot eb obce. Nové zastavitelné plochy budou napojeny prodloužením stávajících ad .
V oblasti odvád ní a išt ní odpadních vod je nutná rekonstrukce stávajících úsek kanalizace.
i napojení nových rozvojových ploch bude preferován oddílný systém kanalizace.
Akceptován je požadavek na intenzifikaci istírny odpadních vod.
U rozptýlené zástavby je možná výstavba jímek na vyvážení, alternativn lze povolit domovní
istírny odpadních vod nebo jiné ekvivalentní technologie išt ní odpadních vod, které budou
v souladu s platnou legislativou.
Odvád ní deš ových vod je ešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních pom
v povodí tzn. zvyšovat reten ní schopnost krajiny, deš ové vody uvád t maximáln do vsaku i
je zadržovat na pozemku.
Zachován je stávající systém zásoben obce zemním plynem. Respektován je VTL plynovod, regula ní stanice VTL/STL s jejich ochrannými a bezpe nostními pásmy.
Situace v zásobování teplem obce je stabilizována. Neuvažuje se výstavba centrálního zdroje
tepla v obci. Akceptován je fakt, že rozhodující podíl významn jších odb ratel tepla je plynofikován.
Nebrání se využívání alternativních zp sob vytáp ní (solární kolektory na nemovitostech, tepelná erpadla aj.).
K zajišt ní výhledových pot eb dodávky el. energie v sídle bude využito stávajících trafostanic
s jejich p ípadným p ezbrojením. Umožn na je výstavby nové trafostanice v prostoru nové výrobní zóny.
Neuvažuje se s umis ováním výroben el. energie (v trné elektrárny). Fotovoltaická za ízení nelze umis ovat mimo urbanizovanou ást obce.
Zohledn na je trasa dálkového telekomunika ního kabelu procházejícího územím akceptovat
sou asná za ízení elektronických komunikací.
Nep edpokládá se výstavba dalších stožár mobilních operátor , el. vedení VVN, ZVN, výstavba VVTL plynovod ani produktovod . Pokud nebudou omezeny rozvojové zám ry obce,
územní plán nebrání z izování dalších radioreléových spoj .
Za ízení pošty je územn stabilizováno.
4.3. Koncepce ob anského vybavení ve ejného i ostatního
Stávající plochy ob anského vybavení jsou plochami územn stabilizovanými. Výhledové
územní pot eby školní a p edškolní výchovy budou ešeny na zastavitelné ploše Z22.
Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných
ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, p ípadn
podmín
p ípustným využíváním dané plochy.
4.4. Koncepce ve ejných prostranství
Stávající plochy ve ejných prostranství je t eba maximáln respektovat.
Revitalizovat ve ejná prostranství mající v organismu sídla zásadní význam – viz. kulturní,
urbanistické a architektonické hodnoty kap. A 2.2. a kap. A 3.3. Sídelní zele .
Revitalizací ve ejných prostranství je usilováno o posílení atraktivity obce a zd razn ní
identity p vodního osídlení.
S úpravami ve ejných prostranství je pot ebné ešit i úpravy objekt a prostor bezprost edn
iléhající k ve ejným prostranstvím.
Preferována je obsluha zastavitelných ploch dopravní a technickou infrastrukturou z ploch
ve ejných prostranství.
4.5. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
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Akceptováno je realizované umíst ní sb rného dvora na okraji výrobní zóny obce.
Na území obce není evidována žádná skládka odpad .
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich
využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi,
rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Koncepce uspo ádání krajiny Dušejova sm uje k uplat ování proporcionálního rozvoje
írodních, sociálních a ekonomických faktor území.
Koncepce územního plánu považuje georeliéf za hlavního nositele vlastností krajiny,
irozeného stavu krajiny a nem ní ho.
Koncepce územního plánu v maximální mí e zachovává stávající využití lesních a
zem lských pozemk . Na lesních pozemcích se postupn uplat uje diferencovan jší a
irozen jší skladba les , zd razn na je nezbytnost zachování lenitosti okraj lesa. R st
urbanizovaného území je ešen na plochách p evážn zem lských a je omezen jen na
od vodn né p ípady (zvl. pl. bydlení, pl. výroby a skladování i plochy zelen izola ní), které
nelze umístit v zastav ném území. Zastavitelné plochy navazují na zastav né území. Není
uvažováno s rozši ováním stávajících struktur v krajin ani s vytvá ením nových samot.
Intenzifikace zem lské výroby vyžadující další scelování zem lské p dy není p ípustná.
Prioritou je zvyšování pestrosti krajiny s výrazn jším uplatn ním rozptýlené zelen a
doprovodné zelen u liniových prvk p írodního i um lého charakteru. Opat eními územního
plánu je podporována biodiverzita lu ních ekosystém .
Koncepce územního plánu z hlediska ochrany krajinného rázu:
respektuje dochovanou urbanistickou strukturu sídla, zasazení sídla do krajinného rámce,
eln využívá zastav né území a rozvojové plochy umis uje v p ímé vazb na
urbanizované území. Respektována je silueta sídla
zachováním stávající organizace krajiny nedochází k narušení d ležitých vymezujících
horizont a krajinných p ed
v pohledov exponovaných územích a d ležitých pohledových partiích z vyhlídkových
míst nejsou umis ovány žádné stavby i za ízení, která by rušila krajinnou scenérii
na území obce nejsou umis ovány žádné dominanty plošného, objemového i výškového
charakteru p ekra ující rámec stávajících staveb
územní plán zamezuje výstavb objekt do prostoru p írodních dominant i míst, které
nejsou zásadní nebo spoluur ující pro ráz krajiny (podmín
p ípustná je výstavba
rozhleden p im ené velikosti a citlivého ztvárn ní, p íp. drobných staveb sakrálních).
Do koncepce uspo ádání krajiny vstupuje roz len ní krajiny do ploch s rozdílným zp sobem
využití. V územním plánu našly uplatn ní:
plochy zem lské, orná p da (NZ.1)
plochy zem lské, trvalý travní porost (NZ.2)
plochy lesní (NL)
plochy smíšené nezastav ného území (NS)
plochy vodní a vodohospodá ské (W).
5.2. Vymezení ploch v krajin
Územní rozsah je vyzna en ve výkresové ásti územního plánu, ve výkrese . I.B.2 - Hlavní
výkres.
Plochy zem lské, orná p da – v plochách orné p dy nutno zvýšit podíl p írodních prvk ,
respektovat zásady, které jsou zakotveny v komplexní pozemkové úprav .
Plochy zem lské, trvalý travní porost – vesm s se jedná o louky údolních niv, které jsou
hospodá sky využívané. Nelze p ipustit jejich zorn ní.
Plochy lesní – jsou v území stabilizované. Územní plán navrhuje novou plochu lesa o vým e
0,01 ha, která vznikne asanací zbo eništ na parcele . st. 530).
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Plochy smíšené nezastav ného území – v územn stabilizované poloze jsou vymezeny jako
plocha regionálního biokoridoru ÚSES a pak jako d ležité plochy krajinné zelen .
Vodní plochy a toky – území obce je chudé na vodní plochy. Stávající vodní plochy i vodní
toky jsou respektovány. Malým p ísp vkem pro zlepšení situace je vymezení plochy pro
výstavbu malé vodní nádrže u samoty Pánkovsko. Vytvá ení nových vodních ploch je možné
za stanovených podmínek i v rámci jiných ploch rozdílného zp sobu využití, pokud to není
v rozporu s hlavním využitím ploch.
evažující ú el plochy a kód plochy

Ozna ení
plochy

N1

charakteristika

pl. vodní a vodohospodá ské

podmínky využití

vým ra
plochy
(ha)

respektovat rozhodnutí o nakládání
s povrchovými vodami vydané OŽP Magistrátu m sta Jihlavy dne 09.11.2011. Stavbu
realizovat dle projektové dokumentace

0,99

kód

W

5.3. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Koncepce ešení územního systému ekologické stability (ÚSES) sleduje vytvo ení vzájemn
propojeného souboru p irozených i pozm ných, avšak p írod blízkých ekosystém
zajiš ujících udržení p írodní rovnováhy.
Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému a
nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Plochy ÚSES jsou plochami nezastavitelnými, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le za
esn stanovených podmínek je možno p ipustit stavby liniové dopravní a technické
infrastruktury nerovnob žné s prvkem ÚSES, p ípadn stavby související s ochranou nebo
tvorbou životního prost edí).
Sou ástí koncepce ÚSES jsou interak ní prvky dopl ující sí biokoridor a biocenter.
Navrhovaná opat ení:
Biokoridor
RBK 452

LBK 1
Biocentrum
LBC Nad Robotskem

LBC Na Pánkovsku

LBC Chvojnov

LBC 1

Navrhovaná opat ení
Postupnými p stebními zásahy zm nit druhovou skladbu d evin na p írod
blízké porosty, druhov a v kov r zné, odpovídající stanovištním
podmínkám biokoridoru, který zastupuje mezofilní bu innou v tev.
Tam, kde je to nutné dosázet b ehový porost autochtonními d evinami
odpovídajícími stanovištním podmínkám. Louky zachovat, pravideln kosit
nehnojit, nevápnit a tam, kde není travinobylinný zasakovací pás dostate
široký nebo chyb jící doplnit.
Navrhovaná opat ení
Postupnými p stebními zásahy zm nit druhovou skladbu d evin na p írod
blízké porosty, druhov a v kov r zné, odpovídající stanovištním
podmínkám v biocentru.
Postupnými p stebními zásahy zm nit druhovou skladbu d evin na p írod
blízké porosty, druhov a v kov r zné, odpovídající stanovištním
podmínkám v biocentru.
Dosázet b ehový porost, jež by m l být tvo en p írod blízkými autochtonními
evinami, tam kde je to nutné, vytvo it dostate
široký zasakovací
travinobylinný pás podél toku, pop ípad jej zachovat. Území využívat
extenzivn dle plánu pé e o PR Chvojnov.
Louky využívat pouze extenzivn , pravideln kosit. Zamezit ruderalizaci a
degradaci spole enstev.

5.4. Prostupnost krajiny
Koncepce ešení územního plánu spo ívá v zachování stávající dostate né prostupnosti
krajiny.
elové komunikace v krajin jsou stabilizovány vhodnou výsadbou liniové zelen v krajin .
Biologická propustnost území bude posílena realizací ÚSES.
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Za antropogenní bariéru zvlášt z pohledu biologické propustnosti ÚP považuje silnici II/602.
5.5. Vodní hospodá ství
Vodní plochy a toky
koncepce vodního hospodá ství je založena na stabilit vodních režim (tj. v zásad na
snížení rozdílu mezi minimálními a maximálními pr toky) a vzájemného p sobení
vodních tok na okolní území
územní plán nenavrhuje žádná nová odvodn ní zem lských p d. Vybudovaný systém
odvodn ní je stabilizován. V místech dot ení (nap . stavebními aktivitami) je nezbytné
zachovat funk nost ponechaného systému odvodn ní
výstavba malé vodní nádrže u samoty Pánkovsko se považuje mimo vodohospodá ského
elu i za d ležitý prvek ekologické stability krajiny
pro výkon správy vodních tok vymezuje ÚP pás v ší i 8 m od b ehové áry
na území obce ÚP neumis uje žádná nová za ízení sloužící ke skladování hnojiv a
statkových hnojiv.
Ochrana p ed povodn mi
územní plán akceptuje režimy vyhlášeného záplavového území Jedlovského potoka.
Uvnit záplavového území nejsou umis ovány žádné nové stavby ani za ízení. Územní
plán umož uje v rámci stávající zastav né plochy intenzifikaci OV
koncepce ÚP up ednost uje vegetativní opevn ní vodních tok v etn dalších úprav,
které umož ují periodické zaplavování údolní nivy p i zvýšených jarních pr tocích
(snížení intenzity povod ové vlny)
územní plán nep ipouští zorn ní trvale travních porost , které pozitivním zp sobem
ispívají ke zvyšování retence území
hydrologické pom ry na území obce nevyžadují ešit zvýšené odtoky vody výstavbou
tzv. suchých poldr .
Protierozní opat ení
funk ní a strukturální uspo ádání zem lské krajiny stanovené komplexní pozemkovou
úpravou po dopln ní krajinou zelení (rozptýlenou i doprovodnou) bude odolné k ú ink m
trné eroze.
5.6. Podmínky pro rekreaci
Územní plán stabilizuje stávající plochy rekreace. Pro rozvoj rekrea ních pobytových aktivit
ipouští využití stávajícího domovního fondu nevhodného pro trvalé bydlení resp. p vodní
ur ení.
Akceptovány jsou pot eby krátkodobé rekreace obnovou funkce ve ejných prostranství,
stabilizací kulturního za ízení a ploch pro t lovýchovu a sport.
Neuvažuje se z izování zahrádká ských ani chatových kolonií i osad. Pro RD jsou vymezeny
dostate
velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad.
Dobrá propustnost krajiny vytvá í vhodné p edpoklady pro rozvoj pohybových aktivit. Není
uvažována výstavba speciálních cyklostezek. Pro cyklotrasy, turistické trasy i pro hipostezky
lze využít pozemních komunikací (mimo sil. II/602).
ší stezky v urbanizované ásti jsou budovány na plochách ve ejných prostranství.
5.7. Ložiska nerostných surovin, svahové pohyby
Na území obce nejsou evidována chrán ná ložisková území, dobývací prostory ani jiné
objekty ochrany nerostných surovin.
Na území obce nejsou zaznamenána žádná aktivní ani potenciální sesuvná území. Nenachází
se zde ani poddolovaná území z minulých t žeb.
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6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití v etn stanovení,
ve kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, stanovení podmínek prostorového uspo ádání
. ochrany krajinného rázu
6.1. Podmínky pro využití ploch
Územní rozsah ploch s rozdílným zp sobem využití je vymezen ve výkresové ásti územního
plánu ve výkrese N2 Hlavní výkres.
Plochy bydlení hromadné (BH)
Hlavní využití:
zabezpe ení pot eb bydlení v domech o více jak t ech bytech v kvalitním prost edí
ípustné využití:
pozemky bytových dom a ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen , pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejného ob anského vybavení
Podmín
p ípustné využití:
související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory pro zájmovou innost
a stavby i za ízení dopl ující hlavní využití plochy za podmínky, že svým provozováním
a výkonností nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší
zvýšení dopravní zát že plochy a jsou v územní menšin k vymezené ploše bydlení
Nep ípustné využití:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – udržet stávající m ítko staveb, neuvažovat s nástavbami. Do ešit
vybavení parteru
plochy zm n – nejsou navrženy
Plochy bydlení individuální v rodinných domech - vesnické (BV)
Hlavní využití:
zabezpe ení pot eb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení v kvalitním prost edí
ípustné využití:
pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , pozemky ve ejných
prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky místního ve ejného
ob anského vybavení
Podmín
p ípustné využití:
související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu budov, chov
drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitelská innost, p ípadn rodinná rekreace
ve stávajících domech. Vše za podmínky, že svým provozováním a výkonností nesnižují
kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší zvýšení dopravní zát že
plochy a jsou v územní menšin k vymezené ploše bydlení
Nep ípustné využití:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – nep edpokládá se významné zahuš ování zastav ného území. P ípadná dostavba proluk a zm ny dokon ených staveb musí m ítkem, formou respektovat
ítko, kontext a charakter okolního zastav ní. Akceptovat hladinu zastav ní okolních
staveb.
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plochy zm n – viz podmínky využití kap. A 3.2.
Plochy rodinné rekreace (RI)
Hlavní využití:
zabezpe ení pot eb individuální pobytové rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí
ípustné využití:
pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných
prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci a další rekrea ní aktivity spl ující podmínky
hlavního využití plochy, pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Nep ípustné využití:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim využití plochy snižující kvalitu prost edí plochy a již p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – p ipustit lze stavební úpravy ev. p ístavby v rozsahu max. 20 % stávajícího p dorysu stavby. Akceptovat p írodní charakter území
plochy zm n – nejsou navrženy
Plochy ob anského vybavení – ve ejná vybavenost (OV)
Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk ve ejné infrastruktury
ípustné využití:
pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky pro za ízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pozemky pro vzd lávání a výchovu, pozemky
pro zdravotnictví a sociální služby. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele
Podmín
p ípustné využití:
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajiš ujících dohled
nad za ízením, p emž bydlení nebude hlavním využitím plochy rušeno nad p ípustnou
míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující
uživatelnost plochy ve ejné ob anské vybavenosti. P ípustné je zachování stávajících za ízení komer ního charakteru za p edpokladu, že bude v menšin vzhledem k plochám obanského vybavení
Nep ípustné využití:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo anebo druhotn a
které narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – respektovat objekt základní školy, objekt kostela a fary jako kulturní
dominanty území – viz opat ení v kap. A 2.2. Respektovat typický výraz ostatních objekt
ob anské vybavenosti. Zm na dokon ené stavby (objekt obecního ú adu) zd razní význam
objektu v sídle a d ležitost objektu v urbanismu obce. Význam objekt ve ejné ob anské
vybavenosti dále zd raznit úpravou parteru
plochy zm n – viz podmínky využití kap. A 3.2
Plochy ob anského vybavení – plocha pro t lovýchovu a sport (OS)
Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu
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ípustné využití:
pozemky staveb pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu a sport, otev ená i
krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení a p íslušenství. Pozemky související
dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele
Podmín
p ípustné využití:
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajiš ujících dohled
nad za ízením. Stavby, pozemky, za ízení za podmínky, že se jedná o aktivity
zabezpe ující uživatelnost plochy ob anského vybavení - za ízení t lovýchovná a
sportovní
Nep ípustné využití:
aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které narušují
estetické a kulturní hodnoty místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – eventuální dostavba zlepšující standard vybavení fotbalového h išt
bude respektovat m ítko a charakter stávajících objekt plochy. Stavební aktivity na h išti
pod sokolovnou se nep edpokládají
plochy zm n – nejsou navrženy
Plochy ob anského vybavení – ve ejná poh ebišt a související služby (OH)
Hlavní využití:
plochy sloužící pro situování h bitov , plochy posledního odpo inku zesnulých
ípustné využití:
umis ování hrob , rodinných hrobek, urnových polí ek, rozptylových ploch, h bitovní
kaple, místnosti pro správce h bitova, ná adí a další objekty p íslušející k charakteru místa.
Plochy zelen , drobné architektury a mobiliá obce, související ve ejné prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Nep ípustné využití:
jakákoliv innost a aktivity narušující hlavní využití plochy, snižující citový a estetický
dojem z pietního místa, a již p ímo nebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - akceptovat stávající dispozici h bitova, zachovat m ítko prost edí
plochy zm n - nejsou vymezeny
Plochy ve ejných prostranství s p evahou zpevn ných ploch (PV)
Hlavní využití:
obecní užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném území
ípustné využití:
pozemky návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky p ípadn cyklistické stezky,
chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací ú ely, sídelní zele , vodní prvky, pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Podmín
p ípustné využití:
další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kontakt m a podporují soudržnost spole enství obyvatel, vodní plochy, erpací místa pro požární techniku za
podmínky zajišt ní odb ru požární vody a zachování významu místa
Nep ípustné využití:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a jiných staveb a
inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto prostor tedy aktivity
narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
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Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - za ízení spojená s p ípustným a podmín
p ípustným využitím
plochy lze zde situovat v souvislosti s jejich úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodnocení ve ejného prostoru. Upravit vodní nádrže do p irozených b eh a odstranit oplocení vodní nádrže. Vhodn ji ešit oplocení h iš nad starou školou
plochy zm n - za ízení spojená s podmín
p ípustným využitím plochy, lze situovat na
plochách ve ejných prostranství v souvislosti s jejich úpravou a využitím parteru
s požadavkem celkového zhodnocení ve ejného prostoru
Plochy ve ejných prostranství s p evahou nezpevn ných ploch (PZ)
Hlavní využití:
zpravidla významné plochy zelen parkov upravené a ve ejn p ístupné
ípustné využití:
udržovaná zele s jednoduchou druhovou skladbou a zahradnickou úpravou. Ucelené plochy trávník , soust ed né plochy ke a strom , vodní prvky, d tská h išt , komunikace
ší, nau né stezky, cyklostezky, prvky drobné architektury, mobiliá obce
Podmín
p ípustné využití:
pozemky související dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde
k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost ední plochy
Nep ípustné využití:
innosti a za ízení narušující kvalitu prost edí p ímo nebo druhotn , nap . parkovišt
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - výtvarné prvky a drobnou architekturu je možné situovat v souvislosti s úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodnocení ve ejného prostoru
plochy zm n - výtvarné prvky a drobnou architekturu je možné situovat v souvislosti
s úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodnocení ve ejného prostoru
Plochy smíšené obytné – vesnické (SV)
Hlavní využití:
víceú elové využití plochy, v p ípad obce zahrnují p edevším p vodní vesnické usedlosti
s hospodá ským zázemím
ípustné využití:
stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikostí vymezených
pozemk a m ítku daného prostoru. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné využití:
stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby skladovací
s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na životní prost edí za
podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému
bydlení i k jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí v objektech odpovídajících
velikosti vymezených pozemk a m ítku daného prostoru
Nep ípustné využití:
veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí plochy nad
ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn nebo snižují kvalitu daného prost edí
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – úpravou objekt p ilehlých k silnici III/1336 zd raznit hlavní kompozi ní osu sídla. Akceptovat štítovou orientaci staveb k ve ejnému prostoru. V jádrové
ásti sídla se neuvažuje s významn jším zvýšením koeficientu zastav ní. Akceptovat hos19
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podá ský charakter stavení v okrajových ástech sídla a na samotách s krásnými a mohutnými stromy. ÚP v ostatních ástech trvá na zachování stávající hladiny zastav ní
plochy zm n – respektovány budou zám ry schválené územní studie, dále viz podmínky
využití kap. A 3.2
Plochy dopravní infrastruktury - silni ní doprava (DS)
Hlavní využití:
umis ování staveb a za ízení k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území
nekolejovou pozemní dopravní infrastrukturou
ípustné využití:
stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro dopravu v klidu,
ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících pozemk , doprovodná a izola ní
zele , za ízení technické infrastruktury, terénní úpravy, protipovod ová opat ení, nutné
asana ní zásahy
Podmín
p ípustné využití:
umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu, místní komunikace III. t ídy, umis ování cyklotras a chodník pro p ší i záliv hromadné dopravy
na t lese silni ní komunikace za podmínky, že svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no hlavní využití plochy
Nep ípustné využití:
stavby, za ízení a
innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít (TI)
Hlavní využití:
umis ování staveb, za ízení a sítí technického vybavení na úseku vodního hospodá ství vodovody a kanalizace (1), energetiky - elektrorozvody, rozvody plynu (2), provozování
elektronických komunikací (3)
ípustné využití:
pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo související s ur ující náplní plochy,
pozemky související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele
Nep ípustné využití:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
Plochy technické infrastruktury – plochy technického zabezpe ení obce (TO)
Hlavní využití:
plocha pro umis ování staveb a za ízení umož ující innosti a provoz sb rového dvora
ípustné využití:
stavby a za ízení pro odkládání odpadu vzniklého z provozu domácností, ekošrotu,
objemného odpadu, d ev ného, kovového odpadu, papír , plast , skla, pneumatik, odpadu
z údržby zelen apod., stavby pro úkryt p ed nepohodou, administrativu spojenou
s provozem dvora, dopravní a technická infrastruktura, pozemky sídelní zelen
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Nep ípustné využití:
odkládání nebezpe ných složek komunálního odpadu, výbušnin, stavebních sutí, aktivity
mající zjevn negativní dopady na území mimo areál sb rného dvora a innosti
nesouvisející s hlavním využitím plochy
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – neuvažují se zm ny práv dokon eného areálu
plochy zm n – nejsou navrženy
Plochy výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby (VD)
Hlavní využití:
plochy ur ené pro umis ování provozoven malovýroby, p idružené výroby pro výrobní
služby a emeslnou výrobu v etn skladování s odpovídajícími nároky na p epravu zboží,
kdy negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy
ípustné využití:
pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, související administrativa, pozemky
dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné využití:
stavby, za ízení, fotovoltaické panely a jiné aktivity za podmínky neomezení hlavního využití plochy a nep ekro ení rámce využití plochy. Bydlení ve služebních i pohotovostních
bytech i závodní stravování i p sobení závodního léka e za podmínky, že zmín né innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru
Nep ípustné využití:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, innosti, které
svým charakterem významn zvyšují dopravní zát ž v území, výroba se silným negativním
dopadem na životní prost edí
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – nejsou vymezeny
plochy zm n – viz podmínky využití kap. A 3.2.
Plochy výroby a skladování – zem lská výroby (VZ)
Hlavní využití:
chov hospodá ských zví at, skladování i zpracování produkt živo išné a rostlinné výroby,
poskliz ové úpravy rostlin a zem lské služby
ípustné využití:
pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, pozemky dopravní a
technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na výrobních i administrativních objektech,
pozemky sídelní zelen . Z d vod organoleptického zápachu možno tolerovat vymezená
ochranná pásma mimo hranice areálu
Podmín
p ípustné využití:
stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití plochy a
nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování a bydlení ve služebních
i pohotovostních bytech je možné za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad
ípustnou míru. erpací stanice pohonných hmot, bioplynové stanice je možno umístit za
edpokladu, že nebude omezeno hlavní využití plochy, v p ípad bioplynové stanice
nutno prokázat, že nedojde ke zhoršení prost edí v obytné zón obce
Nep ípustné využití:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem
na životní prost edí
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Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – nezvyšovat významn koeficient zastav ní, potla it výsadbou vhodné zelen negativní ú inek skladového objektu v obrazu obce. Nezvyšovat hladinu zastaní, revitalizovat a doplnit izola ní a ochrannou zele po obvod zem lského areálu
plochy zm n – nejsou navrhovány
Plochy zelen – nezastavitelných soukromých zahrad (ZN)
Hlavní využití:
plochy zelen vyhrazené bez možnosti b žného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená).
Soukromá zele je zastoupena innostmi na zahradách užitkových a sadech
ípustné využití:
produk ní zahrady (sady) spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, p stování ovocných strom a ke , obytné zahrady
Podmín
p ípustné využití:
zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková za ízení, p ípadn
stavby za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití a snížení kvality
prost edí plochy. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že
nedojde k omezení hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy a estetického vnímání blízkého okolí plochy
Nep ípustné využití:
umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - stavby sloužící ú el m zahrádka ení o zastavitelné ploše max. 25 m2,
skleníky a bazény v zastav ném území do 40 m2 zastavitelné plochy. Všechny tyto stavby
do výše max. 5 m
plochy zm n - viz stabilizovaná území
Plochy zelen ochranné a izola ní (ZO)
Hlavní využití:
plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící významný kompozi ní prvek území
ípustné využití:
výsadba pln zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou z vhodných místn p íslušných d evin a ke , oplocení
Podmín
p ípustné využití:
realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní funkce plochy p edevším na úseku ochrany p ed hlukem. Pozemky dopravy ev. technické infrastruktury za
podmínky, že nedojde k vyt sn ní nebo snížení ú inku tohoto druhu zelen
Nep ípustné využití:
innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím plochy
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
Hlavní využití:
zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami
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ípustné využití:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá stvím, revitalizací
a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, doprovodná a krajinná zele
Podmín
p ípustné využití:
za ízení pro chov ryb za podmínky nevýznamného negativního dopadu na vodní režim a
istotu vod, plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde
k promítnutí nežádoucích ú ink této infrastruktury na vodní plochy a toky
Nep ípustné využití:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní režim v území
nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
Plochy zem lské (NZ)
Hlavní využití:
plochy na kultu e orné p dy (1) ur eny pro zem lskou produkci vesm s na pozemcích
s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12° a plochy na kultu e trvalý travní porost (2) ur eny pro zem lskou produkci vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén dobrou dostupností. Zp soby využití:
ípustné využití:
stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P ípustná je zm na kultury z orné p dy v trvale travní porost, kosení luk a spásání pastvin, protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, jiné stavby a za ízení ochrany životního prost edí.
elové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajišt ní prostupnosti krajiny.
Podmín
p ípustné využití:
nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst i pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu a zájm ochrany p írody. Oplocování
pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke
st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické
infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde
k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el
plochy
Nep ípustné využití:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to
není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz kap. A 6.2.
Plochy lesní (NL)
Hlavní využití:
pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa
ípustné využití:
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících ekologickou stabilitu lesa. Stávající plochy luk a pastvin, orné p dy i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opatení, opat ení pro udržení vody v krajin
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Podmín
p ípustné využití:
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p írody, krajiny a
životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno využívání lesa a nedojde ke st etu se
zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné
pro chovné a p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany
írody a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o
ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení. P ší, nau ené
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem prov ených trasách
Nep ípustné využití:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to
není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz kap. A 6.2.
Plochy smíšené nezastav ného území (NS)
Hlavní využití:
zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území dotvá ejících krajinný ráz
ípustné využití:
plochy regionálních prvk ÚSES, plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní
porosty, innosti nenarušující p írodní ani estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní
dopad na krajinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující obsluhu území
Podmín
p ípustné využití:
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech budované ve
ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za
podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy
Nep ípustné využití:
innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo anebo druhotn ,
zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn zásah stírající p ítomné znaky krajinného rázu. Stavby za ízení a jiná opat ení pro zem lství, lesnictví, t žbu nerost , hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují.
6.2. Zajišt ní podmínek ochrany krajinného rázu
Územní plán na území obce nevymezuje plochy se zm nou v území, na kterých by bylo
možno umis ovat stavby a za ízení narušující celistvost a obraz prostoru v krajinné scén .
Stanovena jsou opat ení na ochranu kulturních dominant území – areálu kostela, objektu
základní školy. Identifikovány byly pohledov exponované prostory a nastaveny podmínky
jejich ochrany a využívání – viz. kap. A 2.2.
Koncepce ÚP, respektuje charakter, m ítko a urbanistickou skladbu osídlení. Akceptuje
stabilizované linie zásadních uli ních prostor, kompozi ních os, ur uje výškové uspo ádání
území. Územní plán na území obce neumis uje stavby, které se svojí výškou, plošným
rozsahem, objemem vymykají m ítku krajiny, tj. nežádoucím zp sobem by zm nily
charakter urbanizované a volné krajiny.
Z d vodu citlivého zapojení osídlení do krajinného rámce zástavbu na vn jších okrajích
zastav ného území je nezbytné orientovat tak, aby do volné krajiny sm ovala nezastav ná
ást stavebního pozemku. Když není možno tuto zásadu dodržet, zmín nou ostrou
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echodovou hranici zmírnit zelení. Zelení bude zmírn n i nežádoucí dopad negativních
dominant území na krajinnou scénu.
Pokud je nezbytné na pozemcích rodinných dom situovat samostatn garáž i jinou stavbu a
za ízení, které nejsou v rozporu s p ípustným nebo podmín
p ípustným využitím plochy,
budou tyto stavby a za ízení zohledn ny již p i zpracování projektové dokumentace
rodinného domu i když jejich realizace m že být pozd jší.
Koncepce ÚP neumož uje ve volné krajin vytvá ení nových zahrádká ských lokalit ani
rekrea ních objekt . Stávající chatová zástavba je územn stabilizovaná s p im enými
možnostmi jejich zm n (viz kap. A 6.1.).
Územní plán respektuje objekty požívající právní ochranu, respektuje památky místního
významu – drobné objekty sakrálního významu i jiné kulturn historické artefakty. Podmínky
ochrany viz kap. A 2.2.
Za nezbytné se považuje zachování p írodního charakteru vodních tok s travními
spole enstvy údolních niv s navrácení p irozeného charakteru vodních ploch.
ešení ÚP stabilizuje ÚSES, dopl uje prvky rozptýlené zelen (plošné a liniové) v krajin .
ÚSES a rozptýlená zele jsou v územním plánu považovány za jeden z typických prvk
kulturní krajiny.
V územním plánu je akceptována vzdálenost 50 m od hranice pozemk lesa jako území
nezastavitelné, respektována je lenitost okraje lesa s jeho estetickou a ekologickou hodnotou.
6.3. Limity využití území vyplývající z ešení územního plánu
Respektovat limity využití území jako podmínku realizovatelnosti zám .
Ochrana p írodních hodnot
prvky ÚSES - obecn nezastavitelné plochy (v od vodn ných a ojedin lých p ípadech
lze p ipustit stavby dopravní a technické infrastruktury (liniové a nerovnob žné
s prvkem ÚSES), stavby vodohospodá ské a stavby životního prost edí)
ochrana krajinného rázu - dána koncepcí ÚP
ochrana ZPF - odnímat ZPF pouze v p ípadech uvedených v ešení územního plánu
Ochrana podzemních a povrchových vod
vodní plochy a toky - do 8 m od b ehové hrany nejsou p ípustné innosti a stavby
zamezující volnému p ístupu k vodote i anebo vodní ploše
zastavitelná území - ešit p írod blízké odvodn ní zastavitelných ploch a komunikací,
ešit zachycování deš ových vod na pozemku nemovitosti
Ochrana kulturních hodnot
identita sídla - respektovat základní kulturní hodnoty obce jako je p dorysná osnova
sídla v etn stávající hladiny zastav ní a pr hled na historické zastav ní. Udržovanou
zem lskou usedlost s p ilehlým okolím na samot Pánkovsko považovat za
edstavitele tradi ních staveb s p ímou vazbou na krajinu, sídlo zt les ující tradici
domova
drobné artefakty - akceptovat stávající výtvarná díla v sídle a volné krajin
zd ný objekt trafostanice akceptovat jako místní technickou památku
Hygiena prost edí
Respektovat stanové limitní hranice negativních vliv :
plochy smíšené obytné vesnické (SV) - po hranici v ÚP vymezené plochy
plochy výroby a skladování, drobná výroba a výrobní služby (VD) - po hranici v ÚP
vymezené plochy
plochy výroby a skladování zem lská výroba (VZ) – plochy VZ nacházející se mimo
vyhlášené ochranné pásmo (viz. rozhodnutí o ochranném pásmu, které vydal ONV
Jihlava OVÚP .j. Výst/1537/85-328/3-A/20 z 24.01.1986) po hranici v ÚP vymezené
plochy.
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6.4. Podmínky pro využití ploch koridor
Koridory v ÚP Dušejov se vymezují jako území umož ující realizaci zám
na úseku
dopravní a technické infrastruktury. Takto vymezená území je t eba do doby realizace zám ru
chránit z d vodu situování staveb technické a dopravní infrastruktury v etn p ímo
souvisejících a nezbytných za ízení i v etn p íslušných ochranných pásem vyplývajících
z právních p edpis .
Do doby realizace p íslušných staveb technické a dopravní infrastruktury je na území koridoru
zakázáno provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které
by výstavbu technické infrastruktury znemožnily anebo významn ztížily (i ekonomicky).
sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn i zm nou územního plánu, která
navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým.
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1. Ve ejn prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury
etn ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el.
Dopravní infrastruktura
VD – koridor pro homogenizaci stávajícího tahu sil. II/602 (v ZÚR Kraje Vyso ina jde o
VPS ozn. DK 32)
Technická infrastruktura
Nebyly vymezeny.
7.2. Ve ejn prosp šná opat ení (VPO)
VU – plocha regionálního biokoridoru ÚSES RBK ert v hrádek – Panský les (v ZÚR Kraje
Vyso ina jde o VPO ozn. U 229)
7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nebyly vymezeny.
7.4. Plochy pro asanaci
VA – plocha zbo eništ v lese na Pánkovsku (p. . st. 530)
8. Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
edkupní právo s uvedením, v í prosp ch je p edkupní právo z izováno
Nebyly vymezeny.
9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení.
10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro
vložení dat o této územní studii do evidence územn plánovací innosti
10.1. Vý et ploch a podmínky využití
Prov ení zm n v zastavitelných plochách vymezených územním plánem jako podmínky pro
rozhodování v území je stanoveno u zastavitelné plochy Z14 a plochy p estavby P1.
Základní podmínky využití jsou známy z kap. A 3.2.
10.2. Stanovení lh t
Územní studie budou vyhotoveny do ty rok od vydání územního plánu.
Vložení dat do evidence územn plánovací innosti bude do dvou m síc od schválení
možnosti využití územní studie pro rozhodování v území po izovatelem.
11. Údaje o po tu list ÚP a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
Text. ást v etn titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 15 list .
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I.B. Grafická ást
íslo
I.B.1
I.B.2
I.B.3

Výkres
název
Základní len ní území
Hlavní výkres
Ve ejn prosp šné stavby a opat ení, asanace

po et list

poznámka

1
1
1

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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II.A. Textová ást:
1.

Koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území

1.1. Postavení obce Dušejov v systému osídlení
Obec Dušejov se nachází na území Kraje Vyso ina. P íslušnou obcí s rozší enou p sobností je
Jihlava, od které Dušejov leží asi 13 km na západ. Z krajského m sta je Dušejov dob e
dopravn p ístupný po silnici II/602.
Sousedními obcemi jsou: obec Boršov, Hubenov, Jankov (okr. Pelh imov), Ježená, Milí ov,
Opatov a Zbilidy.
Z nejbližších výkonných orgán státní správy se v Jihlav nachází finan ní ú ad, ú ad práce,
eská správa sociálního zabezpe ení, katastrální ú ad, stavební ú ad i ú ad územního plánování.
sto Jihlava je též místem vyjíž ky za tzv. vyšší ob anskou vybaveností (st ední školy,
odborné zdravotnické služby, nemocnice apod.)
Obec Dušejov pat í do mikroregionu Dušejovsko sdružující 10 obcí: Boršov, Cejle, Dušejov,
Dvorce, Hojkov, Hubenov, Ježená, Milí ov, Mirošov a Opatov. Sídlem mikroregionu je
Dušejov.
Ob anská vybavenost nadmístního významu nacházející se v obcí se spádovým územím:
mate ská škola Dušejov se spádovou oblastí: obec Boršov, Dušejov, Hojkov, Hubenov,
Mili ín a Mirošov. MŠ p íležitostn navšt vují i p edškoláci z Dvorc nebo i Jihlavy
základní škola Dušejov: shodná spádová oblast jako u MŠ v . obce Dvorce a m sta Jihlavy
zdravotní st edisko: sestává ze t í ordinací. Spádový obvod nelze p esn vyspecifikovat
farnost: Dušejov p ísluší do farnosti Nový Rychnov s filiálním kostel m sv. Bartolom je
bitov: spádujícími obcemi jsou Boršov, Dušejov, Hubenov a Jedlov
matri ní ú ad Dušejov: slouží obcím Boršov, Dušejov, Hojkov, Hubenov, Ježená, Mili ín,
Mirošov a Opatov
pošta: poštovní obvod pošty Dušejov tvo í obce Boršov, Dudín, Dušejov, Hojkov, Hubenov, Mili ín a Opatov
Vyjíž ka za prací sm uje z obce zejména do Jihlavy a Pelh imova.
Nep edpokládají se zm ny v zapojení sídla do struktury osídlení.
1.2. Širší dopravní vztahy
Železni ní doprava
Železni ní dopravní za ízení se na území obce nenachází. Nejbližší železnice stanice je ve
Dvorcích vzdálených cca 5,5 km po sil. II/602.
Silni ní doprava
Územím obce prochází silnice:
sil. II/602
Brno – Velké Mezi í – Jihlava – Pelh imov
sil. III/1336
Dušejov – Milí ov – Nový Rychnov
sil. III/1338
Boršov – spojovací
sil. III/13114
Zbilidy – Dušejov
Silnice II/602 je sou ástí Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina (viz. usnesení Zastupitelstva Kraje
Vyso ina . 0177/03/2008/ZK).
Rekrea ní doprava
Území leží mimo zna ené turistické stezky, cyklotrasy i hipotrasy.
1.3. Širší vztahy technické infrastruktury
zásobení pitnou vodou je z vodojemu na k.ú. Boršov
istírna odpadních vod – v sou asnosti napojené obce: Boršov, Dušejov. Výhledové
napojení obce: Hubenov, Mirošov, Jedlov
zásobení el. energií – z el. vedení 22 kV . 176
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zásobení zemním plynem – regula ní stanice VTL/STL napojena VTL p ípojkou z k.ú.
Boršov
dálkový kabel – podél silnice II/602 ve sm ru Jihlava – Pelh imov
radioreléová trasa BTS V trný Jeníkov – BTS Milí ov.
1.4. Širší vztahy ÚSES a p írodních systém
Území obce Dušejov se nachází na rozhraní biogeografických region 1.46 Pelh imovský
bioregion a 1.50 Velkomezi ský bioregion.
Po severozápadní hranici katastrálního území prochází regionální biokoridor ÚSES RBK 452.
i jižní a západní hranici území obce Dušejov prochází lokální ÚSES a zasahuje tak do
katastrálních území sousedních obcí.
Na katastrální území obce západn od sídla zasahuje ochranné pásmo p írodní rezervace
Chvojnov, jehož jedna hranice vede po Jedlovském potoce, který je též hranicí obce. P írodní
rezervace Chvojnov se nachází na k.ú. Milí ov. Ze sousedního katastru Jankov na území obce
zasahuje ochranné pásmo p írodní rezervace U Mili ovska.
Na území obce se nenalézá evropsky významná lokalita uvedená v národním seznamu evropsky
významných lokalit dle Na ízení vlády . 132/2005 Sb. a dle Sm rnice Rady Evropských
spole enství 92/43/EHS o ochran p írodních stanoviš , voln žijících živo ich a plan rostoucích
rostlin (sm rnice o stanovištích) jako sou ást tzv. Natury 2000 ani pta í oblast dle Sm rnice Rady
Evropských spole enství o ochran voln žijících pták (79/409/EHS) se na správním území obce
Dušejov nevyskytuje.
2. Vyhodnocení spln ní požadavk zadání
Zadání ÚP bylo vypracováno v souladu s požadavky zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu ú inném k 31.12.2012. Zadání ÚP upravené dle uplatn ných požadavk
a podn
bylo Zastupitelstvem obce Dušejov schválené dne 25.09.2012, íslo usnesení 24/152/12.
Územní plán Dušejov reaguje na fakt, že pro území Kraje Vyso ina nabyla ú innosti Aktualizace
ZÚR Kraje Vyso ina . 1.
Územní plán Dušejov respektuje požadavky zadání ÚP následujícím zp sobem:
a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn plánovací dokumentace vydané
krajem, pop ípad z dalších širších územních vztah
Politika územního rozvoje R
Politika územního rozvoje R 2008 byla schválena usnesením vlády R . 929 ze dne
20.07.2009. Aktualizace . 1 Politiky územního rozvoje eské republiky byla schválena
usnesením vlády R . 276/2015 ze dne 15.04.2015. Území obce Dušejov leží mimo rozvojové
oblasti, mimo rozvojové osy i mimo specifické oblasti republikového významu. Na území obce
se nenachází plochy ani koridory dopravy a technické infrastruktury vymezené v Politice
územního rozvoje R. Územní plán akceptuje priority územního plánování vyplývající
z Politiky územního rozvoje R v rozsahu, který je p íslušný pro územní plán Dušejova takto:
priorita (14) - Územní plán stanovuje koncepci rozvoje území obce, chrání hodnoty právn
definované i hodnoty zjišt né v ÚAP a v dopl ujících pr zkumech a rozborech. Krom
ochrany hodnot vytvá í koncepce územního plánu p edpoklady pro vytvá ení nových hodnot
i zachování specifik území obce (urbanizovaného i neurbanizovaného), p ispívá ke
zlepšení ekonomické sob sta nosti území, snižování vyjíž ky do zam stnání, k lepší
dostupnosti ve ejné infrastruktury zvl. technické a dopravní, k tvorb kvalitních ve ejných
prostranství, ke stabilit sociálního prost edí apod.
priorita (15) - Územní plán vytvá í p íznivé urbánní prost edí s kvalitním životním
prost edím, hospodá ským rozvojem a sociální spravedlností snižující sociální vylu ování
kterých skupin obyvatel.
priorita (16) - Požadavek na komplexnost pojetí územního plánu je obsažen v § 18 odst. 2
stavebního zákona. Územní plán Dušejov je ešen v souladu se stavebním zákonem.
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priorita (19) - Plocha p estavby je vymezena mezi jádrovou ástí sídla ukon enou objektem
obecního ú adu a zem lským areálem. Vzhledem ke své poloze nabízí brownfield široké
spektrum využití.
priorita (20) - Na území obce nejsou ešeny žádné koridory nebo plochy se stavbami, které
by byly v konfliktu s charakterem krajiny, ochranou zvlášt chrán ných území i ÚSES.
priorita (22) - Územní plán prov il podmínky pro územní rozvoj cestovního ruchu
s výsledkem, že na území lze vhodn uplatnit pohybové složky rekreace. Pro pobytovou
rekreaci lze využít vhodných staveb zastav ného území. Obecn vzato území má pom rn
chudý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu.
priorita (23) - Prostupnost krajiny je v ÚP zachována a umis ováním dopravní a technické
infrastruktury nedochází k další fragmentaci krajiny.
priorita (24) - Silnice II/602, která je sou ástí Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina, je v rámci
zp esn ného koridoru pro její homogenizaci upravována do p íslušných parametr . Nové
plochy pro bydlení ani jiné plochy citlivých funkcí nejsou umis ovány v blízkosti zdroj
hluku. Plochy s potencionálními zdroji hluku nejsou umis ovány u obytných zón, ve ejné
ob anské vybavenosti.
priorita (25, 26) - Do záplavového území ÚP neumis uje žádnou novou zastavitelnou
plochu. Periodické zaplavování ásti údolní nivy je považováno za p irozený jev. Území
obce není ohroženo sesuvy p dy, problematika eroze na zem lské p
je ucelen ešena
v komplexní pozemkové úprav . V koncepci ÚP jsou uplatn na opat ení sm ující ke
zvýšení p irozené retence srážkových vod v území.
priorita (27) - Sídlo je dob e vybaveno ve ejnou infrastrukturou. Ve ejná doprava je
zastoupena autobusovou p epravou zajiš ující dostupnost p edevším Jihlavy. Dušejov je
st ediskem mikroregionu a jsou zde umíst ny služby základní ob anské vybavenosti pro
kolik blízkých obcí – viz. kap. C 1.1.
priorita (28) - Územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci rozvoje ve ejné
infrastruktury (v . rozvoje ve ejných prostranství) a koncepci uspo ádání krajiny. Koncepce
jsou vzájemn koordinovány a tak má obec Dušejov vyvážené podmínky a p edpoklady pro
udržitelný rozvoj území.
priorita (30) - Problematika vodního hospodá ství je ešena v souladu s koncep ními
materiály Kraje Vyso ina týkající se vodovod a kanalizací pro ve ejnou pot ebu.
Soulad s ÚPD vydanou krajem
Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vyso ina nebyl
dosud po ízen.
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina (ZÚR) byly vydány 16.09.2008 a ú innosti
nabyly 22.11.2008. Aktualizace ZÚR . 1 byla vydána dne 08.10.2012 a ú innosti nabyla
dne 23.10.2012.
Územní plán zp es uje vymezený regionální biokoridor ÚSES, rovn ž zp es uje koridor pro
dopravní stavbu sil. II/602.
Na území obce ZÚR vymezují dva typy krajin charakterizované p evažujícím nebo
ur ujícím cílovým využitím:
krajina lesozem lská harmonická (malá JZ ást katastru obce Dušejov – p i vodním
toku Jedlovský potok) – ÚP akceptuje ešení komplexní pozemkové úpravy. Cca 50 %
plochy je tvo eno trvalým travním porostem a cca 50 % tvo í pozemky orné p dy
s agrárními mezemi a enklávou lesa. Jedná se o území, kde se neuvažuje
s urbaniza ními ani jinými zásahy
krajina lesozem lská ostatní (zbývající podstatn v tší ást území obce) – územní
rozvoj sídla respektuje urbanistiku sídla, územn stabilizuje drobné struktury osídlení
voln roztroušené v této ásti území obce. Zastavitelné plochy navazují na zastav né
území, d raz je kladen na m ítko staveb (zvl. výrobních), na „m kký“ p echod
urbanizovaného území do volné krajiny, zachování p íznivých antropogenních
31

Od vodn ní ÚP Dušejov

II.A. Textová ást

dominant a potla ení nežádoucích dominant. ešena je problematika údolní nivy
s p ísným zákazem jejího zorn ní. Prost ednictvím komplexní pozemkové úpravy, která
je ÚP respektována, jsou vytvo eny p edpoklady pro postupné zvyšování rozmanitosti
krajiny, což se p ízniv projeví ve zvýšení její ekologické stability.
Koncepce ÚP Dušejov není tedy v rozporu se zásadami pro innosti v území a
rozhodování o zm nách v území, které pro tyto typy krajiny stanovují ZÚR.
Území obce Dušejov se nachází v oblasti krajinného rázu CZ0610-OB004 K emešnicko.
Územní plán v oblasti krajinného rázu dbá na minimalizaci zásah a zachování významu
znak krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluur ující pro ráz krajiny. Rozvíjí
charakteristické znaky krajiny, které vytvá í jedine nost krajiny. Respektována je dochovaná
urbanistická struktura, nezbytná rozvoj je vázán na zastav né území s úm rným m ítkem a
dimenzí staveb. Zabezpe ena je ochrana kulturních dominant v krajinné scén , rušivý dopad
nevhodných staveb je snížen odclon ním sídlení zelení. Zachovány jsou typické znaky
struktury krajiny se zachováním jejich p írodního charakteru a krajinné zelen i vzrostlé
sídelní zelen . Za nežádoucí je považováno tzv. vyhlazování lesních okraj vedoucí
k redukci jeho pozitivního p sobení na estetické vnímání a ekologickou hodnotu krajiny. Na
území obce nejsou umis ovány žádné stavby zasahující do vymezujících horizont a
krajinných p ed ani do prostor s dochovanými znaky p vodní struktury krajiny.
ínos územního plánu k napln ní územního plánování Kraje Vyso ina vztahující se
k území obce Dušejov pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (ozn. priorit odpovídá ozn.
v ZÚR):
priorita 01 – územní plán eší nejvýhodn jší formy využívání a uspo ádání území
z hlediska geografické polohy obce, napl ování lidských pot eb v daném
urbanizovaném prost edí a v prost edí volné krajiny. ešeno je efektivní využívání
zastav ného území v etn problematiky brownfields, rozši ování zastav ného území je
úm rné bez vážných dopad na krajinné prost edí a ekologickou funkci území. V sídle
je zachována dobrá dostupnost základního ob anského vybavení, ešením ÚP dochází
ke zlepšení vyváženosti mezi pracovištní a obytnou funkcí sídla
priorita 04 – probíhající a ÚP podporovaná rekonstrukce sil. II/602 (homogenizace
silni ního tahu) p inese zkvalitn ní dopravní infrastruktury, což je p ínosem pro
zlepšení funk ních vztah mezi m sty (Jihlava, Pelh imov) a venkovským osídlením
priorita 06 – využívání území obce je v souladu s cílovými charakteristikami území.
Preferována je diverzita v krajin posilující ekologickou stabilitu území a vytvá ející
podmínky pro zabezpe ení harmonického m ítka a harmonických vztah v krajin .
Rozsah dot ení zem lského p dního fondu je ur en prostorovými možnostmi rozvoje
území, které jsou reprezentovány p edevším p írodními možnostmi území, pot ebami
sociálního a ekonomického rozvoje. ešení ÚP napl uje požadavky plynoucí na území
ze Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina. Akceptovány jsou režimy
ochranných pásem vodních zdroj , které jsou znázorn ny v grafické ásti Od vodn ní
ÚP. ešení územního plánu akceptuje podmínky vyhlášeného záplavového území
vodního toku Jedlovský potok, když hranice Q100 je zakreslena v grafické ásti
Od vodn ní ÚP. Zvyšování p irozené retence deš ových vod na území je zásadním
požadavkem využívání území. Územní plán nevytvá í nové bariéry, které by omezovaly
prostupnost krajiny pro lov ka i biologickou prostupnost – tzv. fragmentace krajiny
priorita 07 – vymezením výrobních ploch územní plán vytvá í prvotní p edpoklady pro
zmírn ní disparity mezi obytnou zónou a pracovištní kapacitou území obce, p i
zohledn ní dobrého dopravního napojení blízkého hospodá ského centra kraje.
Napln ním demografických úvah rozvoje sídla dojde ke zlepšení efektivity využívání
již vybudované ve ejné infrastruktury. Na plochách bydlení i smíšených obytných lze
zajistit r zné formy bydlení p inášející uspokojení pot eb širokého spektra obyvatel.
Dostatek ve ejných prostranství na plochách stabilizovaného území a možnosti jejich
umis ování na plochách zastavitelných zcela zajisté p isp je k soudržnosti obyvatel a
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identit obce. Mimo r st zastav ného území eší ÚP i plochu p estavby v jádru sídla.
Území Dušejova je územím (krom okrajových ploch) rekrea
chudým, kterému se
vyhýbají i turistické stezky, cyklostezky i hipostezky. Tyto formy pohybové turistiky
umož ují p edevším ú elové cesty, silnice III. t ídy i místní komunikace. Zásobování
obce pitnou vodou a zp sob ešení likvidace splaškových je v ÚP provedeno dle
PRVKÚK Kraje Vyso ina. Na území obce se neuvažuje výstavba vysokých stožár
trných elektráren a fotovoltaických elektráren. Podmín
p ípustné je umis ování
alternativních zdroj energie pro vlastní spot ebu na stavbách urbanizovaného území.
Územní plán zp es uje koridor dopravní infrastruktury ozna en DK 32 – sil. II/602 a
vymezuje ho jako ve ejn prosp šnou stavbu.
Jako ve ejn prosp šné opat ení je vymezen zp esn ný regionální biokoridor ÚSES U 229.
Další koncep ní dokumenty Kraje Vyso ina
Plán rozvoje vodovod a kanalizací území Kraje Vyso ina – koncepce ÚP není v rozporu se
zájmy hájenými tímto dokumentem. V rámci aktualizace PRVKÚK bude muset reagovat na
skute nost, že obec Ježená buduje vlastní OV. Nejedná se však o zásadní dopad na išt ní
odpadních vod obce Dušejov.
Plán odpadového hospodá ství Kraje Vyso ina – koncepce ÚP respektuje obecn závaznou
vyhlášku o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavební odpadem na území obce Dušejov,
která je v souladu s Plánem odpadového hospodá ství Kraje Vyso ina.
Územní energetická koncepce Kraje Vyso ina – snižování m rné spot eby energie lze
uplatnit v oblasti územního plánování nejd íve p i vyhotovení regula ního plánu anebo
územní studie – p íznivá orientace dom . Územní plán za spln ní pot ebných požadavk
podmín
p ipouští výstavbu bioplynové stanice v zem lském areálu. Instalace
obnovitelných zdroj tepla pro vlastní pot ebu není v rozporu s koncepcí ÚP.
Program rozvoje kraje Vyso ina – ÚP plní jednotlivé požadavky programu rozvoje kraje,
které se dotýkají území obce. Jde nap . o rozvoj bytové výstavby a regeneraci bytového
fondu, modernizaci silni ní sít , odvád ní a išt ní odpadních vod, obnova a rozvoj
venkovského prostoru atd.
Strategie Kraje Vyso ina 2020 – ešení územního plánu není v rozporu s prioritními okruhy
podporujícími regionální rozvoj kraje nap . modernizací páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina,
podporou a ochranou podzemních a povrchových vod, promyšleným ešením odpad atd.
b) Požadavky na území vyplývajících z územn analytických podklad
Vyhodnocení vliv ÚP na stav a vývoj území dle vybraných sledovaných jev obsažených
v ÚAP
zastav né území – nov vymezeno dle komplexní novely stavebního zákona 183/2006 Sb.
s ú inností od 01.01.2013
plochy výroby – stávající plochy jsou územn stabilizovány. Nové plochy výroby a
skladování – drobná výroba a výrobní služby jsou vymezeny v dob e dopravn napojitelném
území mezi silnicí II/602 a zem lským areálem. Plocha p estavby pro drobnou výrobu a
výrobní služby je navržena mezi plochou zem lské výroby a objektem obecního ú adu.
Výrobní plochy eší zlepšení proporcionality mezi ubytovací a pracovištní kapacitou sídla.
plochy ob anského vybavení – jsou v obci Dušejov územn stabilizované, jejich situování
v návaznosti na p vodní zastav ní zajiš uje dobrou dostupnost. Velká ást ob anského
vybavení (školství, zdravotnictví apod.) slouží i pot ebám okolních obcí
plochy k obnov a op tovnému využití znehodnoceného území – plocha p estavby je
vymezena na dnes spo e využívaném území jihovýchodn od obecního ú adu
nemovitá kulturní památka pop . soubor v . ochranného pásma – jako právn definované
hodnoty území jsou jmenovit uvedeny a vyzna eny v územním plánu
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významná stavební dominanta – jako dominantu pozitivn ovliv ující vizuální charakter
území je p edevším akceptován kostel sv. Bartolom je s v ží
oblast krajinného rázu a její charakteristika – koncepce územního lánu v plné mí e akceptuje
podmínky ochrany krajinného rázu oblasti krajinného rázu CZ0610-OB004 K emešnicko
významný vyhlídkový bod – jmenovit jsou uvedeny v p írodních hodnotách s podmínkami
jejich zachování, s podmínkami zachování výhled
územní systém ekologické stability - vymezen je regionální biokoridor ÚSES, vymezen je
ÚSES místního významu
írodní rezervace v . ochranného pásma – p írodní rezervace na území obce Dušejov
nejsou vymezeny. Na území obce zasahují ochranná pásma RP Chvojnov a PR U
Mili ovska, která jsou vyzna ena v grafické ásti ÚP
památný strom – vyzna en v grafické ásti ÚP a popsán v textové ásti. Ochranné pásmo
nebylo vymezeno
vzdálenost 50 m od okraje lesa – do tohoto vymezeného pásu neumis uje ÚP žádné
zastavitelné plochy. V lokalit Pánkovsko zasahuje do této vzdálenosti plocha zm ny
v krajin – nová vodní plocha
zranitelná oblast – území obce je za azeno mezi zranitelné oblasti dle tzv. „nitrátové
sm rnice“
záplavové území – zd razn n je jeho ú el jako nezastavitelného území
technologický objekt odvád ní a išt ní odpadních vod v . ochranného pásma – akceptován
je požadavek na intenzifikaci stávající OV umož ující napojení dalších obcí v etn
íslušného ochranné pásmo OV nezasahující objekty hygienické ochrany (zde bydlení)
sí kanaliza ních stok v . ochranného pásma – akceptován je požadavek na rekonstrukci
stávajících kanaliza ních stok a dopln ní nových kanaliza ních stok reagujících na
rozvojové pot eby obce
vedení plynovodu v . ochranného a bezpe nostního pásma – ochranné i bezpe nostní pásmo
VTL plynovodu nebude zastav no
silnice II. t ídy – ve volné krajin (mimo zastav né území) je akceptováno ochranné pásmo
v ší i 2 x 15 m, které je zárove zp esn ným koridorem pro homogenizaci silni ního tahu
sil. II/602
ochranné pásmo h bitova – je navrženo v min. rozsahu 100 m od obvodu h bitovní zdi
zastavitelné plochy – jsou vymezeny v rozsahu úm rném geografické poloze obce,
pot ebám, které zlepšují pom r mezi pracovištní a obytnou kapacitou území. Zastavitelné
plochy jsou tvo eny p edevším plochou pro individuální bydlení a plochami pro drobnou
výrobu a služby.
Problémy k ešení v ÚPD obce vyplývající z aktualizované RURÚ
Územní plán pracuje s aktualizovanými demografickými údaji, které p edpokládají další
mírný nár st obyvatel obce. Na tento po et obyvatel p i zohledn ní stále klesající obložnosti
bytu bylo prov eno využití zastav ného území a vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení.
íznivá poloha obce a r st demografického potenciálu si vyžádaly i vymezení ploch umož ujících rozvoj ekonomického potenciálu obce. Vybavení obce ob anskou vybaveností je na vysoké úrovni a bez významných zm n vyhoví i pro výhledové období. Navržená dopravní a
technická infrastruktura je schopna zajistit pot ebnou obsluhu stabilizovaných a navržených
ploch rozvoje obce. Územní plán p edpokládá intenzifikaci OV a rekonstrukci kanaliza ního
adu.
Vliv na stav a vývoj hodnot ešeného území
Ochrana a rozvoj hodnot je jedním z hlavních úkol územního plánu Dušejov. Pln jsou
akceptovány hodnoty mající právní ochranu, zohledn ny jsou hodnoty uvedené v ÚAP ORP
Jihlava. ada hodnot byla identifikována v rámci dopl ujících pr zkum a rozbor , následn
uplatn na v zadání ÚP a p im eným zp sobem zapracována do koncepce ÚP. Územní plán
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Dušejov respektuje navrhované rozší ením p írodního parku
ínek, které se dotýká (kon í na
hranici k.ú. Dušejov) jihozápadní hranice území obce.
Hodnoty území jsou znázorn ny v grafické ásti a z ejmé z textové ásti územního plánu.
Z ešení ÚP jsou z ejmé i podmínky pro ochranu a kultivaci hodnot i vznik nových hodnot.
Vyhodnocení d sledk ÚP na udržitelný rozvoj
Obec Dušejov je v ÚAP obce s rozší enou p sobností Jihlava za azena mezi obce s pozitivn
hodnocenými pilí i udržitelného rozvoje – soudržnost spole enství a hospodá ský rozvoj a
pr
rným hodnocením životního prost edí.
ešením územního plánu dochází k posílení ekonomické složky území (zkvalitn ní silni ní
dopravy, vymezení nových zastavitelných ploch výroby a skladování apod.), navrženy jsou
podmínky pro další r st sociální složky území (plochy bydlení, ve ejné infrastruktury v . ve ejných
prostranství). Do koncepce územního plánu je integrována pé e o krajinu, pot eba její harmonizace
v níž jsou um lé a p írodní elementy vyvážené, která je charakterizována rozmanitou strukturou
(významn ovliv ující biodiverzitu) i p irozené (lidské) m ítko. Identifikovány a posléze
vymezením limit rozvoje území eliminovány problémy s hygienou prost edí (OP areálu
zem lské výroby, OP OV, ochranná zele u ploch bydlení apod.).
i d sledném akceptování koncepce územního plánu Dušejov dojde ke slad ní ekologických
hledisek s dalšími dv ma (ekonomickým a sociálním), což se v kone ném d sledku projeví
v dlouhodob vyváženém rozvoji území.
c) Požadavky na rozvoj území obce
Územní plán prov il využití zastav ného území i využití rozvojových ploch ÚPO z roku 2006.
Nové vymezení zastavitelných ploch navazuje na zmín ný ÚPO p i respektování rozvojového
potenciálu obce v etn demografických trend . ešením územního plánu nedochází k riziku náhrad
za zm nu využití území. U ploch zem lské výroby a skladování se p edpokládá pouze
kvalitativní rozvoj s podmín
p ípustným umíst ním bioplynové stanice. Umis ování zám
kategorie I a kategorie II dle p ílohy . 1 k zákonu . 100/2001 Sb. v platném zn ní se na území
obce nep edpokládá. Za nejvýše pot ebné ÚP považuje úpravu ve ejného prostranství v souvislosti
s p estavbovou plochou mezi objektem obecního ú adu a zem lským areálem. Z d vodu nalezení
nejvýhodn jší formy ešení se v tomto prostoru nekonkretizuje umíst ní ploch zelen , ale eší se
zde plocha ve ejného prostranství s p evahou zpevn ných ploch, kde je umis ování sídelní zelen
vítáno. Polyfunk ní využití je navržené pro pozemky firmy Mader, bývalou škrobárnu. Objekt
bývalé dr bežárny je nadále ur en pro pot eby zem lské výroby. V rámci koncepce ÚP byla
prov ena sí místních komunikací s prov ením možnosti propojení slepých ulic v severovýchodní
ásti sídla, silni ní sí , zp esn n byl koridor pro homogenizaci silnice II/602 ani b hem zpracování
ÚP nebyla zaznamenána pot eba vymezení plochy pro vzlety a p istávání sportovních létajících
za ízení. Podrobn se ÚP zabývá problematikou ochrany krajinného rázu i ochrany p íznivého
životního prost edí. Akceptovány jsou plochy s pozemky s vydaným stavebním resp. územním
rozhodnutím.
d) Požadavky na plošné a prostorové uspo ádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspo ádání krajiny)
Urbanistická koncepce
Pro plochy s rozdílným zp sobem využití, které se na území obce vyskytují, jsou stanoveny
podmínky plošného a prostorového uspo ádání. Není uvažováno se vznikem nových sídleních
struktur ani územním rozvojem samot. Koncepce územního plánu nevyžadovala vymezení ploch
ani koridor územních rezerv ani stanovování po adí zm n v území. Vymezení zastav ného území viz kap. C 4.
Koncepce uspo ádání krajiny
Uspo ádání krajiny je ešeno s ohledem na krajinný ráz. ešení územního plánu nevnáší do
krajiny nový prostor, který by nežádoucím zp sobem narušil vlastnosti a prvky krajiny. Koncepce
ÚP navrhuje opat ení zvyšující biodiverzitu v krajin mající p íznivý dopad na vodní režim v území
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a zvyšuje odolnost území proti p sobení nežádoucích vliv (erozní innost, záplavová území
apod.). Není uvažováno umis ování zám
dle p ílohy . 1 k zák. . 100/2001 Sb. v platném zn ní
– viz. kap. C 2.c).
Vzhledem k tomu, že území obce má zpracovanou komplexní pozemkovou úpravu ešící krom
úprav vlastnických vztah i ochranu a obnovu krajiny a p írodních zdroj , nebylo t eba ÚP
zasahovat do pom ru mezi ornou p dou a trvale travními porosty, i když z hlediska ekologické
stability i estetické hodnoty území trvalý travní porost tvo í obecn vhodn jší základ pro pat ná
krajinotvorná opat ení.
Pozemkové úpravy umož ují racionální využívání a ochrany krajiny s využitím organiza ních a
biotechnických opat ení tedy opat ení, která jsou ú inná p i odstra ování p in eroze p dy apod.
Jedná se tedy o ú inn jší prost edek, než kterými disponuje územní plán.
Z d vodu zachování krajinného rázu územní plán uplat uje pot ebu tzv. „m kkého“ p echodu
urbanizovaného území do volné krajiny. Tato pot eba je ešena bu orientací zahrad stavebního
pozemku do nezastav ného území (u ploch bydlení), u ostatních ploch zastavitelného území pak
tuto funkci p ebírají r zné formy zelen . Zp soby a možnosti ošet ování ovocných d evin nepat í
do kompetence ÚP. D ležité vyhlídkové body jsou akceptovány jako jedna z nezastupitelných
hodnot území obce.
e) Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Požadavky jsou spln ny. Koridor pro homogenizaci sil. II/602 je zp esn n. M ní t íd silnic
(zde z II. t ídy na I. t ídu) není v kompetenci ÚP. Situování autobusové zastávky p i sil. II/602 je
ešeno v rámci provedené rekonstrukce sil. II/602. Nové dopravní plochy nejsou vymezovány,
dopravní obsluha zastavitelných ploch je ešena z ve ejných prostranství. Rozvoj sídla je
koncipován s požadavkem na minimalizaci sjezd ze silnic. Nové sjezdy na sil. II/602 nejsou
územním plánem umožn ny. Vedení stávajících inženýrských sítí v lokalit za autobusovou
zastávkou (to nou) ur ilo sm r nového ve ejného prostranství, které vymezuje místní komunikaci
dopravn obsluhující ást výrobní zóny obce. Pro pohyb p ších v sídle je využito místních
komunikací (bez segregace p ší a motorové dopravy). Hlavní komunikací sídla tvo ící hlavní
kompozi ní osu sídla je silnice III/1336. Výjime nost této silnice uvnit zastav ného území je
vodem aplikace dopravního zklidn ní na silnici, které mimo bezpe nosti ú astník silni ního
provozu p inese i zvýšení estetické úrovn takto daného prostoru.
Technická infrastruktura
Požadavky jsou spln ny s tím, že:
vyhodnocení tlakových pom
bylo provedeno v podrobnostech územního plánu
na území obce nezasahuje PHO 3° vodního díla Želivka
existence vodního zdroje v etn ochranného pásma (podklad ÚAP) v jádrové ásti sídla
nebyla v reálu dohledána ani prokázána. Z tohoto d vodu tento vodní zdroj není dále v ÚP
uvažován ani zakreslován
liniové trasy inženýrských sítí (stávající) jsou p evzaty z ÚAP, další trasy vychází
z koncepce platného územního plánu obce
územní plán akceptuje zám r na intenzifikaci OV Dušejov, zárove v možnostech ÚP
reaguje na skute nost, že obec Ježená buduje vlastní OV. Výstavba OV Ježená m že
ovlivnit i po et obcí, se kterými se nov uvažuje s napojením na OV Dušejov. Z hlediska
plošného rozsahu OV by nedošlo k úpravám vymezené plochy, jiné vstupní údaje by
mohly ovlivnit technologické za ízení OV. V územním plánu je § 27 zák. . 254/2001 Sb.
o vodách v platném zn ní respektován
provedená bilance p ír stku el. p íkonu umož uje ešit zvýšení p ír stku p ezbrojením
stávajících trafostanic. Z d vodu nep edvídaného nár stu el. p íkonu ve výrobní zón
možno umístit novou trafostanici. Z d vodu rozvoln nosti zástavby, malých odb
tepla a
vysoké nákladovosti v budování a údržb teplovodních potrubí se neuvažuje výstavba
centrálního zdroje tepla.
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Ob anské vybavení, ve ejná prostranství
Velikost, pestrost služeb ob anského vybavení je na velmi dobré úrovni. N která za ízení (nap .
ZŠ, MŠ) mají nadmístní význam. Jde o plochy územn stabilizované. Územní plán pro výhledové
pot eby školní výchovy vymezuje zastavitelnou plochu v p ímé vazb na školní areál.
Ve ejná prostranství jsou ešena ve dvou typech ploch, tj. ve ejná prostranství s p evahou
zpevn ných ploch (PV) a ve ejná prostranství s p evahou nezpevn ných ploch (PZ). Tyto plochy
pak mohou být vyzna eny jako plochy samostatné (p evážn v územn stabilizovaném území)
anebo jako pozemky, které jsou sou ástí jiných ploch rozdílného zp sobu využití (nap . plochy
bydlení). Oba druhy ploch mají v organismu sídla a pro život v sídle nezastupitelný význam.
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Územní plán stanovuje podmínky pro ochranu p ípadn kultivaci hodnot území, které požívají
právní ochranu, i hodnoty, které byly zjišt ny v rámci ÚAP anebo pr zkumem v území. Kulturní
hodnoty, kam pat í urbanistické a architektonické hodnoty, jsou chrán ny v etn p ilehlého
blízkého okolí tak, aby se dochovala i autenti nost místa, situování kulturní památky i památky
místního významu. U nejvýznamn jších z nich jsou ve výrokové ásti ÚP navržena opat ení, která
by m la tyto hodnoty uchovat i pro p íští generace.
Požadavky kladené na ochranu p írodních hodnot ÚP Dušejov plní s tím, že:
tzv. významné krajinné prvky „ze zákona“ jsou respektovány
estože významné krajinné prvky, které jsou orgánem ochrany p írody registrovány anebo
evidovány, se na území obce nenachází, ekologicky i esteticky hodnotné prvky v krajin ÚP
zahrnuje do tzv. ploch smíšených nezastavitelného území, kde prioritou jsou zájmy ochrany
írody
problematika ochrany ZPF je ešena v samostatné kapitole od vodn ní ÚP. ešení ÚP pro
plochy, které nebylo možno umístnit, využívá zastavitelných ploch dosud platného ÚPO
tabulkové porovnání dot ení ZPF v územním plánu obce a nového územního plánu
z d vodu p ehledn jší formy zpracování (není shodné len ní ploch, je jiná organizace
ploch) bylo zobrazeno grafickým p ehledem
koncepce ÚP nevyžaduje dot ení PUPFL ani vzdálenosti 50 m od okraje lesa
do migra
významného území okrajov zasahuje zastavitelná plocha Z23, umož ující
územní rozvoj osamocen stojící usedlosti. Jde zásah ojedin lý, nepatrný, nemající
prakticky žádný negativní dopad na migrující živo ichy.
g) Požadavky na ve ejn prosp šné stavby, ve ejn prosp šná opat ení
Požadavky jsou ešeny ve smyslu zák. . 183/2006 Sb. ve zn ní podle stavu k 01.01.2013.
Koncepce územního plánu nevyžaduje vymezovat stavby ani koridory, pro které by bylo pot eba
edkupního práva.
Z d vodu zám ru na obnovu zem lské výroby v objektu bývalé dr bežárny a za len ním
objektu bývalé škrobárny do ploch smíšených obytných vesnických není d vod vymezovat tyto
stavby jako objekty asana ní.
Asanace je však navržena na objekt nacházející se v lese severozápadn od sídla - z d vodu, že
se jedná se o zbor parc. . st. 530, k.ú. Dušejov, plocha je dopravní a technickou infrastrukturou
nedostupná.
h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis (nap . požadavky na ochranu
ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, ochrany ložisek a surovin,
geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými rizikovými p írodními jevy)
Územní plán respektuje podmínky ochrany ve ejného zdraví. Územní plán neumis uje tzv.
citlivé funkce území (bydlení) do blízkosti zdroj hluku a zne išt ní, akceptuje vyhlášená ochranná
pásma. Dále stanovuje pro jednotlivé plochy rozdílného zp sobu využívání (zvl. ploch výroby)
únosné kapacity území za ú elem zabrán ní st et s požadavky hygieny prost edí.
Požadavky na ešení problematiky civilní ochrany výrazn p esahují možnosti územního plánu.
Požadavky civilní ochrany nevyžadují zpracování grafické ásti, nebo se na území obce
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nevyskytují plošné jevy (nap . území ohrožené pr lomovou volnou, zóna havarijního plánování),
ale jen objekty (nap . objekty úkryt , sklad materiál civilní ochrany, humanitární pomoci atd.).
Na území obce se nenachází objekty ani plochy ur ené k obran státu, zám ry obce nezasáhnou do
ochranných pásem radioreléových tras.
Protierozní opat ení byla v dostate né podrobnosti ešena v komplexní pozemkové úprav .
Rozvojové pot eby obce jsou ešeny mimo záplavové území, záplavové území Jedlovského
potoka Q100 není zám ry ÚP dot eno.
Provád ní ani navrhování protiradonových opat ení není v p sobnosti ešení územního plánu.
Plocha sb rného dvora je územn stabilizovaná a je dostate né kapacity pro pot eby
mikroregionu.
i) Požadavky a pokyny pro ešení hlavních st et zájm a problém v území
ešení ÚP akceptuje skute nost, že k.ú. Dušejov je za azeno do zranitelné oblasti (viz. na ízení
vl. R . 262/2012 Sb.).
Zastávka hromadné autobusové p epravy je realizována v rámci rekonstrukce tohoto úseku sil.
II/602.
Problematika radonu – viz. p edchozí bod k).
Podmínky využívání území jsou stanoveny s pot ebou zajišt ní bezkoliznosti jejich využívání.
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby s ohledem na obnovu a rozvoj
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose
Území obce se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose republikového i
krajského významu. Na obnovu a rozvoj sídelní struktury jsou z vyšší územn plánovací
dokumentace kladeny b žné nároky. Vyšší míru urbanizace však zp sobuje blízkost a dobrá
dostupnost vyššího centra osídlení - m sta Jihlavy. Krom dobré dostupnosti republikové rozvojové
oblasti OB 11 pat í mezi rozvojové impulzy dobré zajišt ní obce ob anskou vybaveností (i
nadmístního významu) a technickou infrastrukturou.
Využití zastav ného území bylo prov eno s tím, že ÚP vymezuje jednu p estavbovou plochu a
využívá n kolik proluk (bydlení individuální v rodinných domech vesnické, plochy ve ejných
prostranství i plochy výroby a skladování, drobná výroba a výrobní služby). Podmínky využívání
ploch p estavby a ploch zastavitelných jsou stanoveny v kontextu hospodárného využívání území
plošného i prostorového uspo ádání území a ochrany krajinného rázu.
Požadavky, které vyplynuly ze spole ného jednání o návrhu ÚP, vyžadovaly ešit územní rozvoj
ob anské vybavenosti (školní areál), ostatní ve ejná infrastruktura je ešena v souladu s pot ebami
obce, zejména na úseku obslužném.
i vymezování zastav ného území bylo postupováno dle § 58 zákona . 183/2006 Sb. Hranice
zastav ného území je tvo ena arou vedenou po hranici parcel, ve výjime ných p ípadech ji tvo í
spojnice lomových bod hranice stávajících parcel.
Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch je provedeno v samostatné kapitole od vodn ní (viz kap. C 4.).
k) Požadavky na vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo prov ení zm n jejich
využití územní studií
Zadání ÚP nekonkretizovalo plochy se zm nou v území, které by m ly být prov eny územní
studií. V rámci ešení územního plánu bylo podmín no využití ploch na Z14 a P1 zpracováním
územní studie. Územní studie budou vyhotoveny zejména z d vodu prov ení nejvýhodn jšího
zp sobu využití ploch v urbanisticky náro ném prostoru.
l) Požadavky na vymezení ploch a koridor , pro které budou podmínky pro rozhodování o
zm nách jejich využití stanoveny regula ním plánem
Pot eba zpracování regula ního plánu na základ vydaného ÚP nebyla shledána.
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m) Požadavky na vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud dot ený orgán ve svém
stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vliv na ŽP nebo
pokud nevylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast
Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí ve svém stanovisku ze dne 18.09.2012
. j. KUJI 62869/2012 OZP 1308/2006) sd lil, že p edložený návrh zadání byl posouzen podle
kriterií uvedených v p íloze . 8 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a
ve ejného zdraví, a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vliv na životní prost edí a veejného zdraví.
n)

ípadný požadavek na zpracování konceptu, v etn požadavk na zpracování variant
Vyhotovení konceptu ÚP nebylo požadováno.

o) Požadavky na uspo ádání obsahu konceptu a návrhu ÚP a na uspo ádání obsahu jejich
zd vodn ní s ohledem na charakter území a problémy k ešení v etn m ítek a po tu
vyhotovení
Požadavek na zpracování konceptu územního plánu nebyl v zadání ÚP vznesen. Územní plán
Dušejov je vyhotoven v souladu s požadavky zákona . 183/2006 a p íslušných provád cích
vyhlášek. Požadované údaje u ploch se zm nou v území jsou dle zadání ÚP sestaveny do
tabulkového p ehledu.
Jednotlivé fáze územního plánu jsou p edány v požadovaných po tech vyhotovení a pat ných
formátech digitálního zpracování a v tišt né podob .
Z d vodu jednozna ného ešení problematiky technické infrastruktury (využití stávajících inž.
sítí s jejich rekonstrukcí) a pot eby pojmout ešení území obce jako vzájemn se ovliv ující (s cílem
dosáhnutí racionálního uspo ádání území s nalezením pokud možno dlouhodob udržitelného a
vyváženého rozvoje tohoto území) nebyl Hlavní výkres d len na díl í ásti, ale vyhotoven jako
jeden výkres celostn pojímající problematiku území. Toto ešení v p ípad Dušejova je p ehledné,
sjednocující významné informace pro kvalifikované rozhodování v území. Výkresová ást je
vyhotovena v požadovaných m ítcích.
Z d vodu lepší orientace v problematice vybrané ve ejné infrastruktury a snadn jší komunikace
se správci technické a dopravní infrastruktury je grafická ást rozší ena o dopl ující výkresy
zabývající se zmín nou problematikou. Jedná s tyto dopl ující výkresy:
Dopravní ešení
Zásobování vodou, kanalizace
Energetika, elektronické komunikace
Dopl ující výkresy jsou vyhotoveny nad mapovým podkladem územního plánu v m ítku 1:5
000 a ucelen pojímají problematiku dané infrastruktury obce.
3. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty
3.1. Variantní ešení
Zadání územního plánu nepožadovalo ešení variant.
3.2. Urbanistická koncepce
Schéma urbanistické koncepce
Základní urbanistická koncepce vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání sídla
etn souvisejících drobných struktur osídlení. Koncepce územního plánu podporuje a rozvíjí
typické charaktery území, vymezuje území urbanizované a území p írodn krajinné. Respektována
je historická kvalita sídla, areál kostela se h bitovem, d ležité pohledy a pr hledy na tento soubor,
akceptován je stavební a architektonický výraz objektu školy z druhé poloviny dvacátého století i
více i mén udržované stavby selských usedlostí na severozápadním okraji sídla a na samot
Pánkovsko. Pot ebnou úpravou silnice III. t ídy v zastav ném území (jejím dopravním zklidn ním a
úpravou p ilehlého uli ního prostoru) dojde ke zvýrazn ní hlavní kompozi ní osy sídla. P sobení
tohoto urbanisticky výrazného prostoru bude umocn no úpravou víceú elové budovy obecního
adu a dnes st ží definovatelného navazujícího území a plochou p estavby.
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Koncepce rozvojových ploch vytvá í podmínky pro kontinuální a harmonický rozvoj území
obce. Urbanistická koncepce rozvíjí p edevším složky území – bydlení, výrobu a sídelní zele .
Koncepce dalších složek území a ve ejné infrastruktury podporuje rozvoj prioritních funkcí
v území. Prostorové podmínky obce v etn úm rného rozvoje stávající sídelní struktury umož ují:
rozvoj výrobních ploch mezi silnicí II/602 a stávajícím areálem zem lské výroby
rozvoj ploch sídelního potenciálu s t žišt m rozvoje na jižním okraji sídla.
Navržené rozvojové plochy nabízí dostate nou pružnost v jejich využívání. Drobné struktury
osídlení na území obce jsou územním plánem považovány za územn stabilizované. Modernizace a
zm ny t chto staveb jsou možné za p edpokladu jejich úm rnosti a nenarušení obrazu krajiny a
obce.
Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení - bydlení hromadné (BH)
Na území obce jsou vymezeny ve t ech od sebe vzdálených lokalitách. Jedná se o bytové
domy na územn stabilizovaných plochách. Zastavitelné plochy pro tento typ bydlení nejsou
vymezeny.
Plochy bydlení - bydlení individuální vesnické (BV)
Tvo í d ležitou ást zastav ného území, která od druhé poloviny dvacátého století až
dosud byla realizována pro rodinné bydlení. P evládající formou jsou rodinné samostatn
stojící domy. Na zastavitelných plochách je uvažován rozvoj jednobytových rodinných
dom .
Ozna ení
plochy

vým ra (ha)
plocha
plocha BV

po et byt
(odhad)

poznámka
na základ výsledk spole ného jednání byla
zastavitelná plocha Z1 zrušena
je akceptována provedená parcelace
velmi složité územní podmínky
objekt RD ešit s ohledem na nárožní polohu
akceptovat ešení územní studie
na základ výsledk spole ného jednání byla
zastavitelná plocha Z9 zrušena

Z1
Z2
Z3
Z4
Z7

0,64
0,21
0,08
1,40

0,64
0,21
0,08
1,40

5
1
1
8

2,33

2,33

15

Z9

Plochy rekreace – rodinná rekreace (RI)
Jsou vymezeny jako územn stabilizované plochy. Plochy se nachází v místní trati zvané
Pánkovsko. Zastavitelné plochy pro rekreaci nejsou vymezeny.
Plochy ob anského vybavení – ve ejná vybavenost (OV)
Jsou vymezeny p evážn jako územn stabilizované plochy v jádrovém sídle. Tento typ
plochy je reprezentován:
víceú elo vou budovou obecního ú adu – jde o dvoupodlažní objekt ukon ený
plochou st echou v exponované poloze na hlavní kompozi ní ose sídla. Objekt
vyžaduje rekonstrukci umož ující jeho flexibiln jší využití v kvalitní architektu e.
Sou ástí úprav budou úpravy parteru zahrnující problémové území kolem objektu
základní a mate ská škola – dle zám
vedeni obce ást nevyužívané plochy je
azena k zastavitelné ploše Z1. Objekt (významná stavba v obci) prochází
pr žnou modernizací. Za ízení kapacitn vyhoví i pro výhledové období
zdravotní st edisko – dvoupodlažní objekt na územn stabilizované ploše pln
vyhovující i pro výhledové období
sokolovna – objekt využíván p evážn pro pot eby t lovýchovy (i školní). Objekt
vyžaduje údržbu, nep edpokládá se jeho plošný územní rozvoj
polyfunk ní objekt – objekt bývalé školy je využíván pro pot eby obecního ú adu a
pošty. Menší ást objektu slouží pro místní pohostinství. Objekt vyžaduje údržbu,
nep edpokládá se jeho územní rozvoj
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kostel sv. Bartolom je s farou – kostel je vyhovujícím za ízením i pro výhledové
období. Fara je neobsazena, aktuálním požadavkem je ešení špatného stavebn
technického stavbu objektu
Nov je navržená zastavitelná plocha Z22 pro výhledové rozší ení zázemí MŠ a ZŠ o
velikosti 0,09 ha.
Plochy ob anského vybavení – t lovýchova a sport (OS)
Územní plán na území sídla vymezuje dv plochy tohoto zp sobu využívání:
fotbalo vé h išt jižn od víceú elov využívané budovy obecního ú adu – h išt
odpovídá minimálním požadavk m na velikost h išt . Související objekt sociálního
za ízení vyhovuje pot ebám sportovc . Areál bude zvlášt sm rem k zem lskému
areálu a k p estavbové ploše P1 dopln n zelení s funkcí ochranné zelen
h išt za po lyfunk ním objektem (starou školou) – je víceú elov využíváno.
Vhodn jší zapojení plochy po p ilehlého ve ejného prostranství by p isp lo ke
zvýšení hodnoty prostoru i jeho využívání obyvateli obce
Plochy h iš jsou dostate né velikosti a koncepcí územního plánu jsou považovány za
územn stabilizovaná za ízení.
Plochy ob anského vybavení – ve ejné poh ebnictví a související služby (OH)
bitov se nachází p i kostelu sv. Bartolom je. Územn stabilizovaná plocha, vyhovující
i pro výhledové období. Územní plán pro zachování symboliky místa navrhuje z ídit ve
vzdálenosti 100 m od obvodu h bitova formou rozhodnutí o ochranném pásmu (§ 88 zák. .
183/2006 Sb. v platném zn ní) ochranné pásmo, které by omezovalo innosti, které by
hrubým zp sobem narušovaly nezam nitelnou tvá území (stavby pokleslé architektonické
kvality, stavby bizardních tvar ) a svým provozem ohrožovaly pietu místa (no ní kluby
apod.).
Plochy ve ejných prostranství s p evahou zpevn ných ploch (PV) a plochy ve ejných
prostranství s p evahou nezpevn ných ploch (PZ)
Ve ejná prostranství jsou voln p ístupné prostory pro obyvatele obce i návšt vníky obce.
Na území Dušejova se neobjevuje asové omezení p ístupu. Jedná se p edevším o návesní a
uli ní prostory, p ší komunikace, plochy ve ejné zelen . Charakter utvá ení ve ejných
prostranství má zásadní vliv na chování lidí a utvá ení sociálního života v tomto prost edí.
PV jako plochy s významnou prostorotvornou a komunika ní funkcí zahrnující nap .
i plochy ve ejné zelen .
PZ jako d ležité plochy ve ejné zelen parkov upravené, které pro sv j význam
v prostoru sídla nemohou být sou ástí jiných typ ploch. V sídle Dušejov se jedná
edevším o zele návesní.
Plochy ve ejných prostranství jsou plochami bu samostatn vymezenými anebo mohou
být i sou ástí jiných ploch s rozdílným zp sobem využití.
Zastavitelné plochy ve ejných prostranství samostatn vymezené:
Ozna ení
plochy
Z6

plocha PV

vým ra (ha)
plocha PZ
0,20

plocha
0,20

Z8
Z11
Z17
Z18
Z19
Z20

0,29
0,16

0,45

0,03
0,09
0,11
0,43

0,29
0,16
0,03
0,09
0,11
0,88

poznámka
akceptovat ešení územní studie
na základ výsledk spole ného jednání byla
zastavitelná plocha Z8 zrušena
akceptovat geometrický plán místní komunikace
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Plochy smíšené obytné – vesnické (SV)
Jsou tvo eny vesm s p vodním zastav ním sídla a jeho samot. Jsou zastoupeny
rozsáhlými zem lskými usedlostmi i menšími domy na malých nepravidelných parcelách
pod areálem kostela. A tyto plochy v minulosti jednozna
v sídle p evažovaly, územní
plán vytvá í nabídku pouze t í ploch a to plochy navazující na objekt bývalé škrobárny Z5,
plochy Z10 u to ny autobus a plochy Z23 navazující na samotu Cihelna.
Ozna ení
plochy

vým ra (ha)
plocha
plocha SV

po et byt
(odhad)

Z5

0,20

0,20

1

Z10

0,35

0,35

2

Z23

0,18
0,73

0,18
0,73

3

poznámka
optimáln
ešit využití plochy s objektem
bývalé škrobárny
umíst ní RD bude mimo jiné ovlivn no i
hloubkou blízké kanalizace
jedná se o rozší ení stávající plochy SV

Plochy dopravní infrastruktury – silni ní doprava (DS)
Na území obce se nachází pouze v územn stabilizovaných plochách. Pro homogenizaci
sil. II/602 je vymezen koridor – blíže viz. kap. C 3.3. Do územn stabilizovaných ploch pat í
i erpací stanice pohonných hmot na okraji sídla p i p íjezdu od Jihlavy.
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít – vodní hospodá ství (TI.1), plochy
technické infrastruktury – inženýrské sít – energetika (TI.2), plochy technické
infrastruktury – inženýrské sít – elektronické komunikace (TI.3)
Zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozn související za ízení: istírny
odpadních vod, trafostanic TS 22/0,4 kV a elektronických komunikací.
Plochy technické výroby – technické zabezpe ení obce (TO)
Územn stabilizovaná plocha sb rného dvora bude zp ístupn na novou místní
komunikací p ímo z obytné zóny sídla. Za ízení nadmístního významu plnící požadavky
dalekého výhledu.
Plochy výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby (VD)
Stávající plocha pneuservisu (naproti SPHM) je plochou územn stabilizovanou. Nové
plochy jako zastavitelné plochy Z14 - Z16 jsou rozvíjeny do svahu nad plochou pneuservisu.
Plochy jsou po místní komunikaci dob e p ístupné ze sil. II/602. V zastav ném území nad
išt m je pro tento typ vymezena p estavbová plocha P1. Její využití je mimo jiné
limitováno i nízkými nároky plochy na dopravu.
Ozna ení
plochy
Z14
Z15
Z16
P1

vým ra (ha)
plocha
plocha VD
1,93
1,89
0,56
0,56
0,14
0,14
0,52

0,52

3,15

3,11

poznámka
0,04 ha tvo í pozemky ZO

akceptovat požadavek na vysokou kulturu architektonického
ešení

Plochy výroba s skladování – zem lská výroba (VZ)
Na území obce je zastoupena pouze územn stabilizovanými plochami p edevším
zem lským areálem Zem lského družstva Dušejov. Nevyvstal požadavek na
vymezování zastavitelných ploch.
Plochy zelen nezastavitelných soukromých zahrad (ZN)
Jedná se o vyhrazenou soukromou zele , která z d vod ochrany sítí technické
infrastruktury, ochrany krajinného rázu z stává nezastavitelnou plochou. Územní plán
rozlišuje plochy, které jsou územn stabilizované (nap . u h bitova) a plochy, které jsou
nov vymezeny k využití územním plánem.
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Jako plocha samostatná je vymezena plocha Z21 v zastav ném území, která by
edevším z d vodu ochrany krajinného rázu m la z stat nezastav nou.
Ozna ení
plochy
Z21

vým ra (ha)
plocha
plocha ZN
0,39
0,39

poznámka

Plochy zelen ochranné a izola ní (ZO)
Zatím nedostate né zapojená ochranná zele se nachází po obvodu zem lského areálu.
Tato zele vyžaduje revitalizaci a pravidelnou údržbu. Jako samostatn vymezená plocha
zelen ochranné a izola ní je vymezena plocha p i silnicí II/602, dále pak mezi plochami
zastav ného území kódu BV a zastavitelnou plochou kódu VD.
Ozna ení
plochy
Z12
Z13

vým ra (ha)
plocha
plocha ZO
0,15
0,15
0,70
0,70
0,85
0,85

poznámka
zohlednit sí podzemních telekomunika ních kabel

Ochranná a izola ní zele je též sou ástí zastavitelné plochy Z14 v rozsahu 0,05 ha –
blíže viz. Plochy výroby skladování – drobná výroba a výrobní služby (VD).
Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
Viz. kap. C 3.7. Vodní plochy, vodní toky, stav povodí.
Podmínky prostorového uspo ádání
Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje celého území obce.
Pro zachování, obnovu a kultivaci hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového
uspo ádání, které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou v len ny do procesu
rozhodování v území. Podmínky prostorového uspo ádání v etn podmínek ochrany krajinného
rázu jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP omezen s ohledem na
rozlišovací schopnosti grafiky.
Stanovená kritéria a podmínky pro usm ování využívání území jsou nastaveny tak, aby byly
dostate
liberální a iniciovaly nalézání nových pro obec p ínosných ešení, avšak byly dostate
inným a p ísným nástrojem k udržení kvality urbanisticko-architektonických souvislostí.
Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení
Na rozvojových plochách bydlení indiciálního v rodinných domech – vesnického (BV) je
možno umístit cca 15 bytových jednotek. Na plochách smíšených obytných vesnických (SV) je
možno umístit t i byty. Nové plochy bydlení hromadného typu se nevymezují. Na disponibilních
plochách zastav ného území je možno v rámci samostatného územního rozhodování umístit cca 2
byty v rodinných domech.
Územní plán na zastavitelných plochách umož uje umístit cca 15 + 3 + 2 = 20 bytových
jednotek.
Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou:
Rok
po et obyvatel
po et b.j.
obyv./byt

1970
296
85
3,48

1980
341
105
3,25

1991
398
131
3,04

2001
438
139
3,15

2011
431
145
2,97

výhled
450
165
2,73

3.3. Dopravní infrastruktura
Silni ní doprava
Napojení obce na silni ní sí je popsáno v kap. C 1.2. Širší dopravní vztahy.
silnice II/602 – je silnicí, která je sou ástí Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina (viz. usnesení
Zastupitelstva Kraje Vyso ina . 0177/03/2008/ZK). Dle kategorizace Páte ní silni ní sít
do roku 2040 bude sil. II/602 v ší kovém uspo ádání S 9,5. Z dostupných údaj zjišt ných
v rámci dopl ujících pr zkum a rozbor by návrhová rychlosti m la init optimálních 80
km/h. Doporu ená kategorie silnice pak je S 9,5/80. Územní plán zcela respektuje
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provedenou modernizaci silnice v úseku Dušejov (samota Cihelna) – hranice obce Opatov a
akceptuje p ipravené projektové ešení zbývající ásti sil. II/602 v úseku Dušejov (samota
Cihlena) – hranice obce Ježená. Z d vodu provedené modernizace sil. II/602 a pokro ilého
stavu projektových prací na zbývající ásti silnice, p istoupil územní plán ke zp esn ní
koridoru pro homogenizaci silnice na ší i ochranného pásma silnice, v místech kontaktu se
zastav ným území obce na hranici zastav ného území. Územní plán neuvažuje budování
nových sjezd na tuto silnici
silnice III. t íd – nejsou sou ástí Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina. Zastav ným územím
prochází sil. III/1336 a III/1338, které zde zabezpe ují i budou zabezpe ovat i p ímou
dopravní obsluhu p ilehlých nemovitostí. Silnice III/1336 tvo í zárove hlavní kompozi ní
osu sídla. Z d vodu dosažení v tší bezpe nosti ú astník silni ního provozu zvlášt chodc
a ke zvýšení estetické hodnoty uli ního prostoru se v pr jezdním úseku navrhuje dopravní
zklidn ní – viz. Zásady pro navrhování úprav pr tah silnic obcemi (viz. Technické
podmínky 145, CDV Praha 2001). Ostatní silnice III. t íd jsou územn stabilizovány a je na
nich uvažováno pouze s díl ími úpravami sm ujícími k odstran ní bodových závad
eventueln zlepšení technických parametr silnic.
ípadné úpravy silnic budou provád ny ve stávající trase. Silnice mimo zastav né a zastavitelné
plochy budou upravovány dle zásad SN 736101 „Projektování silnic a dálnic“ v kategorii
S 7,5/60, silnice II/602 v kategorii S 9,5/80.
Silnice III/1336 v zastav ném území bude ešena dle zásad SN 736110 „Projektování místních
komunikací“ funk ní skupiny B, typu dvoupruhová místní komunikace sm rov nerozd lená.
Místní komunikace – územní plán p edpokládá p azení ú elové komunikace propojující
sil. II/602 s k ižovatkou silnic III/1336 a sil. III/1338 do místní komunikace kategorie C –
dvoupruhové obousm rné sm rov nerozd lené. Dvoupruhovou obousm rnou sm rov
nerozd lenou místní komunikaci kategorie C je obsluhována nová skupina rodinných dom
u h bitova. Stejnou kategorii ponese i místní komunikace zajiš ující dopravní obsluhu
výrobní zóny. Úpravy místních komunikací budou provád ny ve stávajících trasách dle
zásad SN 736101. Nový obytný soubor za školou bude obsluhován obousm rnou
komunikací s dvoupruhovým dopravním prostorem v kone ném uspo ádání podkategorie
D1. Propojení stávajících místních komunikací v severovýchodní ásti obce je možné za
zvýšených finan ních nárok , avšak odstranit schodišt srovnávající terénní rozdíl je
nereálné.
Doprava v klidu
Je ešena pro stupe automobilizace 1:2,5. Každý nový byt musí mít minimáln jedno odstavné
stání na vlastním pozemku. Požadavky na parkovací a odstavná stání u vybrané ob anské
vybavenosti a ploch výroby jsou z ejmé z tabulky grafické ásti od vodn ní ÚP. Užity jsou
doporu ené normové hodnoty dle l. 14.1.7 SN 736110.
Po ty parkovacích stání bude nutno u n kterých za ízení up esnit vzhledem k místním
podmínkám. Jde nap . o parkovací stání u sokolovny (v tšina návšt vník
bydlí
a ve výhledu bude bydlet v obci) a pohostinství. Obecn se neuvažuje s výstavbou adových i
hromadných garáží na území obce, i když ÚP tento systém garážování zcela nevylu uje (nap . na
plochách skladování a výroby).
Ve ejná doprava
Nadále bude zajiš ována autobusovou p epravou. Obratišt (to na) autobus v blízkosti
ižovatky sil. II/602 se sil. III/1336 je územn stabilizované, v rámci úprav ve ejného prostranství
je t eba zabývat se usm rn ním provozu obratišt a dopln ním prostranství zelení. Autobusová
zastávka na sil. II/602 ve sm ru do Pelh imova je vybudována v rámci modernizace této silnice.
V místech starého, zdevastovaného p íst ešku se p edpokládá vybudování nového objektu.
Autobusová zastávka v centrální ásti sídla je vhodn umíst na, její kone ná úprava je spojena
s navrženou úpravou sil. III/1336 a úpravou p ilehlého ve ejného prostranství s p íst eškem pro
cestující. V grafické ásti jsou vyzna eny p íslušné izochrony dostupnosti.
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Nemotorová doprava
Není v obci speciáln ešena, pohyb p ších, p ípadn cyklist je realizován po silnicích III. t íd,
místních komunikacích a ve ejných prostranstvích v urbanizovaném území, v krajin volné pak po
komunikacích ú elových. Úprava p šího provozu bude spojena v souvislosti s dopravním
zklidn ním sil. III/1336. Budování chodník p i místních komunikacích se nep edpokládá
vzhledem k nízkým intenzitám dopravy. Rovn ž není uvažována výstavba ú elových p ších stezek
a cyklistických stezek. V rámci ve ejných prostranství je však možno ešit r zné p ší propoje
zkracující cesty.
Územím obce neprochází žádná cyklotrasy ani turistická trasa. Vyty ení turistických a
cyklistických tras je možné na ve ejných prostranstvích, místních komunikacích, ú elových cestách
i silnic III. t ídy.
Hospodá ská doprava
Je zastoupena p edevším dopravou zem lskou a využívá p edevším silnic III. t ídy a sí
polních cest vymezených v KPÚ. Organizace území obce s jistou „uzav eností“ sít místních
komunikací zp sobuje, že tyto místní komunikace nejsou hospodá skou dopravou p íliš zat žovány.
Železni ní doprava
Nemá na území obce své zájmy. Nejbližší železni ní stanice je ve Dvorcích a není obyvateli ani
podnikajícími subjekty zvláš využívána.
Letecká doprava
Civilní letecká doprava nemá na území obce své zájmy. Na území obce není umis ováno žádné
za ízení pro vzlety a p istávání sportovních létajících za ízení.
Vodní doprava
Vodní doprava nemá na území obce své zájmy.
Dopravní služby
Respektováno je za ízení erpací stanice pohonných hmot (uvedené do provozu roku 2004) a
pneuservis, který je umíst n naproti SPHM p es komunikaci. Za ízení služeb pro motoristy lze
s výhodnou umis ovat na p ilehlých plochách výroby a skladování – drobná výroba a výrobní
služby.
3.4. Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Ve ejný vodovod v obci Dušejov byl budován postupn v souladu s rozvojem obce. P evážná
ást vodovodu byla vybudována v 70. letech min. století a jednotlivé ady k novostavbám RD byly
postaveny v letech 1983-1987. P vodním zdrojem pitné vody byly t i studny o maximální
vydatnosti 1,70 l/s, jejichž vydatnost však v období malých deš ových srážek zna
klesala a proto
dnešním zdrojem je vrt z osmdesátých let, který byl vystrojen do hloubky 45 m a jehož vydatnost
byla ov ena dlouhodobou erpací zkouškou na 9,0 l/s.
Voda z vrtu je upravována v úpravn vody (filtrace a odradonování) a v roce 2003 byla úprava
vody dopln na o technologií na odstran ní množství dusi nan a odkyselení. Kapacita úpravny je
na 5 l/s.
Z úpravny vody je voda erpána do vodojemu (nový) o obsahu 250 m3, který je umíst n na
kót max. 640,30 m n. m. a min. kót 637,30 m n. m. Tento nový vodojem je propojen se starým
vodojemem, který má obsah 100 m3.
Zdroje vody p vodní – 3 studny v trati „Na bahnech“ slouží jako záložní zdroj vody.
Vodovodní ady po obci jsou provedeny z materiálu litina a PE o profilu 50 – 200 mm v
celkové délce 4 700 m.
Pr
rná spot eba vody se pohybuje kolem 70,3 m3/den a maximum je 105,5 m3/den. Vodovod
spravuje a provozuje VAS, a.s., divize Jihlava.
Orienta ní výhledová pot eba vody:
Po et obyvatel ve výhledu ….............. 450
45
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Rozší ení živností …........................... 80 zam stnanc ( istý provoz)
Zem lství …..................................... zachován stávající stav odb ru
obyvatelstvo
Pr
rná pot eba vody
Qp = 450 x 150 = 67 500 l/den
tj. 0,78 l/s
Maximální pot eba vody
Qm = Qp x kd = 101 250 l/den
tj. 1,17 l/s
Max.hodinová pot eba
Qh = Qm x kh = 2,11 l/s
výrobní aktivity
Nár st pr m. pot eby vody
Qpž = 80 x 80 = 6 400 l/den tj. 0,07 l/s
Orienta ní výpo et pot eby pitné vody ve výhledu ukazuje na to, že vydatnost stávajícího
zdroje dosta uje i pro výhled rozvoje obce Dušejov.
Vzhledem k tomu, že nov navrhovaná zástavba rodinných dom nep evyšuje stávající
zástavbu lokality „Za kostelem“, je p edpoklad, že tlakové pom ry v síti budou dostate né i pro
výhledový návrh zástavby. P es tyto skute nosti doporu ujeme p ed zpracováním dalšího stupn
dokumentace na zástavbu výše položených lokalit provést m ení skute ného tlaku vody ve
stávající koncové síti vodovodu.
Kanalizace a išt ní odpadních vod
Obec Dušejov má vybudou jednotnou stokovou sí p evážn ze dvou období a to roku 1972 a
roku 1984. Kanalizace je ukon ena istírnou odpadních vod, která byla p vodn vybudována na
kapacitu 496 ekvivalentních obyvatel z obcí Dušejov a Boršov.
Celková délka kanaliza ních stok iní 3 413 m. Pr
r potrubí je v rozsahu od DN 300 do DN
500 mm.
Sou asná OV z roku 1975 slouží jako mechanicko-biologická. Z kapacitního hlediska
nevyhovuje a proto je rozhodnuto realizovat intenzifikaci OV.
V sou asné dob je stavba intenzifikace OV již povolena rozhodnutím odboru životního
prost edí Magistrátu m sta Jihlavy ze dne 18.10.2011 pod .j. MMJ/OŽP/5175/2011-7 pro Svaz
vodovod a kanalizací Jihlavsko, který je prost ednictvím VAS, a.s., divize Jihlava provozovatelem
kanalizace a OV.
Celá intenzifikovaná istírna je dimenzovaná na p ipojení 800 ekvivalentních obyvatel a tím
respektuje návrh Plánu rozvoje vodovod a kanalizací Vyso iny z roku 2004, který schválilo
Zastupitelstvo Kraje Vyso ina v Jihlav a který uvažuje s p ipojením dalších okolních obcí
(Hubenov, Mirošov, Jedlov – p ipojení se v sou asné dob p ehodnocuje a obec Ježená, která však
má již dnes povolenou samostatnou OV).
Stavba intenzifikace je sestavena z objekt :
SO 01 – kanaliza ní p ivad Boršov
SO 02 – erpací stanice odpadních vod Boršov, Dušejov
SO 03 – deš ová zdrž
SO 05 – aktiva ní nádrž -ob hová aktiva ní nádrž s jemnobublinovými provzduš ovacími
elementy
SO 06 – dosazovací nádrž
SO 07 – kalová erpací stanice
SO 08 – m ení OV
SO 09 – usklad ovací nádrž kalu
SO 10 – trubní rozvody s úpravou deš ového odd lova e
Povolené množství vypoušt ných odpadních vod
Qp = 1,5 l/s
Qm = 5,6 l/s
Q = 133,4 m3/m síc
Qr = 175 200 m3/rok
v jakosti
BSK5
CHSK
NL

„p“ 22 mg/l
75
25

„m“

30 mg/l
140
30

1,1 t/rok
3,7
1,2
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N-NH4
12
20
0,6
Toto povolení má platnost do 05.05.2021.
Po dobu výstavby OV jsou stanoveny limity na p echodnou dobu odlišn , stejn tak i pro
zkušební provoz istírny.
Z istírny je voda vyúst na do Jedlovského potoka .h.p. 4 – 16 – 01 – 024, HGR . 655, který
spravuje Povodí Moravy, s.p., Brno.
Z t chto výše uvedených hodnot je možné konstatování, že povolená intenzifikace pln
zabezpe uje išt ní odpadních vod i ve výhledu a to na úrovni sou asného technického pokroku.
Navržené ešení išt ní OV odpovídá i ochran povodí Jedlovského potoka, která je z hlediska
ochranných pásem vodárenské nádrže Hubenov nutná, protože vodní tok je m.j. na katastrálním
území Dušejov chrán n - vymezením zón údolních niv (ZÚN 3) - viz. grafická ást.
Na území zón údolních niv se dle rozhodnutí odboru lesního a vodního hospodá ství a
zem lství KÚ Kraje Vyso ina .j. KUJI 87873/2008 sp. zn. OVLHZ 267/2007 Pa-57 zakazuje:
– aplikace prost edk na ochranu rostlin, stimulaci jejich r stu a hubení plevel , statkové a
minerální hnojení
– brod ní dobytka p es vodní toky a jeho napájení p ímo z vodního toku
–
izování polních hnojiš , likvidace odpad ze zem lské výroby a jiných odpad
– stanování a z izování ve ejných tábo iš .
Jinak jednotlivé lokality ur ené ÚP k zástavb budou p ipojeny dopl ujícími stokami na
rekonstruovanou stávající kanaliza ní sí . P ipojení je navrženo p evážn gravita , jenom oblast
u S PHM a sb rného dvora bude muset být ešena pomocí S a výtla ného adu.
K likvidaci OV na samotách bude užito soukromých jímek na vyvážení, p ípadn lze
alternativn využít domovních istíren odpadních vod nebo jim ekvivalentních technologií išt ní
odpadních vod, které jsou v souladu s p íslušnou legislativou.
Zásobování elektrickou energií
El. energií je obec zásobena z rozvodné soustavy E.ON R z primárního el. vedení VN 22 kV .
176. Stav vedení je po p enosové i mechanické stránce dobrý, protože p ed cca ty mi roky
prob hla rekonstrukce vedení. Na území obce se nachází šest trafostanic 22/0,4 kV.
Všechny skupiny odb ratel v ešeném území jsou bu zásobeny z distribu ních trafostanic
(E.ON R), anebo z trafostanic vlastník . Na kmenové vedení jsou trafostanice napojeny
vzdušnými odbo kami.
ehled stávajících trafostanic:
Název trafostanice
Dušejov – obec
Dušejov – škola
Dušejov – OV
Dušejov – ZD
Dušejov – cihelna
Dušejov – samoty

vlastník
E.ON
E.ON
E.ON
ZD
E.ON
E.ON

typ. provedení
zd ná v žová
ŽB jednosloupová
ŽB dvousloupová
ŽB dvousloupová
ŽB jednosloupová
íhradová železná

stáv. trafo (kVA)
400/250
250/160
400/400
400/400
250/100
160/100

Koncepce zásobení obce spo ívá v maximálním respektování stávajících za ízení v etn
íslušných ochranných pásem. Distribu ní systém musí být schopen p enést požadovaný výkon
v dob p edpokládaného maxima p i dodržení všech pot eb hospodárnosti, spolehlivosti,
bezpe nosti i kvalit nap tí.
Elektrické energie se bude v mí e rozhodující využívat ke svícení a pro provoz b žných
elektrických spot ebi (stupe elektrizace A dle SN 341060).
Uvažovaný p ír stek el. p íkonu v obci (orienta ní):
Druh výstavby
pl. bydlení individuální v rod. domech – vesnické (BV)
pl. smíšené obytné – vesnické (SV)
pl. výroby a skladování (VD)

návrh ÚP
17b.j. x 4 kW = 68 kW
3b.j. x 10 kW = 30 kW
100 kW
198kW

pozn.

odhad budoucího odb ru
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Reálná hodnota zatížení a celkového pot ebného p íkonu z distribu ních TS s ohledem
na soudobost mezi jednotlivými skupinami odb ru bude s velkou pravd podobností nižší než
v tabulce uvedená. Pot ebný p íkon lze zabezpe it ze stávajících trafostanic. Transforma ní výkon
možno navyšovat p ezbrojováním stávajících trafostanic i p estavbou. Na zastavitelné ploše Z14
ípadn v její blízkosti ponechat místo pro situování nové trafostanice.
S novými el. za ízeními o nap ové hladin 110 kV – 400 kV se na území obce neuvažuje.
Není uvažována výstavba v trných elektráren. Fotovoltaická za ízení nelze umis ovat mimo
urbanizovanou ást sídla, jejich p ípustnost v zastav ném území zejména na objektech je p i spln ní
íslušných podmínek možná.
Zásobování zemním plynem
V sídle je provedena tzv. plošná plynofikace. Rozvody po sídle jsou st edotlaké. Regula ní
stanice VTL/STL se nachází na hranici s obcí Boršov. Regula ní stanice VTL/STL je napojena na
VTL plynovod VTL p ípojkou, jejíž bezpe nostní pásmo se dotýká zastavitelné plochy Z9. Dot ená
ást této plochy bezpe nostním pásmem je v územním plánu vymezena jako plocha nezastavitelná.
Zemní plyn byl do systému vpušt n v roce 2002. Vybudováno je cca 125 plynovodních
ípojek. Zemní plyn k va ení i vytáp ní využívá cca 50 % domácností s
vybudovanými p ípojkami.
Koncepce územního plánu respektuje vybudovaná plynovodní za ízení v etn p íslušných
ochranných a bezpe nostních pásem. Napojení nových rozvojových ploch se bude ešit
prodloužením st edotlaké plynovodní sít .
Územní plán p edpokládá 70 % plynofikaci nových domácností, tzn. plynofikovaných
domácností bude 17 x 0,70 = 12 domácností.
Skupina
obyvatelstvo sk. C
maloodb r sk. D
velkoodb r sk. E

3

m /hod
3
12 b.j. x 2,6 m /hod = 31
3
3 b.j. x 4 m /hod = 12
30
71

3

m /rok
3
12 b.j. x 3 000 m /rok = 36 000
3
3 b.j. x 4 500 m /rok = 13 500
45 000
94 500

Pozn.: sk. D – smíšené plochy obytné – vesnické
sk. E – plochy výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby

edložený výpo et je nezbytné považovat za orienta ní údaj.
Zásobování teplem
Vytáp ní zemním plynem domácnosti – viz. p edchozí. Zemním plynem jsou vytáp ny i
objekty ob anského vybavení – ZŠ a MŠ, obecní ú ad, poštovní ú ad. Elektrickou energií je
vytáp no zdravotní st edisko. Domácnosti elekt iny k vytáp ní nevyužívají. Jen d evem vytápí svoji
nemovitost 5 domácností. Ostatní objekty (v etn sokolovny) používají k vytáp ní tuhá paliva.
V zem lském areálu se k tuhým paliv m p azuje vytáp ní biokotlem.
Z hlediska vynaložených prost edk do plynofikace a požadavk ochrany ovzduší je žádoucí
zvýšit podíl domácností využívajících toto ušlechtilé palivo. Na stran druhé je t eba podporovat
výstavbu nových dom i rekonstrukce dom zvl. pro bydlení plnící pasivní energetický standard.
Koncepce územního plánu je naklon na využívání nízkoenergetických zdroj na biomasu i
tepelných erpadel, p ípadn i instalaci solárn -termických kolektor jako sou ásti stavebních
objekt , kterým budou dodávat energii. Instalace solárn technických kolektor se nesmí
nežádoucím zp sobem projevit v estetickém vnímání sídla a krajiny.
V oblasti vytáp ní není tedy uvažováno s centrálním zdrojem pro obyvatelstvo, domácnosti
budou nadále vytáp ny individuálními zdroji tepla.
Elektronické komunika ní za ízení
Krom malé výse e nad samotou Pánkovsko je nad celým územím obce vymezeno ochranné
pásmo radioreléových spoj . Územní plán na území obce neumis uje žádné stavby ani za ízení,
která by svojí výškou a provozem narušovala innost t chto radioreléových spoj .
V grafické ásti je též zakreslena sí telekomunika ních kabel v podrobnosti, která nep ísluší
územnímu plánu (z d vodu chyb jícího bližšího ur ení v ÚAP). Zakresleno je i telekomunika ní
48

Od vodn ní ÚP Dušejov

II.A. Textová ást

za ízení u ZŠ. Koncepce územního plánu toto telekomunika ní za ízení maximáln respektuje.
V rámci využití zastavitelné plochy Z13 – izola ní zelen mezi sil. II/602 a výrobní zónou je na
existenci telekomunika ních zemních kabel proto upozorn no.
Podmínky uspo ádání inženýrských sítí
Nové inženýrské sít budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy
i komunikacích), u stávajících pozemk zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury vytvo it
edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Rozvody a trasy, resp. celkové ešení, bude
up esn no v podrobn jší dokumentaci územn plánovací i oborové. Žádoucí je slu ování sítí
technické infrastruktury do obslužných koridor . Minimalizovat dot ení pozemních komunikací.
3.5. Nakládání s odpady
Systém nakládání s odpady vykazuje dobrou úrove se znatelným trendem postupného poklesu
produkce odpad s dobrou mírou separace. Nep edpokládají se zásadní koncep ní zm ny
ovliv ující ešení ÚP. Sb rný dv r – pro obce mikroregionu Dušejovsko je umíst n v p íhodném
míst navazující na objekt pneuservisu. Územní plán toto za ízení v plné mí e akceptuje.
3.6.

írodní hodnoty, utvá ení prostoru krajiny
írodní hodnoty, prostupnost krajiny
Na území obce Dušejov se nenachází žádná kategorie zvlášt chrán ných území. Na území
Dušejova zasahuje pouze ochranné pásmo p írodní rezervace Chvojnov a ochranné pásmo p írodní
rezervace U Milí ovska. Na území obce se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani pta í
oblast. Z památných strom , zvlášt chrán ných druh rostlin, živo ich a nerost je na k.ú.
Dušejov zákonem chrán na lípa malolistá u hospodá ského stavení Pánkovsko – obvod stromu 530
cm, výška stromu 30 m. Památný strom je územním plánem akceptován, je vyzna en v grafické
ásti. ešení ÚP akceptuje další zákonem chrán ná území a prvky utvá ející hodnoty a typický
vzhled krajiny – významné krajinné prvky (lesy, vodní toky, údolní nivy apod.). na území obce se
nenachází registrovaný významný krajinný prvek.
Mimo zmín né hodnoty mající právní ochranu, jsou územním plánem chrán ny a kultivovány
hodnoty p ispívající ke stabilit a biodiverzit krajiny (uspo ádání plužiny, terénní reliéf, zasazení
sídla do krajiny, silueta sídla, ochrana krajinných horizont , pohledov mimo ádn exponovaná
území, lenité okraje les , solitérní vzrostlá zele , pietní místa aj.).
Územní plán Dušejov usm uje vlivy lov ka na krajinu a krajinné prost edí p izp sobením se
místním podmínkám. Jsou respektovány p ítomné znaky mající zejména rozm r p írodní, kulturní a
historický. Znaky pozitivní jsou chrán ny, znaky negativní, které jsou vnímány jako obecn
nep ijatelné, jsou ešením ÚP vylou eny anebo alespo potla eny (nap . rekonstrukcí izola ní
zelen u hospodá ského areálu zem lského st ediska).
Území obce Dušejov s výjimkou blízkého okolí sídla spadá do migra
významného
území. Prostupnost krajiny je zachována, lze ji považovat za únosnou. Výstavba nových ú elových
cest byla prov ena ve schválené komplexní pozemkové úprav . Biologická prostupnost krajiny je
posílena postupnou realizací ÚSES.
Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy zem lské (NZ.1, NZ.2)
Samostatn jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek pro p evažující zem lské
využití. Tyto plochy jsou v podmínkách územního plánu tvo eny p edevším kulturou orná p da
(NZ.1) a kulturou trvalý travní porost (NZ.2). Protože rozvojové pot eby nebylo možno uspokojit
uvnit zastav ného území, bylo t eba p istoupit k p ekro ení zastav ného území (více viz. kap. C 4).
Plochy lesní (NL)
Samostatn jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek s p evažujícím využitím pozemk
pro les. V rámci návrhu územního plánu jsou plochy lesa stabilizovány. Územní plán navrhuje
k zalesn ní pozemek parc. . 530 uvoln ný asanací zbo eništ o vým e 0,01 ha.
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Plochy smíšené nezastav ného území (NS)
Vymezeny jsou na plochách se zájmy ochrany p írody i je žádoucí tyto zájmy na vymezených
plochách uplat ovat. Takto ur ené plochy p ízniv kultivují krajinu a v tšinou zabezpe ují lepší
propustnost krajiny p edevším biologickou. Do tohoto typu plochy pat í i plocha regionálního
ÚSES.
Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
viz. kap. C 3.7. Vodní plochy, vodní toky, stav povodí
Územní systém ekologické stability
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno ze ZÚR Kraje Vyso ina, územního plánu
obce Dušejov (Studio P, Ž ár nad Sázavou 2006) a p edevším ze schválené komplexní pozemkové
úpravy Dušejov.
Území obce Dušejov leží na rozhraní biogeografických region 1.46 Pelh imovský a 1.50
Velkomezi ský.
Nadregionální a regionální ÚSES
Severozápadním územím obce probíhá regionální biokoridor RBK 452 propojující regionální
biocentrum RBC 709 Panský les s RBC 710 K emešník. Nadregionální prvky ÚSES se v území
nenachází.
RBK 452 – funk ní (nefunk ní v ásti pr chodu biokoridoru ornou p dou), antropicky mírn
ovlivn ný, heterogenní, lesní, travinný, p erušený v ásti pr chodu biokoridoru ornou p dou,
modální
Místní ÚSES
Místní prvky ÚSES zastupuje lokální biokoridor LBK 1, který reprezentuje hydrickou adu.
Lokální biokoridor je tvo en zamok enými spole enstvy a b ehovým porostem Jedlovského potoka.
Jeho základním kamenem na ešeném území jsou dv biocentra: v severozápadním cípu LBC Nad
Robotskem a dále po toku Jedlovského potoka LBC Chvojnov. Lokální biocentrum LBC
Pánkovsko, LBC 1 a LBC Nad Robotskem je sou ástí regionálního biokoridoru RBK 452. Všechny
prvky lokálního ÚSES zasahují na území obce Dušejov pouze áste .
LBK 1 – funk ní, antropogenn mírn ovlivn ný, heterogenní, vodní, travinný, lesní, souvislý,
modální
LBC Chvojnov – funk ní, antropicky mírn ovlivn né, heterogenní, kombinované, vodní a
mok adní, travinné, konektivní, centrální
LBC Nad Robotskem – funk ní, antropicky mírn ovlivn né, heterogenní, kombinované, lesní,
vodní, travinné, konektivní, centrální
LBC Pánkovsko - funk ní, antropicky mírn ovlivn né, homogenní, jednoduché, lesní,
konektivní, centrální
LBC 1 - funk ní, antropicky mírn ovlivn né, heterogenní, kombinované, travinné, vodní,
konektivní, centrální.
3.7.

Vodní plochy, vodní toky, stav povodí

Vodní plochy a toky
tšina území obce Dušejov spadá do povodí Jedlovského potoka, severní ást území obce
(kolem samoty Pánkovsko) pak do pravostranného p ítoku Maršovského potoka. Ur eným
správcem zmín ných tok je Povodí Moravy, a.s., D eva ská 11, Brno. Pro výkon správy tok je
v ÚP stanoveno zachování 8 m širokého pruhu od b ehové hrany vodního toku. Vodní tok jílovský
potok má vyhlášeno zátopové (dnes záplavové) území rozhodnutím Okresního ú adu Jihlava, RŽP odd lení vodního hospodá ství pod .j. ŽP/VOD.6776/98-Dr.-231/2. Záplavové území je vyhlášeno
pro km 5,3 – 9,3 a krom staveb vodohospodá ských p ípadn staveb ochrany životního prost edí se
zde nep ipouští žádné stavby trvalého charakteru.
Na území obce se nachází následující vodní nádrže sloužící p edevším k akumulaci vod, mimo
ást urbanizovanou i k extenzivnímu chovu ryb. Nesporný význam rybník ekologický a estetický.
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Pánkovsko
Na p íhon
Hlavá v ryb.
Barák v ryb.
vodní nádrž
požární nádrž

II.A. Textová ást

íslo parcely
1194
1330
1008/2
435/1
40
50

vým ra (m2)
2 674
3 438
7 034
2 196
645
721

poznámka

vymanit z betonových b eh
vymanit z betonových b eh

Územní plán pod rybníkem Pánkovsko vymezuje novou vodní plochu. Na malou vodní nádrž je
vyhotovena dokumentace pro stavební povolení. Krom vlastní vodní plochy jsou pro zvýšení
ekologické stability navrženy i t
a mok ady. Celková vým ra vodní plochy uplatn ná
v územním plánu je 0,99 ha.
Eroze
Pro k.ú. Dušejov byla vyhotovena komplexní pozemková úprava, která krom vytvo ení
územních p edpoklad pro zp ístupn ní, racionální využívání a ochranu ZPF ešila ochranu krajiny
i protierozní opat ení. Pokud se eroze na území vyskytuje, je zp sobena nesprávnými zp soby
hospoda ení na ZPF.
Odvodn ní pozemk
Provedené odvodn ní je vyzna eno v grafické ásti územního plánu. S novými investicemi
tohoto charakteru územní plán neuvažuje.
Zranitelné oblasti
Katastrální území Dušejov dle Na ízení vlády R . 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných
oblastí a ak ním programu pat í do zranitelných oblastí. Cílem tohoto na ízení je snížit zne išt ní
vod zp sobených dusi nany ze zem lských zdroj . Požadovaná agroenvironmentální opat ení za
elem snížení nitrát nejsou v rozporu s ešením územního plánu.
3.8. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy
s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn no
v grafické ásti ÚP barevnou plochou se šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak
stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu
využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad i podmín
p ípustného využití.
ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín
p ípustné využití zna í využití
plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku a které jsou slu itelné
s hlavním využitím plochy. Nep ípustné využití znamená zakázaný zp sob využívání i využití.
Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy s rozdílným
zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, odst. 3, zák. .
183/2006 Sb.) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru.
3.9. Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním
ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 431/2012 Sb. v platném zn ní a
dále využívá možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 odst.
4 téže vyhlášky).
plochy s jiným zp sobem využití
Územní plán vymezuje také plochy zelen , které vycházejí z metodiky MINIS - Minimální standard
pro digitální zpracování územních plán v GIS zpracované pro Kraj Vyso ina a Metodiky jednotného zpracování územn plánovacích dokumentací v prost edí GIS zpracované pro Magistrát m sta
Jihlavy. Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo jiné pro vymezení systému sídelní zelen podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky . 458/2012 Sb.
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plochy s podrobn jším len ním
Z d vodu pot ebného vystihnutí charakteristik území, up esn ní zp sobu využívání ploch
s rozdílným zp sobem využívání a specifik ešení územního plánu jsou n které plochy se zm nou
v území (nap . plochy bydlení, plochy ob anského vybavení, plochy technické infrastruktury apod.)
podrobn ji len ny tak, jak to umož uje § 3 odst. 4 vyhlášky . 431/2012 Sb.
vodem mohou být
i odlišné vlastnosti ploch. Nap . plochy zem lské jsou d leny na plochy orné p dy a plochy trvale
travních porost , nebo mezi t mito kulturami je velký rozdíl nejen v jejich obhospoda ování, ale i
ekologické stabilit , erodovatelnosti, estetickém p sobení apod.
3.10. Ochrana a bezpe nost státu, požární ochrana
Ochrana a bezpe nost státu
V ešeném území se nenachází objekty i plochy ur ené k obran státu, ani sem nezasahují jejich
ochranná pásma. Pokud jde o výšku zástavby, územní plán požaduje nep ekro it stávající p evládající hladinu zastav ní (viz. limity využití území). Na území obce se neuvažují:
stavby nebytových objekt (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby
s kovovou konstrukcí apod.)
stavby vyza ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátor , mobilních telefon , v trných elektráren apod.)
stavby dálkových kabelových vedení (el. energie VVN, plynovody, produktovody) a dalších
inženýrských sítí
nové trasy pozemních komunikací, jejich p eložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a
rušení objekt na nich v etn silni ních most , erpací stanice PHM
aktivity spojené s otev ením dobývacích prostor , výstavbou letiš , p eložek silnic, železni ních tratí, výstavbou v trných elektráren ani fotovoltaických elektráren (mimo umis ování fotovoltaických panel na objektech v urbanizovaném území)
Územní plán respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací v etn pásem stávajícího i navrhovaného dopravního systému.
ÚP nejsou dot eny nemovitosti v majetku R MV, na území obce nejsou v evidenci Policie R
podzemní sd lovací a optické sít .
Požární ochrana
V sou asné dob je hasi ská technika SDH Dušejov uskladn na v prostorách objektu bývalé školy (polyfunk ní objekt). Jedná se o vyhovující za ízení s pot ebou b žné údržby. Územní plán vytvá í p edpoklady a podmínky pro p ístup požární techniky k jednotlivým nemovitostem. Vodojem
250 m3 zajistí dostate nou zásobu pro krytí požární vody. ÚP rovn ž akceptuje víceú elovou nádrž
v jádrové ásti sídla. Stávající odb rné místo požární vody není ÚP rušeno. Prodloužení vodovodního adu do nových zastavitelných ploch bude v dimenzích pot ebných pro dopravu požární vody.
3.11. Návrh ešení požadavk CO
Rozsah a obsah
Je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu zajiš ujícího systém
a organizaci civilní ochrany – Hasi ským záchranným sborem Kraje Vyso ina.
Návrhy opat ení
Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Území obce není ohroženo pr lomovou vlnou vzniklou za zvláštní povodn .
Zóny havarijního plánování
Tyto zóny stanovuje krajský ú ad odbor životního prost edí, eviduje a zabezpe uje je HZS
Kraje Vyso ina s ešením komplexních opat ení v . evakuace s ohledem na zák. . 353/99 Sb.
a vyhl. . 383/99 Sb., podle které se stanovují zóny ohrožení.
Zájmové území obce není sou ástí zón havarijního plánování, území obce není potenciáln
zasažitelné haváriemi zdroj nebezpe ných i zdraví ohrožujících látek.
52

Od vodn ní ÚP Dušejov

II.A. Textová ást

Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
Ukrytí obyvatelstva je ešeno s ohledem na potencionální zdroje ohrožení. Vyhláška
. 380/2002 Sb. stanoví zp sob a rozsah kolektivní ochrany.
Stálé úkryty se v území obce nevyskytují. Z d vodu pozastavení výstavby stálých úkryt bude
hlavní t žišt ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech.
Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochran obyvatelstva p ed ú inky sv telného a tepelného
zá ení, pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým ú ink m zbraní
hromadného ni ení v p ípad nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v dob vále ného stavu
v místech, kde nelze k ochran obyvatelstva využít stálých úkryt . IÚ se navrhují v souladu
s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpe ení ukrytí obyvatelstva, jemuž nelze
poskytnout stálé úkryty.
IÚ se budují v mírové dob k ochran obyvatelstva v kterékoliv vhodné budov i objektu
(sklepy i v pat e) individuáln podle konkrétní situace v p edem vybraných, optimáln vyhovujících
prostorech, ve vhodných ástech dom , byt , provozních a výrobních objekt . Tyto prostory budou
upravovány p ed ú inky mimo ádných událostí s využitím vlastních materiálních a finan ních
zdroj fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zam stnanc .
Protiradia ní úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ),
využitelný za t ech krizových stav : nouzového stavu, stavu ohrožení státu a vále ného stavu.
ehled stávajících PRÚ-BS je evidován samosprávou obce na obecním ú ad Dušejov.
Požadovaná kapacita je p ibližn 1 m2 na osobu. Lze doporu it, aby nov budované podsklepené
objekty byly v zájmu majitel dom
ešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným
na improvizované úkryty. Dob hová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá izochron
dostupnosti 15 minut.
Organiza ní ani technické zabezpe ení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je ešeno
orgány obce v jejich dokumentaci.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory objektu ZŠ a MŠ. Pro
nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy – havárií nezasažené obytné
domy i ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci OÚ).
Organiza ní zajišt ní spolu s p íslušnou evidencí objekt vhodných pro evakuaci obyvatelstva a
jeho ubytování v konkrétn nastalé situaci je v kompetenci samosprávy obce. Tato problematika
esahuje možnosti, kterými disponuje ešení územního plánu obce.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Problematika je ešena v §17 vyhlášky . 380/2002 Sb. Materiál byl z území obce stažen.
Po prov ení jeho funk nosti bude nepot ebný materiál likvidován a prost edky civilní ochrany
erozd leny. Dle sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad .
Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být áste
využity vhodné prostory
sokolovny.
Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn
zastav ná území
a zastavitelná území obce
Na území obce nejsou takovéto látky skladovány. Rovn ž územní plán obce s umis ováním
nebezpe ných látek na území obce neuvažuje, neuvažuje ani s jejich úložišti. P ípadné využití
chto látek ve výrobních technologiích (problematika p ekra uje rámec možností, kterými
disponuje ešení ÚP) je nezbytné ešit dle aktuálních stanovisek dot ených orgán státní správy p i
územním a stavebním ízení. Pro p ípadné havarijní úložišt t chto látek je výb r úložišt t eba
provést dle povahy nebezpe ných látek tak, aby nebyla zasažena obytná zóna obce, objekty
ob anského vybavení v etn vodních zdroj . Nutno zohlednit p írodní podmínky zvl. geologické a
meteorologické. ÚP však s takovýmto úložišt m na území obce neuvažuje. Organiza ní
zabezpe ení nutno ešit na úrovni samosprávy obce, problematika p ekra uje rámec možností ešení
ÚP.
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Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink
kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události
Tyto práce zajiš uje a organizuje obecní ú ad v sou innosti se sborem dobrovolných hasi .
ípravu ur ených pracovník obce p i ešení úkol ochrany obyvatelstva p i mimo ádných
událostech organizuje Obecní ú ad Dušejov za spolupráce s Hasi ským záchranným sborem Kraje
Vyso ina. P i vzniku mimo ádné události nadmístního významu tj. mimo ádné události, která je
nad rámec možností a kompetencí obce, budou pot ebná opat ení zajiš ována
z úrovn Kraje Vyso ina.
Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
Na území obce nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v ešení územního
plánu obce Dušejov neuvažuje.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Pitnou vodou bude zásobena dovozem balené vody z cisteren pln ných ze zdroje Dušejov
v množství 4,38 m3/den. Zásobování obce el. energií je z primárního venkovního vedení VN 22 kV.
El. vedení VN má vysokou provozní jistotu mající p edpoklady pro nouzové zásobování obce el.
energií. Dodávku el. energie je též možno nouzov zajistit diesel agregáty.
Organiza ní zabezpe ení nouzového zásobování obce vodou a el. energií p esahuje možnosti
ÚP.
Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení
Tyto innosti zajiš uje obecní ú ad v sou innosti s Hasi ským záchranným sborem Kraje
Vyso ina. Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení nepat í mezi úkoly územního
plánu.
Požadavky na dopravní sí
Hlavní dopravní sí v zastav ném a zastavitelném území zaru uje nezavalitelnost tras
pro pr jezd. Ší ka silnic a hlavních místních komunikací pro pr jezdní sm ry spl uje minimální
požadavek (v1 + v2)/2 + 6 m, kdy v1 + v2 = pr
rná výška budov po hlavní ímsu v metrech
na každé stran ulice. P i jednostranné zástavb se p ipo ítávají místo šesti 3 m.
Místo pro dekontaminaci osob, p ípadn dekontaminaci kolových vozidel
Protože pro zmín ný ú el posta uje zpevn ná (nejlépe betonová) plocha s oboustrann
ístupnou rampou (p íjezd a odjezd) napojená na vodovod a odpad, bylo by nejvhodn jší
pro tento ú el využít plochy v areálu zem lské výroby s vazbou na p íslušná hygienická za ízení
výrobních ploch.
Shrnutí
V p ípad mimo ádné události (hrozby) bude postupováno dle schváleného Krizového (Havarijního) plánu Kraje Vyso ina.
3.12. Limity využití území
Limity vstupující do územního plánu
Hranice územních jednotek
- katastrální území Dušejov = území obce Dušejov
- území obce Dušejov = území ešené územním plánem
Ochrana technické a dopravní infrastruktury
- silnice II. a III t ídy
15 m od osy na ob strany mimo ZÚ
- rozhledové trojúhelníky
dle konkrétního p ípadu
- nadzemní el. vedení VN 22 kV
7 m od krajního vodi e na ob strany (zák. .
458/2000 Sb. a zák. . 222/1997 Sb.)
10 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na í54
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zení 80/1957 Sb.)
stožárové TS 22/0,4 kVA
viz nadzemní vedení VN 22 kV
kanaliza ní stoka do 500 mm v .
1,5 m od povrchu potrubí na ob strany
nad 500 mm
2,5 m od povrchu potrubí na ob strany
vodovodní ad do 500 mm v .
1,5 m od povrchu potrubí na ob strany
nad 500 mm
2,5 m od povrchu potrubí na ob strany
u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok nad pr
r 200 mm s úrovní dna ve hloubce v tší než 2,5 m od upraveného terénu se vzdálenosti od vn jšího líce zvyšuje o 1 m
podzemní telekomunika ní kabel
1,5 m na ob strany
RR trasa
zákres v grafické ásti
VTL i STL plynovod ve volné krajin 4 m (od povrchu plynovodu na ob strany)
STL plynovod v zástavb
1 m (od povrchu plynovodu na ob strany)
technologické objekty (RS VTL/STL) 4 m na všechny strany od povrchu plyn. Za ízení

Ochrana podzemních a povrchových vod
- PHO VN Hubenov II°
rozh. KrÚ Kraje Vyso ina .j. KUJI 87873/2008
(zóna údolních niv)
sp.zn. OVLHZ 267/2007 Pa-57
- záplavové území Jedlovského potoka rozh. OkÚ RŽP Jihlava ze dne 30. 11. 1998 .j.
ŽP/VOD. 6770/98-Dr.-231/2
- zranitelná oblast
celé území obce (viz. na . vl. R 262/2012 Sb.)
Ochrana kulturních hodnot
- nemovité kulturní památky
- archeologické výzkumy a nálezy
- památník ob tem I. sv. války
CZE-6105-08556

r. . 29345/7-4813 kostel sv. Bartolom je
r. . 35847/7-4815 fara
§ 22 a § 23 zák. . 20/1987 v platném zn ní
zák. . 224/1994 Sb.

Ochrana p írodních hodnot a ŽP
- ochranné pásmo PR Chvojnov
-

dle § 37 odst. 1 zák. . 114/92 Sb. 50 m od
hranic zvl. chrán ného území
ochranné pásmo PR u Milí ovska
dtto
památné stromy
lípa malolistá parc. . 291
ochr. pásmo památného stromu
10 x r kmene m . Ve výši 1,3 m
významný krajinný prvek (ze zákona) § 9 odst. b) zák. . 114/92 Sb. po novelizaci
ochrana lesa
50 m od okraje lesa

Hygiena prost edí
- PHO areálu SŽV
-

OV

Bezpe nostní pásma
- vysokotlaký plynovod DN 100
- regula ní stanice VTL/STL
ležité limity ur ené územním plánem
Ochrana p írodních hodnot
prvky ÚSES

rozh. ONV Jihlava .j. Výst/1537/85-328/3-A/20
ze dne 24.01.1986
rozh. Magistrátu m sta Jihlavy, .j. OŽP
5175/2011 Fy-231/2 z18.10.2011
15 m od povrchu plyn. za ízení na ob strany
10 m od povrchu plyn. za ízení na ob strany

obecn nezastavitelné plochy (podmín
lze
ipustit stavby technické i dopravní
infrastruktury – liniové, nerovnob žné s prvkem
ÚSES, stavby vodohospodá ské a stavby ŽP)
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ochrana krajinného rázu
ochrana ZPF
Ochrana podzemních a povrchových vod
vodní plochy a toky

zastavitelná území
Ochrana kulturních hodnot
identita sídla
výška zástavby
ochranné pásmo h bitova
Hygiena prost edí
pl. smíšené obytné – vesnické (SV)
pl. výroby a skladování – drobná
výroba a výrobní služby (VD)
pl. za ízení k likvidaci a išt ní
odpadních vod
pl. výroby a skladování – zem lská
výroba (VZ) – plochy mimo vyhlášené
OP

II.A. Textová ást

ur ená koncepcí ÚP
vyhodnocení dot ení ZPF je obsahem ÚP
do 8 m od b ehové hrany zákaz výstavby objekt
(podmín
lze p ipustit stavby technické a dopr. Infrastruktury liniové, stavbu vodohospodá skou, p ípadn stavbu pro ŽP i vhodné oplocení)
uplatnit významný podíl vsakování vod
respektovat charakter a p dorys zastav ní sídel
nep ekro it danou p evládající hladinu zastav ní
100 m od obvodu h bitova (navrhovaný limit pro
vyhlášení samost. správním postupem)
OP po hranicích vlastního pozemku
OP po hranicích vlastního pozemku
OP 50 m od okraje plochy
OP po hranicích vlastního pozemku

3.13. Vymezení pojm
Základní pojmy
Jsou ur eny zákonem . 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním ádu a p íslušnými
provád cími vyhláškami.
Ostatní pojmy
Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy:
území urbanizované – zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy)
jinak i krajina sídla
území neurbanizované – území nezastav né (viz. zák. . 350/2012 Sb., § 2, odst. 1, písm. f)
jinak i krajina volná
území stabilizované – území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i
plochy bez výrazných zm n
území aktivní – území i plochy navržené k rozvoji – rozvojové (zastavitelné plochy)
i plochy vymezené ke zm
stávající zástavby, k obnov nebo op tovnému využití
znehodnoceného území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití
význam nadmístní – innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou
zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn požadavky výrazn p evyšující
potenciál území obce
koeficient zastav né plochy – podíl plochy ur ené k zastav ní nadzemními objekty vztažený
k vymezenému stavebnímu pozemku na konkrétní ploše s rozdílným zp sobem využití
koeficient zelen – vyjad uje podíl ploch zelen vztažený k vymezenému stavebnímu pozemku
na konkrétní ploše s rozdílným zp sobem využití
otev ená zástavba – volné zastav ní v odstupech asto na pravideln p dorysové osnov ,
stejnorodé výšky orientované k obslužné komunikaci s respektováním konfigurace terénu
souvislá zástavba – jednotlivé stavby vytvá í souvislou stavební strukturu orientovanou
k obslužné komunikace
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areálová zástavby – zpravidla soust ed né zastav ní sloužící p edevším pro výrobní za ízení i
ob anské vybavení dané objekty, pozemky manipula ních ploch a pozemky zelen . asto
bývají oplocené.
stavební ára – udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizality, aj.) ur í
podrobn jší UPD i územní studie
budova (zástavba) soudobého výrazu - budovy p ehledného a logického provozu s racionálním
a funk ním používáním konstruk ních prvk . Budovy elegantního vzhledu, bez módních
výst elk , ohleduplné ke krajinnému prost edí, budovy energeticky úsporné a šetrné v i
írodním zdroj m
podkroví – p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím, ú elov
využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti
související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry 200
m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.)
výška objekt výroby s skladování – je výškou mezi upraveným terénem a výškou ímsy, když
je zast ešení dáno sklonem st echy do 12°
hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy
drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod.
drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt samozásobitelského charakteru
zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak na
živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv )
zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk ,
živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich za ú elem výroby potravin
pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských zví at k tahu,
produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu)
drobná výrobní innost – innosti nemající charakter výroby tovární, spíše blížící se výrob
emeslnické bez negativních ú ink na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.)
stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy – sklady do 200 m2 skladovací plochy
stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP – skladované látky neohrožují ŽP
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda
innosti náro né na p epravu zboží – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2,
podskupiny N1 a N2
innosti nenáro né na p epravu zboží – aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území
ípustná míra – míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle
zvláštních p edpis a vyhlášek (nap . Na . vlády . 272/2011)
rušivé vlivy - takovými jsou vlivy, které do daného území nepat í, tzn. negativn p sobí na
okolí, svými ú inky i vlivy nad p ípustnou míru zhoršují životní prost edí a mohou zp sobit
trvalé poškození ve ejného zdraví
výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí - druhy výroby, kde doprovodné
negativní vlivy z výrobních inností i skladování p ekra ují hranici v ÚP vymezené výrobní i
skladovací plochy (pr mysl, energetika) a mohou zhoršit prost edí ve svém okolí
negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra ující hranici plochy - druhy inností, u
kterých související negativní vlivy nad p ípustnou míru (zpravidla hygienické limity)
nep ekro í hranici v ÚP vymezené plochy a nezhoršují tak prost edí ve svém okolí (drobná
emeslná výroba, služby obyvatelstvu)
zatížení prost edí plochy nad p ípustnou míru - takové innosti, d je, které svými nežádoucími
inky a vlivy zhoršují nad p ípustnou mez životní prost edí a mohou zp sobit trvalé poškození
ve ejného zdraví
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nízké rušivé vlivy na životní prost edí - takové vlivy na životní prost edí, které nezp sobují
poškození ve ejného zdraví a nep ekra ují hranici v ÚP vymezené plochy, na které je umíst n
zdroj zát že.
4. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch
Zastav né území bylo vymezeno ke dni 20.01.2015. Zastav nému území dominují co do
plošného rozsahu dominují t i druhy ploch:
plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV) – druhá pol. 20. století až dodnes
plochy smíšené obytné venkovské (SV) – p vodní (historické) zastav ní sídla
plochy výroby a skladování zem lská výroba (VZ) – východní okraj sídla.
ležité zastoupení v zastav ném území mají plochy ob anského vybavení zastoupené druhy
OV, OS a OH, a plochy ve ejných prostranství, které jsou zastoupeny druhem ploch PV a PZ.
Zadání územního plánu požaduje zastavitelné plochy vymezit s ohledem na potenciál území, míru
využití zastav ného území a na p edpokládané demografické trendy.
V souvislosti s ešením ÚP byly prov eny možnosti využití zastav ného území. Ve sporadicky
využívaném území mezi objektem obecního ú adu územní plán vymezuje plochu p estavby P1
(výroba a skladování – drobná výroba a výrobní služby). V rámci ploch zastav ného území, ploch
bydlení v rod. domech individuálního – vesnického je možno na disponibilních plochách umístit
cca 2 bytové jednotky ve dvou rodinných domech. Umíst ní t chto dom bude ešeno samostatným
postupem v rámci územního ízení. Další intenzifikace zastav ní by narušila pom r zastav ného a
nezastav ného území v sídle, což by se negativn projevilo v potla ení tradi ních znak
prostorového uspo ádání, historické hodnoty a obrazu sídla v krajin .
Z kapitoly 3.2. Urbanistická koncepce - Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení, plyne pot eba
vymezení zastavitelných ploch pro 15 rodinných dom a pro t i byty na plochách smíšených
obytných – vesnických. Zmi ovaný po et byt v etn dvou byt v rámci zastav ného území
zabezpe í podmínky pro dosažení popula ní velikosti obce ve výhledu 450 obyvatel. Tento po et
obyvatel umož uje v sídle (spolu se spádujícími obcemi) základní funkci stávající ve ejné
infrastruktury. Pro jeden rodinný d m se uvažuje max. velkost parcely 1 200 m2 a min. 150 m2
íslušejícího ve ejného prostranství. Pro 15 rodinných dom se jedná o celkovou pot ebnou plochu
15 x 1 350 m2 = 20 250 m2 ~ 2,03 ha (o cca 0,3 ha mén než plochy vymezené ÚP). Vyšší vým ra
zastavitelných ploch je ovlivn na tím, že ásti ploch Z2 a Z7 jsou zatíženy b emeny inž. sítí (el.
vedení VN, VTL plynovod, kanaliza ní sb ra ) a jsou využitelné omezen .
Velikost zastavitelné plochy smíšené obytné – vesnické Z5 dána územní studií (touto studií jsou
ešeny zastavitelné plochy Z6 i Z7). Zastavitelná plocha Z10 je vymezena v pohledov
exponovaném území a tvo í d ležitý prvek zajiš ující vhodný p echod mezi výrobní a obytnou
zónou obce. Sou asn plochy smíšené obytné krom bydlení nabízí možnosti pro vznik tolik
pot ebných pracovních míst. Významný podíl zastavitelných ploch tvo í plochy výroby a
skladování – výroba drobná a výrobní služby. Vymezení t chto plochy se od vod uje geografickou
polohou obce v kontaktu s rozvojovou oblastí republikového významu OB 11 Jihlava a t snou
vazbou na sil. II/602, která je významnou sou ástí Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina. Rozvoj
služeb výrobní sféry p inese zárove zlepšení pom ru mezi ubytovací a pracovištní kapacitou sídla.
Využívání zastav ného území je ú elné, zastavitelné plochy navazují na zastav né území, aby
bylo zajišt no bezpe né a efektivní napojení na technickou a dopravní infrastrukturu obce a nedošlo
k narušení organizace ZPF. Rozsah zastavitelných ploch je úm rný pot ebám obce a jejího významu
ve struktu e osídlení.
5. Zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení v etn výsledk vyhodnocení vliv na životní prost edí
Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území obce Dušejov nebylo zpracováno.
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6. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR, s od vodn ním
pot eby jejich ešení
Územní plán Dušejov takovéto záležitosti na území obce neuplat uje.
7.

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL

i zpracování této kapitoly od vodn ní územního plánu bylo využito „Spole ného metodického
doporu ení Odboru územního plánování MMR R a Odboru ochrany horninového a p dního
prost edí MŽP R“.
Pro zachování kontinuity i celistvosti vnímání ešení územního plánu je tabulková ást
požadována metodikou rozší ena o níže uvedený tabulkový p ehled, který bilancuje všechny plochy
se zm nou v území.
Celkový p ehled ploch se zm nou v území
vým ra plochy (ha)
Ozna ení
plochy

zp sob využití plochy
v ZÚ

mimo
ZÚ

z celkové vým ry plochy (ha)

celkem ZPF

Z1

plocha vy azena na základ spole ného jednání

Z2

bydlení individuální v rod. domech - vesnické

0,64

0,64

0,64

Z3

bydlení individuální v rod. domech - vesnické

0,21

0,21

0,21

Z4

bydlení individuální v rod. domech - vesnické

Z5

smíšené obytné - vesnické

0,20

0,20

0,20

Z6

ve ejné prostranství s p evahou nezpevn ných ploch

0,20

0,20

0,08

Z7

bydlení individuální v rod. domech - vesnické

1,40

1,40

1,40

Z8

plocha vy azena na základ spole ného jednání

0,08

PUPFL

vodní zastav ná
plocha
plocha

ostatní
plocha

0,08

0,08
0,12

Z9

plocha vy azena na základ spole ného jednání

Z10

smíšené obytné - vesnické

0,35

0,35

0,13

Z11

ve ejné prostranství s p evahou zpevn ných ploch

0,29

0,29

0,29

Z12

zele ochranná a izola ní

0,15

0,15

0,15

Z13

zele ochranná a izola ní

0,68

0,71

0,51

0,20

Z14

výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby

1,93

1,93

1,26

0,67

Z15

výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby

0,56

0,56

0,56

Z16

výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby

0,14

0,14

0,14

Z17

ve ejné prostranství s p evahou zpevn ných ploch

0,16

0,16

0,16

Z18

ve ejné prostranství s p evahou nezpevn ných ploch

0,03

0,03

0,03

Z19

ve ejné prostranství s p evahou nezpevn ných ploch

0,09

0,09

0,08

Z20

ve ejné prostranství s p evahou nezpevn ných ploch

0,11

0,11

0,11

Z21

zele nezastavitelných soukromých zahrad

0,39

0,39

0,39

Z22

ob anské vybavení - pl. ve ejné vybavenosti

0,09

0,09

Z23

smíšené obytné - vesnické

0,18

0,18

P1

výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby

N1

vodní a vodohospodá ské

N2

lesní

N3

plocha vy azena na základ spole ného jednání

Celkem

0,03

0,52

0,01

0,09
0,18

0,52
0,99

0,01

1,95

0,22

0,99

0,08
0,99

0,01

7,47

9,42

0,44

0,01

7,51

0,00

7.1. Dot ení ZPF
Vyhodnoceny jsou plochy se zm nou v území s dopadem na zem
metodického pokynu v úvodu kapitoly uvedeného nejsou vyhodnoceny:
- plochy do vým ry 0,20 ha v zastav ném území
- plochy pro bydlení v zastav ném území
- plochy pro územní systém ekologické stability.

0,00

0,09

1,82

lský p dní fond. Dle

Údaje o celkové rozsahu požadovaných ploch
viz. tabulka v p íloze . 1 tohoto od vodn ní.
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Údaje o uskute ných investicích do p dy za ú elem zlepšení její úrodnosti
Mimo investice spojené s realizací komplexní pozemkové úpravy se jedná o investice spojené
s odvodn ním zem lské p dy. Odvod ovací práce byly na katastru obce provád ny v období let
1964, 1970, 1975 a 1987. Podmínkou využití ploch se zm nou v území je zachování funk nosti ponechaného systému odvodn ní.
Údaje o areálech a objektech staveb zem lské výroby
Východn od jádrové ásti sídla byl založen areál zem lské výroby, který je významn protáhlého tvaru od obytné zóny obce zasahuje k lesu na samém východním okraji katastru obce.
ÚP areál zem lské výroby akceptuje v plném rozsahu jako plochu výroby a skladování, zem lská výroba. Areál zem lské výroby má platné ochranné pásmo, do kterého ešení ÚP neumis uje
žádnou citlivou funkci (nap . bydlení, ve ejnou ob anskou vybavenost apod.). Pro vhodn jší zapojení
areálu do prost edí obce navrhuje ÚP revitalizovat zele po obvod za ízení jako zele izola ní a optické clony.
Údaje o uspo ádání ZPF a pozemkové úpravy
Komplexní pozemková úprava k.ú. Dušejov – viz. rozhodnutí .j. PÚ-2/3103/94-Pa ze dne
21.03.2001, které nabylo právní moci 30.04.2001.
Dominantní hospoda ící jednotkou na katastrálním území Dušejov je Zem lské družstvo Dušejov, Dušejov 151.
Opat ení k zajišt ní ekologické stability
Kostra ekologické stability je soustavou ekologicky relativn stabiln jších krajinných element ,
které byly základem pro vymezení ÚSES. Na území obce se nachází ÚSES na úrovni regionální a
úrovni místní. Krom ÚSES p i vodních tocích a krátkého úseku regionálního biokoridoru na ZPF
jsou ostatní prvky ÚSES sou ástí PUPFL.
Polní cestní sít
Je vymezena komplexní pozemkovou úpravou. Do místních komunikací (na základ zadání ÚP)
je p azena ú elová komunikace propojující sil. II/602 s k ižovatkou silnic III/1336 a III/1338. Dopravní obsluha polností byla prov ena KPÚ a je dosta ující.
Variantní ešení
Variantní ešení nebylo v zadání územního plánu vyžadováno, nebo velká v tšina ploch se zm nou v území je obsažena v platném územním plánu obce Dušejov a mnohé z t chto ploch byly do nového územního plánu p evzaty. V p íloze . 2 jsou graficky znázorn ny plochy se zm nou v území
dle platného ÚPO a plochy se zm nou v území dle ÚP. Tyto plochy jsou zobrazeny na podklad katastrální mapy aktuální k datu zpracování ÚP.
Využití ploch, které pro rozvojové pot eby obce již byly odsouhlaseny orgánem ochrany ZPF
Územní plán v mnoha p ípadech využívá zastavitelných ploch, které byly prov eny v platném
ÚPO. Grafické znázorn ní ploch se zm nou v území platného ÚPO a ÚP je v p íloze . 2 – viz. Variantní ešení.
Využití brownfield
V zastav ném území je tímto zp sobem využita plocha p estavby P1 – plocha výroby a skladování, drobná výroba a výrobní služby.
Plochy se zm nou v území – popis s od vodn ním
Plochy bydlení – p edpokládá se výstavba objekt individuálního bydlení vesnického typu. Na
základ aktualizované demografické prognózy byly stanoveny následující ukazatele demografického a sídelního potenciálu:
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Rok
po et obyvatel
po et b.j.
obyv./byt

II.A. Textová ást

1970
296
85
3,48

1980
341
105
3,25

1991
398
131
3,04

2001
438
139
3,15

2011
431
145
2,97

výhled
450
165
2,73

Pot ebných 20 byt je možno zajistit p edevším na zastavitelných plochách:
Plocha Z1 - plocha je z návrhu ÚP vy azena na základ výsledk spole ného jednání.
Plocha Z2 - na ploše je provedeno geometrické rozd lení pozemk . Oproti p vodnímu ÚPO je
geodetické zam ení provedeno až za ochranné pásmo el. vedení VN 22 kV. ÚP u dosud nezastav ných ploch v tomto rozší eném pásu eší užitkové zahrady. Dle provedené parcelace se zde
umis uje 5 RD.
Plocha Z3 - jde o proluku mezi silnicí III/1338 a zastav ným územím. Plocha je zatížena b emeny inž. sítí (VTL plynovod, el. vedení VN 22 kV). Dle provedené parcelace se zde umis uje
1 RD.
Plocha Z4 - proluka v zastav ném území v urbanisticky významné poloze. P edpoklad 1 RD v
náro jším prostorovém uspo ádání.
Plocha Z7 - pro plochu byla vypracována podrobn jší územní studie. Na ploše Z7 se umis uje 8
RD.
Mimo tyto plochy lze ješt na základ díl ích územních rozhodnutí umístit 2 RD v zastav ném území na disponibilních plochách a t i byty pak v rámci nových ploch smíšených obytných
– plocha Z5 a Z10.
Plochy smíšené obytné, vesnické – je vymezena jedna zastavitelná plocha Z5 v p ímé vazb na
objekt bývalé škrobárny. Plošné parametry byly p evzaty z výše uvedené územní studie. Plocha
Z10 využívá pro zem lskou techniku nesnadno dostupnou plochu mezi zastav ným územím a
silnicí II/602. U zastavitelné plochy Z23 se nep edpokládá výstavba objektu pro bydlení.
Plochy výroby a skladování – vymezeny jsou pro drobnou výrobu a výrobní služby. Pot eba
vymezení t chto ploch vyplynula z geografické polohy obce (kontakt s rozvojovou osou republikového významu OB 11 – PÚR R 2008) i pot eby nastavení podmínek pro p im ený pom r
obytné a pracovištní kapacity území obce. Pro tyto ú ely jsou vymezeny zastavitelné plochy
Z14, Z15, Z16 a plocha p estavby P1.
Plochy zelen nezastavitelných soukromých zahrad – samostatn vymezeny na ploše Z21
z d vodu významné polohy plochy v okrajové pohledov exponované poloze.
Plochy zelen ochranné a izola ní – samostatné plochy tohoto významu tvo í optickou i hygienickou clonu ve výrobní zón obce. Jedná se plochy Z12 a Z13.
Plochy ve ejných prostranství s p evahou zpevn ných ploch – jsou vymezeny v souvislosti
s dopravní obsluhou výrobní zóny pl. Z11, s dopravní obsluhou obytného souboru u h bitova,
který je p ed dokon ením (plocha Z17).
Plochy ve ejných prostranství s p evahou nezpevn ných ploch – jsou vymezeny p edevším
s pot ebou výsadby ve ejné zelen a vytvo ením míst spole enských kontakt . Jedná se p edn
o plochu Z20, dále i pl. Z18 a Z19.
Plochy vodní a vodohospodá ské - v rozsahu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
je u samoty Pánkovsko ešena výstavba malé vodní nádrže (plocha se zm nou v nezastav ném
území N1).
Územní studie
Plošný rozsah a stanovení postupu využívání plochy jsou d vodem, pro zastavitelná plocha Z14
bude ešena územní studií. Vyjasn ní územních, prostorových a provozních vztah bude úkolem
územní studie pro plochu P1, která sou asn prov í vhodnost optimálního využití tohoto složitého
území v jádrové ásti obce.
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II.A. Textová ást

Využití zastav ného území
Viz. kap. C 4 od vodn ní územního plánu.
Záv r
Jedním z úkol územního plánu bylo akceptovat podmínky kontinuálního vývoje obce, která se
nachází v kontaktu s rozvojovou osou republikového významu, leží na silnici II/602, která propojuje
krajské m sto s významným centrem osídlení Pelh imovem. ešení územního plánu vytvá í
edpoklady pro pokud možno vyvážené využívání p írodního, lidského a hospodá ského potenciálu
obce.
7.2. Dot ení PUPFL
Územním plánem nedochází k záboru lesa. Do vzdálenosti 50 m od hranice lesa nezasahuje
žádná zastavitelná plocha. Ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa je situována nová vodní plocha
v lokalit Pánkovsko dle zpracované dokumentace ke stavebnímu povolení tohoto díla.
K zalesn ní je ur ena malá plocha ozn. N2, která vznikla asanací sboru uvnit lesního prostoru
cca 750 m na jihozápad od samoty Pánkovsko.

II.B. Grafická ást:

íslo
II.B.1
II.B.2
II.B.3
II.B.4
II.B.5
II.B.6
II.B.7

Výkres
název
Koordina ní výkres
Koordina ní výkres - detail sídla
Širší vztahy
P edpokládaný zábor ZPF
Dopravní ešení - dopl ující výkres
Zásobování vodou, kanalizace - dopl ující výkres
Energetika, elektronické komunikace - dopl ující výkres

po et list
1
1
1
1
1
1
1

poznámka
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:

5 000
2 880
50 000
5 000
5 000
5 000
5 000
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ÍLOHY

1. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF
2. Plochy se zm nou v území dle ÚPO a ÚP

ÍLOHA 1

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF
název obce: Dušejov

íslo lokality

zp sob využití plochy

celková
plocha (ha)

celkový
zábor ZPF
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná
da

zahrady

ovocné
sady

zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

I.

Z1

plocha vy azena na základ výsledk spole ného jednání

Z2

pl. bydlení individuální v rod. domech - vesnické

0,64

0,64

0,64

0,64

Z3

pl. bydlení individuální v rod. domech - vesnické

0,21

0,21

0,21

0,15

Z4

pl. bydlení individuální v rod. domech - vesnické

0,08

0,00

Z7

pl. bydlení individuální v rod. domech - vesnické

1,40

1,40

Z9

plocha vy azena na základ výsledk spole ného jednání
2,33

2,25

0,09

0,00

0,09

0,00

0,20

Plochy bydlení individuální v rod. domech - vesnické celkem
Z22

pl. ob anského vybavení - ve ejná vybavenost

Plochy ob anského vybavení celkem

II.

III.

IV.

0,26
0,06

0,11

plocha v zastav ném území - nevyhodnocováno
1,40

0,00

0,00

0,00

2,25

1,40

0,79

0,37

0,00

1,46

0,00

0,00

1,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

nejedná se o zábor ZPF
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,08

0,00

0,08

0,29

0,19

0,10

Z6

pl. ve ejných prostranství s p evahou nezpevn ných ploch

Z8

plocha vy azena na základ výsledk spole ného jednání

Z11

pl. ve ejných prostranství s p evahou zpevn ných ploch

0,29

0,29

Z17

pl. ve ejných prostranství s p evahou zpevn ných ploch

0,16

0,00

plocha v zastav ném území menší 0,20 ha - nevyhodnocováno

Z18

pl. ve ejných prostranství s p evahou nezpevn ných ploch

0,03

0,00

plocha v zastav ném území menší 0,20 ha - nevyhodnocováno

Z19

pl. ve ejných prostranství s p evahou nezpevn ných ploch

0,09

0,00

plocha v zastav ném území menší 0,20 ha - nevyhodnocováno

Z20

pl. ve ejných prostranství s p evahou nezpevn ných ploch

0,11

0,00

plocha v zastav ném území menší 0,20 ha - nevyhodnocováno

0,88

0,37

Plochy ve ejných prostranství celkem

V.

investice
do p dy
(ha)

0,00

0,00

0,00

0,37

0,19

0,00

0,18

Z5

pl. smíšené obytné - vesnické

0,20

0,20

0,20

0,01

0,19

Z10

pl. smíšené obytné - vesnické

0,35

0,13

0,13

0,01

0,12

Z23

pl. smíšené obytné - vesnické

0,18

0,18

0,18

0,01

Plochy smíšené obytné - vesnické celkem

0,73

0,51

0,51

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,31

0,08

0,00

0,00

0,08
0,08

0,00

0,17

0,04

0,17

0,12

íslo lokality

zp sob využití plochy

celková
plocha (ha)

celkový
zábor ZPF
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná
da

zahrady

ovocné
sady

zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

Z14

pl. výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby

1,93

1,26

1,26

1,19

0,07

Z15

pl. výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby

0,56

0,56

0,56

0,54

0,02

Z16

pl. výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby

0,14

0,14

0,14

0,14

P1

pl. výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby

0,52

0,00

3,15

1,96

Plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby celkem

0,00

0,00

0,00

1,96

1,87

0,32
0,00

0,09

pl. zelen - ochranná a izola ní

0,15

0,15

0,15

0,06

0,09

Z13

pl. zelen - ochranná a izola ní

0,70

0,51

0,51

0,47

0,04

Z21

pl. zelen - nezastavitelných soukromých zahrad

0,39

0,39

0,39

0,23

1,24

1,05

1,05

0,76

0,99

0,99

0,99

0,99

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plochy smíšené nezastav ného území celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

9,42

7,13

0,00

0,00

0,00

N1

pl. vodní a vodohospodá ské

Plochy vodní a vodohospodá ské celkem
N2

pl. lesní

Plochy lesní celkem
N3

V.

nejedná se o zábor ZPF

Z12

Plochy zelen celkem

IV.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,99

0,00

0,00

0,13

0,16

0,04
0,00

0,00

0,32

0,00

0,00

0,95

0,98

0,16

0,99
0,00

investice
do p dy
(ha)

0,00

0,04

0,00

0,95

0,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,13

3,64

0,00

2,21

0,16

1,12

3,24

nejedná se o zábor ZPF

plocha vy azena na základ výsledk spole ného jednání

