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Objednavatel :
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Zpracovatel změny ÚP :

Ing. arch. Milič Maryška
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Číslo autorizace : 00401
Letohradská 3/369
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Datum :

2021

POUŽITÉ ZKRATKY :
ÚP
ÚPD
ZÚR
SZ
ZPF
VPS
VPO

- Územní plán
- Územně plánovací dokumentace
- Zásady územního rozvoje
- Stavební zákon
- Zemědělský půdní fond
- Veřejně prospěšné stavby
- Veřejně prospěšná opatření

ÚSES - Územní systém ekologické stability
RBK - Regionální biokoridor
LBC - Lokální biocentrum
LBK - Lokální biokoridor
EVL - Evropsky významná lokalita
ČOV - Čistírna odpadních vod
TKO - Tuhý komunální odpad

Použité označení lokalit :
Označení lokalit Z1-A až Z1-D je ve Změně č. 1 ÚP Moraveč použito pro identifikaci
lokalit, kde se jsou situovány navržené změny v ÚP. Jedná se o vymezení a číslování
tzv. „detailních výřezů“ z ÚP, které není předmětem řešení změn v ÚP. V úplném znění
ÚP Moraveč po vydání změny č.1 ÚP toto „označení lokalit“ Z1-A až Z1-D již nebude.
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2. Hlavní cíle územního plánu
3. Vymezení řešeného území

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVEČ
Úplné znění po vydání změny č. 1
Textová část
a) Vymezení zastavěného území

b) Základní koncepce rozvoje území obce,
ochrana a rozvoj jeho hodnot
1. Charakteristika řešeného území
2. Koncepce rozvoje území obce v širších vztazích
3. Demografie, předpoklady rozvoje obce
4. Limity využití území a orientační kapacity
1. Základní koncepce rozvoje území obce
2. Ochrana přírodních hodnot
5. Ochrana památek
3. Ochrana kulturních hodnot
6. 4. Ochrana ovzduší
7. 5. Ochrana a rozvoj hodnot území
c) Urbanistická koncepce
včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,
zastavitelných ploch, ploch přestavby systému sídelní zeleně,
zastavitelné plochy, kde změny prověří územní studie a plochy ve výhledu

1. Současná prostorová struktura a historický vývoj zástavby
2. Návrh rozvoje a obnovy obce
3. Funkční složky sídla
4. Zastavitelné plochy, kde změny prověří územní studie
1. Urbanistická kompozice
2. Koncepce vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
3. Koncepce prostorového uspořádání
4. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
5. Koncepce sídelní zeleně
d) Koncepce veřejné infrastruktury
včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro
veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití

1. Dopravní infrastruktura
2. Technická infrastruktura
3. Odpadové hospodářství
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4. Veřejná prostranství
5. Občanské vybavení veřejné infrastruktury
6. Ochrana obyvatel
6.1 Civilní ochrana
6.2 Požární ochrana
6.3 Obrana státu
5.1 Veřejná infrastruktura
5.2 Ochrana obyvatelstva
e) Koncepce uspořádání krajiny
včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, prostupnost
krajiny, územní systém ekologické stability, protierozní opatření, vodní toky,
záplavová území a ochranu před povodněmi, zemědělský a lesní půdní fond v
krajině, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin, apod.

1. Cílová charakteristika krajiny
1. Krajina a příroda
2. Koncepce uspořádání krajiny
3. Koncepce uspořádání ploch v krajině
4. Plochy změn v krajině
5. 2. Územní systém ekologické stability - ÚSES
6. 3. Vodní toky, záplavová území a ochrana před povodněmi
4. Zemědělský a lesní půdní fond
f) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
s určením převažujícího účelu využití ( hlavního využití ), přípustného využití,
nepřípustného využití včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití ( hlavního využití ), přípustného využití, nepřípustného
využití ( včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 SZ ), stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

1. Členění území
1.1 Členění území z hlediska rozdílného způsobu využití ploch
1.2 Členění území podle kategorie ploch
1.3 Členění území z hlediska stavební činnosti
2. Uspořádání a základní podmínky využití ploch
2.1 Plochy zástavby - zastavěné území a zastavitelné plochy
2.2 Plochy zeleně - v zastavěném území a zastavitelných plochách
2.3 Nezastavěné území - mimo zastavěné území a zastavitelné plochy
2.4 Některé společné zásady pro celé území obce
2.5 Obsah podmínek využití ploch zástavby
3. Podmínky využití jednotlivých ploch zástavby
v zastavěném území a na zastavitelných plochách
1.
2.
3.
4.

Plochy s rozdílným způsobem využití
Uspořádání a podmínky využití ploch
Podmínky využití urbanizovaných ploch
Podmínky využití neurbanizovaných ploch
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g) Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

1. Veřejně prospěšné stavby - VPS
2. Veřejně prospěšná opatření - VPO
h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a opatření
vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze
uplatnit předkupní právo

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství
vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních
čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona

i) Stanovení kompenzačních opatření
Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

j) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů
údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené grafické části

Grafická část
Výkresy návrhu územního plánu Moraveč:

A
B
C
A
B
C

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ

1 : 5 000

URBANISTICKÝ NÁVRH - HLAVNÍ VÝKRES

1 : 5 000

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 1 : 5 000
VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
HLAVNÍ VÝKRES
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pro správní území obce Moraveč ( k.ú. Moraveč ) nebyla dosud zpracována žádná územně
plánovací dokumentace ( dále ÚPD ), t.j. v současné době neplatí pro Moraveč žádná ÚPD.
Návrh Územního plánu Moraveč je zpracován podle zákona 183 / 2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) a v souladu s prováděcími předpisy, t.j. s
vyhláškou č. 500 / 2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou 501 / 2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název ÚPD :
( ÚPD - územně plánovací dokumentace )

MORAVEČ - ÚZEMNÍ PLÁN

Druh ÚPD :

Územní plán ( ÚP )

Řešené správní území :

k.ú. Moraveč

Pořizovatel :
( úřad územního plánování )

Městský úřad Pelhřimov
PELHŘIMOV
Pražská 127 2460
Odbor výstavby
oddělení územního plánu
Solní ulice č.p. 1814
393 01 Pelhřimov

Objednavatel :
( obec, která ÚP schvaluje a vydává )

Obec MORAVEČ Moraveč
IČO : 00248673
Moraveč 110
393 01 Pelhřimov

Zpracovatel ÚP :

Ing. arch. Milič Maryška
IČ : 16125703
Číslo autorizace : 00401
Letohradská 3 / 369
170 00 Praha 7

Číslo zakázky :

02 - 2008

Datum :

2010 2020

Úplné znění po vydání č. 1
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Použité zkratky :
ÚP - územní plán
ÚPD - Územně plánovací dokumentace
ČOV - Čistírna odpadních vod

ÚSES - Územní systém ekologické stability
LBC - Lokální biocentrum
LBK - Lokální biokoridor

Výklad pojmů :
Podkroví
Podkrovím se rozumí ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím
nalézající se pod sedlovou nebo polovalbovou střechou ( šikmá střecha se sklonem
v rozmezí 35°- 45°; vikýře zabírají vždy maximálně 1/3 plochy střechy) a určený
k účelovému využití.
Římsa
Úrovní hlavní (korunní) římsy se rozumí průnik vnějšího líce obvodové stěny a střechy
nebo horní hrana atiky (horní okraj fasády, místo napojení střechy).
Ozelenění pozemku
Nezpevněná plocha - zeleň ( plochy osázené rostlinami - např. stromy, keře, zahrady,
záhony, travnaté plochy, apod. ). Zatravňovací dlaždice do ozelenění nepatří.
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2. HLAVNÍ CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNU
Územní plán ( dále ÚP ) Moraveč stanoví základní koncepci rozvoje území obce,
ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci sídla, koncepci uspořádání krajiny a koncepci
veřejné infrastruktury. Územní plán Moraveč je koncepčním materiálem dlouhodobého
charakteru, který bude koordinovat a usměrňovat rozvoj a obnovu obce, celého řešeného
správního území obce Moraveč ( k.ú. Moraveč ) v předem promyšlených postupných
krocích. Tím lze zamezit nekoncepčním rozhodnutím, která se mohou časem projevit jako
zábrana harmonického rozvoje obce.
Územní plán Moraveč vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel kromě zabezpečení
rozvoje sídla je přitom brán na péči o životní prostředí, ochranu přírody a vodních zdrojů.

3. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Územní plán Moraveč je zpracován pro celé správní území obce Moraveč, které
zahrnuje jedno katastrální území ( dále k.ú. ), k.ú. Moraveč. Je s ním totožné.
V grafické části ÚP ( výkresy A, B, C ) je přehledně vyznačena
Hranice řešeného území
( hranice správního území obce Moraveč - k.ú. Moraveč )
Celková výměra správního území Moraveč je 901, 0585 ha ( údaj převzatý z katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu v Pelhřimově dne 11. 06. 2008 ).
Obec Moraveč leží na Českomoravské vrchovině, na západním okraji kraje Vysočina (
hl.m. Jihlava ). Příslušnou obcí s rozšířenou působností ( tzv. III. stupeň správy ) je město
Pelhřimov vzdálené cca 10 km východně od obce.
Obec Moraveč sousedí svým správním územím ( k.ú. Moraveč ) se správním územím
šesti obcí, t.j. s obcemi Nová Cerekev ( k.ú. Nová Cerekev, k.ú. Chmelná u Pelhřimova,
k.ú. Markvarec u Nové Cerekve ), Leskovice ( k.ú. Leskovice ), Zlátenka ( k.ú. Zlátenka ),
Vysoká Lhota ( k.ú. Vysoká Lhota ), Dobrá Voda ( k.ú. Dobrá Voda u Pacova ) a Lidmaň
( k.ú. Lidmaňka ).
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ÚZEMNÍ PLÁN MORAVEČ
Úplné znění po vydání změny č. 1
a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
V Územním plánu Moraveč se vymezuje zastavěné území k 30. 10. 2009 31. 10. 2020.
Zastavěné území s hranicí zastavěného území je vymezeno na výkresu :
A

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ( v měřítku 1 : 5 000 ).
( zastavěné území je vyznačeno plošně a hranice zastavěného území plnou čárou )
VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ ( v měřítku 1 : 5 000 )
( zastavěné území je vyznačeno plošně modrou barvou a hranice zastavěného území
plnou modrou čárou )

Hranice zastavěného území je dále vyznačena na výkresu :
B URBANISTICKÝ NÁVRH - HLAVNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : 5 000 ).
( hranice zastavěného území je vyznačena graficky čárkovanou čárou plnou modrou
čárou)
Ve střední části území obce Moraveč ( k.ú. Moraveč ) leží hlavní sídlo Moraveč a na
východním okraji území menší sídlo Hatě. Po celém území obce Moraveč je rozptýleno
několik samot nebo malých souborů staveb, původních statků, mlýnů a technických staveb
ve volné krajině ( mlýny Primas a Čekal, Žlíbek, hájovna na Peklově, Peklůvko,
vodojem ). Zástavba v těchto sídlech s přilehlými pozemky vyznačenými na výkresech
územního plánu tvoří zastavěné území obce.
Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu jednotlivých sídel. Patří mezi
ně zejména zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo
jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná
prostranství, a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území.

b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT
1. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Obec Moraveč ( sídla na území Moraveč ) je součástí venkovského osídlení této části
vrchoviny, oblasti s malým počtem a nízkou hustotou obyvatel a převahou přírodních
porostů. Sídla obklopují pole, louky, pastviny a rozsáhlé lesní porosty. Atraktivita území
spočívá právě ve své členitosti. V řešeném území převažují mírné svahy, které ve svém
zakončení u vodních toků spadají do údolí. Z krajinářského hlediska se jedná o krajinu
harmonickou, kultivovanou, přírodě blízkou a zemědělsky intenzívně využívanou.
Nejvýše položenými místy ve správním území obce Moraveč jsou vrchy pokryté
lesními masívy v západní a v jižní části území obce. Nejvyšší je vrch Peklov ( 649 m n. m.
) v západní části území a potom vrch Na Křížencích ( 642 m n. m. ) v jižní části území.
Vysoko položená je i severní část území při hranici s obcí Zlátenka ( 642 m n. m. ).
Nejníže je pak na území obce položen jihovýchodní okraj správního území Moraveč u
osady Randík ( cca 555 m n. m. ) v údolní nivě na soutoku Cerekvického potoka a potoka
Brůdek. Samotné sídlo Moraveč leží v nadmořské výšce mezi 570 a 590 metry n. m.
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Výraznými krajinnými prvky, které významně ovlivňují kvalitu života v obci a tím i její
rozvoj a obnovu jsou vodoteče a vodní plochy. Celé správní území obce Moraveč spadá do
povodí řeky Vltavy, Sázavy a Želivky, zvané v horní části toku Hejlovka. Nejvýznamnější
vodotečí na území obce Moraveč je Cerekvický potok protékající od západu k východu
napříč celým územím obce a také jižní částí sídla Moraveč, který se dále po směru toku na
území města Pelhřimov vlévá právě do řeky Želivky ( Hejlovky ). Cerekvický potok má na
území obce Moraveč několik přítoků, tři větší bezejmenné levostranné a jeden větší
pravostranný přítok potok Brůdek, protékající podél jihovýchodní hranice území obce
Moraveč a vlévající se do Cerekvického potoka poblíž sídla Hatě. Nejrozsáhlejší vodní
plochou na území obce je Moravečský rybník na Cerekvickém potoce. Soustavu rybníků a
mezi mimi také přírodní koupaliště na západním okraji sídla Moraveč napájí potok tekoucí
z lokality Peklůvko, kde se nachází také zdroje pitné vody pro obec. Vodní toky jsou také
významnými prvky v krajině z hlediska ekologické stability území ( doprovodná zeleň,
mokřady ), podél nich jsou většinou vymezeny biokoridory. Zásobování vláhou je
zajištěno převážně atmosférickými srážkami a vodní poměry jsou dále ovlivněny zejména
terénními podmínkami.
Dalším výrazným krajinotvorným prvkem jsou lesní porosty pokrývající území obce
Moraveč ( celkem 250, 5045 ha ). Nejrozsáhlejší lesní masívy pokrývají souvisle celou
jižní část území obce a dále západní část území v okolí vrchu Peklov.
Dalším prvkem, který může ovlivňovat rozvoj a obnovu obce Moraveč v širších
vztazích je dopraní dostupnost. Obec Moraveč má poměrně dobrou dopraní dostupnost po
silnici III. třídy č. III/12819 napojené cca 2 km severně od sídla Moraveč na důležitý
dopraní tah po silnici I. třídy č. 19 vedoucí z Tábora do Pelhřimova.

2. ROZVOJ ÚZEMÍ V ŠIRŠÍCH VZTAZÍCH - MIKROREGION BRÁNA VYSOČINY
Obec Moraveč je spolu s dalšími pěti obcemi a dvěma zemědělskými družstvy sdružena
v mikroregionu Brána Vysočiny, který se rozkládá jihozápadně od města Pelhřimov na
rozloze cca 7 680 ha ( 14 k.ú. ) a je osídlen cca 2 500 obyvateli ( cca 31 obyv./ km2 ).
Mikroregion Brána Vysočiny byl založen za účelem bližší spolupráce obcí a dalších
právnických osob, které společně řeší například dopravní obslužnost, školství, budování
cyklostezek, údržbu krajiny i lesních porostů. Největší přitažlivost mikroregionu spočívá
hlavně v krásné přírodě, která je typická pro celou Českomoravskou vysočinu. Jedná se o
oblast s velkým množstvím lesů a vodních ploch, které jsou vhodné pro pasivní i aktivní
odpočinek. Terén je vhodný v létě pro cyklistiku a v zimě pro běh na lyžích.
Územní plán Moraveč respektuje a podporuje priority mikroregionu a jeho strategické
cíle. Vytváří předpoklady pro obnovu a rozvoj obce a pro rozvoj turistického ruchu v okolí.

3. DEMOGRAFIE, PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE
Obec Moraveč má v současné době celkem cca 200 trvale bydlících obyvatel v celém
svém správním území.
Počet trvale bydlících obyvatel na území obce nepatrně kolísá, příliš nenarůstá a v
posledních letech v důsledku migračního pohybu lidí do měst počet trvale bydlících
obyvatel spíše stagnuje. Většina ekonomicky aktivních vyjíždí za prací mimo obec. Bez
výrazné stavební činnosti se obyvatelstvo udrží přibližně na stejné úrovni.
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Území obce Moraveč se stalo díky snadné dopravní přístupnosti a zároveň klidné,
odlehlé poloze, dochované venkovské zástavbě a přírodní atraktivitě cílem rekreace.
Některá původně trvale obydlená stavení v obci převzala funkci rekreačních chalup.
Geografická poloha obce Moraveč v této malebné části Českomoravské vrchoviny,
výrazný vzrůst mobility obyvatel a zejména přírodní, kulturní a estetické hodnoty
pravděpodobně vyvolají trvalý zájem o trvalé bydlení v této obci a mohou vyvolat také
zvýšený zájem o rozvoj podnikatelských aktivit.
V blízké budoucnosti nelze vyloučit zvýšenou migraci, další vzrůst individuální
mobility obyvatelstva a nárůst zájmu o bydlení na venkově. Obyvatelé při rozhodování o
místě svého trvalého pobytu začnou značně upřednostňovat aspekty životního prostředí.
Dosud výrazněji nenarušené životní prostředí včetně malebné krajiny vysočinného
charakteru s poměrně dochovanou zástavbou původních malých sídel bude nesporně velmi
atraktivní pro dnešní obyvatele měst. S tím souvisí i předpokládaný ústup od chalupaření,
chataření a zahrádkaření v periferních zahrádkářských koloniích.
Zájem obyvatel zůstat na venkově nebo sem přesídlit z městského prostředí a masívnost
a tempo stěhování obyvatel z betonových sídlišť na okrajích měst na venkov bude záviset
hlavně na stavu ekonomiky. To se v dnešní době nedá seriózně odhadnout, proto jsou
rozvojové plochy dimenzovány tak, aby byly dostačující i případě optimističtější varianty
budoucího vývoje. Návrh rozvojových ploch je nutno je chápat zejména jako nabídku
možností, která může zároveň působit proti nadměrnému růstu cen stavebních pozemků.
Územní plán dává předpoklady rozvoje ve zkapacitnění zástavby v zastavěném území, v
prolukách stávající zástavby a na volných nezastavěných zahradách přiléhajících stávající
zástavbě a vymezuje nabídku rozvojových zastavitelných ploch mimo zastavěné území.
Úplným naplněním všech rozvojových nových zastavitelných ploch a přípustných
intenzifikačních zásahů ve stabilizovaných plochách zastavěného území se v návrhu ÚP
předpokládá nárůst obyvatelstva až cca o 50 %. Návrh ÚP Moraveč ve své konečné
podobě realizace předpokládá počet zhruba kolem 270 až 300 obyvatel v celém správním
území. Potenciál obyvatelstva je odvozen z rozlohy navrhovaných obytných zastavitelných
ploch a vychází z předpokladu jejich naplnění. Do bilance demografického rozvoje obce
lze zahrnout i předpoklad budoucího trvalého obydlení rekreačních chalup.
Pracovní příležitosti
Na území obce Moraveč je jeden středně velký průmyslový podnik Duno CS, spol. s r.o.
( výroba laminátových dílů ) a dále poměrně velký areál zemědělské výroby, který je
jednou z provozoven Výrobně obchodního družstva ( VOD ) Nová Cerekev. Několik lidí
pracuje ve stavebnictví, v lesnictví, ve službách a v drobných firmách nebo v řemeslech.
Část ekonomicky aktivních obyvatel obce Moraveč vyjíždí za prací mimo obec.
Pracovní příležitosti v obci nikterak neplánujeme, návrh je v tomto ohledu velice
variabilní. Navržené členění a využití ploch umožňuje co do počtu úplnou realizaci
nabídky pracovních příležitostí v obci.
Územní plán určuje plochy vhodné pro zemědělské farmy, drobnou výrobu a komerční
využití, smíšené venkovské bydlení a obslužnou sféru. Zejména v území „BV - Bydlení
venkovské“ lze většinu nebytových a účelových ploch využívat k obživě rezidentů.
Vše závisí na vývoji nabídky a poptávky, na režii podnikatelských subjektů, na soukromé
iniciativě občanů a politice obecního zastupitelstva jak budou nabízené plochy využity.
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4. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A ORIENTAČNÍ KAPACITY
Rozvojové plochy a přípustné intenzifikační zásahy jsou v návrhu dimenzovány tak, aby
v návrhovém období byly dostačující v případě nejoptimističtější varianty budoucího
vývoje. Jak již bylo výše uvedeno, návrh rozvojových ploch je nutno je chápat jako
nabídku možností, která zároveň působí proti nadměrnému růstu cen stavebních pozemků.
V návrhu ÚP Moraveč se předpokládá, že úplným naplněním všech rozvojových
zastavitelných ploch a přípustných intenzifikačních zásahů ve stabilizovaných plochách
může činit nárůst obyvatelstva v celém správním území cca o 50 % i za předpokládaného
nárůstu plošného standartu obytné plochy na jednoho obyvatele. Návrh ve své konečné
podobě realizace předpokládá počet zhruba kolem 270 až 300 trvale bydlících obyvatel.
Potenciál obyvatelstva je odvozen z rozlohy navržených zastavitelných ploch určených
pro bydlení a vychází z předpokladu jejich naplnění. Je to dáno nabídkou výstavby objektů
na volných plochách, intenzifikační dostavbou na plochách již zastavěných a trvalým
obydlením všech objektů v zastavěném území. Tento počet počítá jak s předpokládaným
nárůstem standardu obytné plochy pro současné obyvatele, tak s poměrně vysokým
standardem obytné plochy v nově navržených rodinných domech. Předpokládané výměry
nových parcel v rozmezí cca 850 až 1200 m2 jsou rovněž vysokým standardem.
4.2 Ochranná pásma technické infrastruktury
Stávající inženýrské sítě budou chráněny a jejich ochranná pásma budou respektována.
 VVN 110 a 400 kV vzdušná elektrická vedení
▫ elektrická vedení - stávající a navrhovaná
( ochranné pásmo 20 m od krajního vodiče )
 VN 22 kV vzdušná elektrická vedení + trafostanice TS
▫ elektrická vedení - stávající a navrhovaná
( ochranné pásmo 7 (10) m od krajního vodiče )
 Vodovod
▫ PHO vodních zdrojů
▫ zásobní řady Moraveč
( ochranná pásma 2 m od osy potrubí )
 PHO čistírna odpadních vod - ČOV
▫ ČOV Moraveč
( navržená hranice PHO čistírny odpadních vod )
 Sdělovací kabely
▫ dálkové kabely - stav a návrh přeložení
( ochranná pásma 1 m od osy kabelu )
4.3 Ochranná pásma dopravní infrastruktury
 Silnice III třídy č. 01929 ( III / 01929 ) a č. 12819 ( III / 12819 )
ochranné pásmo 15 m od osy komunikace
4.4 Stanovená záplavová území
 Na území obce Moraveč není vyhlášeno záplavové území Q100 vodních toků.
V okolí vodních toků a v nivách vodních toků není navržena žádná nová zástavba
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4.5 Ochrana nerostného bohatství
 Chráněné ložiskové území ( CHLÚ )
Ve správním území obce Moraveč ( k.ú. Moraveč ) není vyhlášeno žádné CHLÚ.
 Poddolovaná území z minulých těžeb
Ve správním území obce Moraveč ( k.ú. Moraveč ) jsou evidována poddolovaná území
z minulých těžeb rud :
2478 - Moraveč 1 ( do 16. století ) - bod
2486 - Moraveč - Cerekvický potok 2 ( do 16. století ) - bod
2492 - Moraveč 3 ( do 16. století ) - 69 147 m2
2496 - Zlátenka 3 ( do 16. století ) - 93 761 m2
2501 - Leskovice ( do 16. století ) - 65 149 m2
2505 - Nová Cerekev 1 ( do 16. století ) - 21 497 m2
2525 - Nová Cerekev 2 - Randík ( do 16. století ) - 293 098 m2
V návrhu Územního plánu Moraveč jsou zapracována poddolovaná území z minulých
těžeb. Graficky jsou vyznačena v Části II - Odůvodnění Územního plánu Moraveč na
Koordinační výkresu D :
 Poddolovaná území - polygon
( známá nebo předpokládaná hlubinná díla )
 Poddolovaná území - bod
( šachta , chodba, neznámý rozsah hlubinných děl, apod. )
Plošné lokality poddolovaných území 2492, 2496, 2501, 2505 a 2525 ( vyznačují území
se známým nebo předpokládaným výskytem hlubinných děl ) jsou graficky vyznačeny
polygonem a bodové lokality 2478 a 2486 ( vyznačují např. šachtu, chodbu, neznámý
rozsah hlubinných děl ) jsou graficky vyznačeny trojúhelníkem.
4.6 Ochrana přírody a krajiny
 Ochranné pásmo lesa ( pozemků PUPFL ) - 50 m od hranice lesních pozemků
( PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa )
 Hlavní prvky Územního systému ekologické stability - ÚSES
 BIOCENTRA ( hranice biocenter )
Biocentra lokální - LBC
vymezená funkční a částečně funkční
 BIOKORIDORY ( hranice biokoridorů )
Biokoridory lokální - LBK
vymezené funkční, částečně funkční a navržené

1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
Základní koncepce rozvoje území obce spočívá především v respektu ke stávajícím
urbanistickým hodnotám a struktuře menšího venkovského sídla. Koncepce rozvoje území
obce vytváří předpoklady pro obnovu a rozvoj současné urbanistické struktury,
kompozičních, krajinářských a estetických hodnot, a to bez radikálních zásahů do
prostorového členění a popření některé vývojové etapy sídel na území obce Moraveč.
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Území obce Moraveč charakterizují kvalitní podmínky pro bydlení a pro individuální
rekreaci. Cílem územního plánu je zejména vytvoření podmínek pro zachování kvalitního
obytného standardu, dobrých podmínek pro rekreaci a zlepšení obytného standardu
prostřednictvím rozšiřování dostatečně kapacitní veřejné infrastruktury ( dopravní a
technické ) a prostřednictvím rozvoje občanského vybavení. Vzhledem k odlehlejší a
klidné poloze mimo významné a frekventované dopravní tahy se nepředpokládá spádová
funkce obce v regionu.
Nové stavby, změny stávajících staveb a případné stavební úpravy nesmí narušit dnešní
charakter zástavby venkovského sídla ( půdorysem a hmotou stavby, výškou stavby,
tvarem střechy, apod. ). Do současného systému zástavby není možno povolit funkčně
i prostorově rušivé cizí prvky. Charakterem čistě městská zástavba ( vícepodlažní bytové
domy, řadové domy ) není přípustná.
Na území obce Moraveč je nutno vytvářet kvalitní prostředí pro každodenní a
krátkodobou rekreaci obyvatel, vytvářet podmínky pro maximální prostupnost pro
nemotorovou přepravu, podporovat rozvoj rekreačního potenciálu území obce ve formách
příznivých pro udržitelný rozvoj. Na území obce Moraveč nesmí být umístěny výrobní ani
jiné činnosti, které by svým vlivem negativně ovlivnily čistotu povrchových i podzemních
vod a čistotu ovzduší.

2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT
Na území obce je třeba chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny a zachovat
prvky historického členění krajiny ( údolí vodních toků Cerekvického potoka a jeho tří
bezejmenných levostranných přítoků, potoka Brůdek; stromořadí podél komunikací,
zejména oboustranné stromořadí podél silnice III/12819 ve směru na Lidmaň; pestrá
mozaika ploch volné krajiny - lesy, louky, pastviny, orná půda ). Posílení stávajících
a zakládání nových přírodních prvků bude na území obce Moraveč podporováno.
Na území obce je třeba zasazovat se o zachování charakteru venkovského osídlení
krajiny, jeho kompozičních, krajinářských a estetických hodnot.
Z důvodů ochrany přírodních hodnot nesmí být na celém území obce Moraveč
umisťovány žádné záměry, změny v území a veškeré činnosti, které by mohly vést k
rušení, poškození nebo ke zničení dochovaného stavu území ( cenného pro své přírodní,
krajinářské a estetické hodnoty ). Na území obce budou vytvářeny předpoklady pro
ochranu přírodních, krajinářských a estetických hodnot.

5. OCHRANA PAMÁTEK
3. OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT
5.1 Kulturní památky
Ve správním území obce Moraveč je evidována jedna státem chráněná nemovitá
kulturní památka ( chráněná ve smyslu zákona č. 20/1987 ), t.j. památka zanesená v ÚSKP
( Ústřední seznam kulturních památek ) a označené KP :
Kulturní památky :
Na území obce Moraveč musí být respektována ochrana kulturního dědictví. Doklad
kulturního dědictví představují nemovité kulturní památky, památky místního významu,
dochovaná urbanistická struktura sídla a archeologické nálezy.
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Ochrana kulturních památek
Na území obce Moraveč musí být respektovány chráněné nemovité kulturní památky
a ochranná pásma těchto památek.
 Kostel toleranční ( rejstříkové číslo 46488 / 3-3156 )
( památkou od 3. 5. 1958 )
Veškerá činnost, která by mohla vést k poškození nemovitých kulturních památek
a jejich bezprostředního okolí je nepřípustná.
5.2 Kulturní památky místního významu
Ve správním území obce Moraveč ( k.ú. Moraveč ) jsou evidovány také památky
místního významu, nemovité památky venkovské lidové architektury nebo architektonicky
cenné stavby a soubory staveb jako doklad kulturního dědictví v obci, označená MP :
 usedlost čp. 4 ve střední části obce
 mlýn Primas u východní hranice území Moraveč na Cerekvickém potoce
 mlýn Čekal ( Havlův ) u východní hranice území Moraveč na Cerekvickém potoce
 usedlosti čp. 17, 19, 20 na návsi
 usedlost čp. 1 v západní části obce
Veškerá činnost, která by mohla vést k poškození kulturních památek místního
významu a jejich bezprostředního okolí je nepřípustná.
Seznam památkově chráněných objektů se průběžně doplňuje a i některé další objekty
v obci Moraveč ( k.ú. Moraveč ) se mohou do seznamu památek dostat. Jedná se hlavně o
objekty nesoucí doklad kulturního dědictví. Příkladem můžou být některé objekty lidové
architektury, původní zemědělské usedlosti, kapličky a křížky na křižovatkách cest.
V grafické části Územního plánu Moraveč jsou kulturní památky chráněné státem
( KP ) a kulturní památky místního významu ( MP ) zapracovány a graficky vyznačeny
černou tlustou čárou v Části II - Odůvodnění Územního plánu Moraveč na Koordinační
výkresu D.
Na území obce Moraveč jsou evidovány také památky místního významu,
architektonicky cenné stavby se zachovalým rázem lidového stavitelství. Veškerá činnost,
která by mohla vést k poškození nemovitých památek místního významu a jejich
bezprostředního okolí je nepřípustná.
5.3 Dochovaná urbanistická podoba historického jádra
Ochrana dochované urbanistické struktury sídla
Dochovaná urbanistická podoba historického jádra sídla Moraveč okolo návsi musí být
zachována. Jedná se zejména o půdorysnou strukturu a výškovou hladinu zástavby. V
regulativech prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu ( v
další kapitole textové části - kapitola f) ) je předepsána ochrana staveb s dochovaným
architektonickým výrazem a památek lidové architektury. Jedná se zejména o zachování
charakteru některých staveb, zejména okolo návsi, které si svým architektonickým pojetím
( půdorysem, výškovou hladinou a hmotou stavby, tvarem střechy, použitím materiálů,
apod. ) zachovaly tradiční venkovský výraz, který je určován zejména těmito znaky :
 obytné domy přízemní nebo přízemní s obytným podkrovím,
 obdélníkový půdorys staveb, případně kombinace obdélníků ve tvaru L nebo T,
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střecha symetrická, sedlová nebo polovalbová,
hřeben střechy rovnoběžný s podélnou osou stavby,
střešní krytina skládaná (nejlépe tašková), případně její imitace.

5.4 Archeologické památky
Ochrana archeologických nálezů
Celé správní území obce Moraveč ( k.ú. Moraveč ) je v ÚP posuzováno jako území s
archeologickými nálezy ( chráněná území s ve smyslu zákona č. 20/1987 ). U všech zásahů
do terénu je třeba provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu
památkové péče.

6. 4

OCHRANA OVZDUŠÍ

Koncentrace znečisťujících látek ( SO2, NO, prach ) v ovzduší je velmi nízká,
monitorování ovzduší nebylo na správním území obce Moraveč prováděno. Největšími
znečišťovateli jsou lokální topení domů.
V celém území obce nesmí být umístěny nové výrobní a jiné činnosti, které by svým
vlivem negativně ovlivnily čistotu ovzduší. Pro vytápění domů je třeba postupně hledat
alternativní zdroje ( např. plynofikace, elektrifikace, tepelná čerpadla, solární systémy,
kotle na dřevní hmoty a na biomasy, apod. ).
V současnosti není z ekonomických důvodů možnost zavést zemní plyn. V nejbližší
době bude zásobování teplem zajišťováno i nadále z kotelen na tuhá paliva, elektrickou
energií nebo z alternativních zdrojů ( tepelná čerpadla, solární systémy, kotle na dřevní
hmoty a na biomasy, apod. ). Jakost tuhých a kapalných paliv dodávaných pro spalování
v malých zdrojích znečisťování a obyvatelstvu musí odpovídat platným předpisům.

7. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Územní plán Moraveč vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel kromě zabezpečení
rozvoje sídla je přitom brán na péči o životní prostředí, ochranu přírody a vodních zdrojů.
Návrh řešení Územního plánu Moraveč se zasazuje především o zachování, obnovu a
rozvoj současné urbanistické struktury, kompozičních, krajinářských a estetických hodnot
a to bez radikálních zásahů do prostorového členění a popření některé vývojové etapy
obce.
Návrh řešení Územního plánu Moraveč neobsahuje žádné asanační zásahy. I pro
případné změny využívání objektů považujeme za nutné zasadit se o zachování charakteru
zástavby, která nese historickou stopu a je dokladem kulturního dědictví a dokladem
kontinuity vývoje osídlení v krajině.

c) URBANISTICKÁ KONCEPCE
včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce je graficky vyjádřena na výkrese :
B HLAVNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : 5 000 )
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1. SOUČASNÁ PROSTOROVÁ STRUKTURA A HISTORICKÝ VÝVOJ ZÁSTAVBY
Obec Moraveč je historickým sídlem, první písemná zmínka o obci je z roku 1379.
Část zástavby si zachovala svoji historickou půdorysnou stopu.
Sídlem protéká Cerekvický potok, který rozděluje zastavěné území obce na dvě části.
Těžiště zástavby obce Moraveč s návsí, původními zemědělskými statky a areály výroby je
na severní straně vodoteče, v jihovýchodní části sídla je jen několik původních usedlostí a
jedna krátká slepá ulice vymezená starší kompaktní řadovou zástavbou drobného měřítka.
Dochované jsou zvláště původní zemědělské statky na severní straně návsi. U většiny
usedlostí zůstala zachována původní hloubková orientace zástavby. Součástí zemědělských
usedlostí ( statků ) bylo obytné stavení, hospodářské objekty a stodoly. Objekty obklopují
dvůr, vzadu přiléhá hospodářské zázemí.
Stavební činnost v obci se v posledních letech kromě několika nových rodinných domů
orientovala převážně na přestavby a stavební úpravy. Původní přízemní obytná stavení
( součást zemědělských statků ) byla v několika případech přestavěna na dvoupodlažní
rodinné domy, které se liší od původní zástavby a které mají charakter příměstských
rodinných domů ( hmota domů, užití materiálů, apod. ), čímž byl do jisté míry potlačen
původní venkovský ráz některých stavení.
Výrazné kompoziční závady v obci nejsou, zástavba je harmonicky zasazena do krajiny
a celkový dojem je velmi dobrý.

1. URBANISTICKÁ KOMPOZICE
Základem urbanistické kompozice je zachování a podpoření stávajícího charakteru
a struktury venkovského sídla.
Koncepce územního plánu spočívá v zachování urbanistické kompozice kompaktních
sídel v krajině a v jeho citlivém doplnění. Zastavěné území se bude postupně arondovat,
doplňovat a rozvíjet zejména v prolukách zástavby, jedině tak lze uchovat typický
kompaktní charakter sídel v krajině.
Územní plán Moraveč předpokládá přednostně stavební rozvoj ve zkapacitnění zástavby
v zastavěném území, v prolukách stávající zástavby a na volných nezastavěných zahradách
přiléhajících stávající zástavbě. Pro další stavební rozvoj vymezuje přiměřeně zastavitelné
plochy mimo zastavěné území. Cílem je harmonické zapojení rozvojových zastavitelných
ploch do krajinného rázu, urbanistického i architektonicko stavebního kontextu sídla.
Návrh zastavitelných ploch vytváří předpoklady k přiměřenému a komplexnímu rozvoji
obce Moraveč. Rozsah zastavitelných ploch odpovídá významu obce Moraveč v širším
regionu. Zastavitelné plochy vymezené v prolukách a v návaznosti na zastavěné území,
budou současně zastavěné území harmonicky doplňovat.

2. NÁVRH ROZVOJE A OBNOVY OBCE
Geografická poloha obce v malebné části Českomoravské vrchoviny, přírodní, kulturní
a estetické hodnoty mohou vyvolat zájem o bydlení a rozvoj podnikatelských aktivit.
Ty mohou být příčinou nárůstu potenciálu obce, ale současně mohou být v rozporu
s dlouhodobými zájmy obnovy a rozvoje. Této hrozbě navrhujeme čelit vytvořením
zastavitelných ploch pro harmonický rozvoj všech sídlotvorných složek odpovídajících
velikosti a významu sídla Moraveč v regionu.
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Hlavním cílem řešení návrhu Územního plánu Moraveč je nejen harmonické zapojení
nové výstavby ( rozvojových zastavitelných ploch ) do krajinného rázu, urbanistického i
architektonicko stavebního kontextu obce, ale i jeho obohacení o nové urbanistické a
architektonické kvality. Poloha rozvojových lokalit poskytuje potenciál kvalitního bydlení
na pomezí urbanizovaného území a přírodního prostředí. Vzhledem k jejich pohledově
exponované poloze na okraji zastavěného území je nezbytně nutné věnovat náležitou
pozornost architektonickému ztvárnění jednotlivých staveb.
V neposlední řadě vytváří Územní plán Moraveč předpoklady pro využiti rekreačního
potenciálu celého území obce Moraveč. Malebná krajina s rovnoměrným zastoupením lesů
a trvalých travních porostů a obdělávané půdy poskytuje předpoklady zejména pro
nenáročnou rekreaci spojenou s turistikou a cykloturistikou. Vybavení obce v oblasti
rekreace a sportu je na poměrně vysoké úrovni ( přírodní koupaliště, sportovní hřiště,
camping, ubytovací zařízení, apod.), jeho rozvoj je třeba podporovat a plnohodnotně ho
využívat. Rekreace je možná i v rámci ploch venkovského bydlení, kde část původních
stavení převzala funkci rekreace.

2. KONCEPCE VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
2.1 Návrh zastavitelných ploch
Navržené zastavitelné plochy jsou situovány buď v prolukách současné zástavby nebo
za humny na zadních pozemcích původní zástavby v přímé návaznosti na zastavěné území.
Považujeme za nutné čelit snahám o paprskovitý rozvoj podél komunikací, jedině tak lze
uchovat typický charakter a obraz sídel na území obce v krajině.
Nepředpokládáme, že v blízké budoucnosti dojde k naplnění všech navržených
rozvojových zastavitelných ploch, nelze však v dohledném časovém horizontu vyloučit
zájem o bydlení v obci tohoto typu v této lokalitě. Návrh zastavitelných ploch je nutno je
chápat zejména jako nabídku možností, která může zároveň působit proti nadměrnému
růstu cen stavebních pozemků. Navržená velikost a kapacita jsou úměrné pro revitalizaci
občanské pospolitosti a vyhledávaných předností života na vesnici v urbanizované krajině.
V Územním plánu Moraveč je přiměřeně k velikosti sídel na území obce navržen rozvoj
všech hlavních potřebných sídlotvorných složek, zahrnující zejména rozvoj ploch bydlení,
rekreace, občanského vybavení, drobné výroby, zemědělské výroby, dopravní a technické
infrastruktury, ploch veřejných prostranství a ploch sídelní zeleně.
Zastavitelné plochy určené pro bydlení BV - bydlení venkovské smíšené, t.j. plochy
s dominantní funkcí bydlení venkovského typu jsou situovány v přímé návaznosti na
zastavěné obytné území nebo v prolukách ( zkapacitnění, intenzifikace ), kde harmonicky
navážou na současnou zástavbu sídla. Těžiště zastavitelných ploch určených pro bydlení
( BV - bydlení venkovské smíšené ) je situováno rovnoměrně v několika lokalitách,
v severovýchodní části sídla s vymezením od cesty „za humny“ až na silnici III/12819,
v severozápadní části sídla u koupaliště v návaznosti na zastavěné obytné území,
v jihozápadní části sídla podél stávající komunikace až na hranu údolní nivy vodoteče a
v jižní části sídla oddělené Cerekvickým potokem v návaznosti na zastavěné území.
Plochy pro občanské vybavení ( OV - veřejná infrastruktura ) jsou vymezeny u místní
komunikace do Vysoké Lhoty v návaznosti na stávající vybavení a zastavitelné plochy
občanského vybavení pro komerční využití ( OK - komerční zařízení ) jsou vymezeny
v severovýchodní části sídla u výjezdu s obce po silnici III/12819 směrem na Leskovice.
Na východním okraji sídla je navržena zastavitelná plocha pro výrobu a skladování.
Plocha určená pro rozvoj drobné nerušící výroby navazuje na stávající areál firmy Duno
výroby.
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Členění a uspořádání jednotlivých zastavitelných ploch je v návrhu ÚP Moraveč řešeno
takovým způsobem, aby zastavitelné rozvojové plochy organicky srostly se zastavěným
územím a aby byly vhodně dostatečně komunikačně propojeny.
Nezbytně důležitým předpokladem pro dobře fungující život v obci je průchodnost
zastavěného území a zastavitelných ploch a snadná přístupnost všech částí obce.

3. KONCEPCE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
(1) V zastavěném území jsou u stávajících staveb změny staveb (přístavby nástavby a

stavební úpravy) a nové stavby v prolukách stávající zástavby přípustné.
(2) Nové stavby na celém území obce Moraveč budou svým architektonickým
pojetím ( půdorysem a hmotou stavby, tvarem střechy ) respektovat tradiční výraz
venkovských staveb v regionu, rovněž přestavby a stavební úpravy budou v maximální
míře směřovat k posílení tradičního venkovského charakteru zástavby, který je určován
zejména těmito znaky :
 obytné domy přízemní nebo přízemní s obytným podkrovím,
 obdélníkový půdorys staveb, případně kombinace obdélníků ve tvaru L nebo T,
 střecha šikmá symetrická, nejlépe sedlová nebo polovalbová (připouští se i střecha s
valbou), střešní krytina vizuálně nekontrastuje se střechami v dané lokalitě
(3) Před zahájením výstavby na zastavitelných plochách musí být vybudovány

obslužné komunikace. Bez přístupových obslužných komunikací je zástavba nepřípustná.
(4) V zastavěném území lze umístit technickou a dopravní infrastrukturu.
(5) Všechny stavby budou mít na stavebních pozemcích zajištěnu odpovídající
likvidaci dešťových vod. Na stavebních pozemcích musí být likvidace dešťových vod
v místě prokázána vsakem. Pokud nebude vsak dešťových vod přímo na stavebním
pozemku prokázán, musí být dešťová voda akumulována v jímkách nebo retencích.
(6) Pro veškeré plochy do vzdálenosti 50 m od hranice ploch lesa ( okraje lesních
pozemků ) se stanovuje podmíněně přípustné využití. Umístění staveb do vzdálenosti 50 m
od okraje lesa je podmíněně přípustné, pokud žadatel o navazující rozhodnutí prokáže, pro
každou jednotlivou stavbu, že stavba neovlivní neakceptovatelným způsobem činností
související s lesním hospodářstvím.

2.2 Návrh sídelní zeleně
4. KONCEPCE SÍDELNÍ ZELENĚ
V Územním plánu Moraveč jsou vymezeny plochy sídelní zeleně :
ZV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

zeleň na veřejných prostranstvích
ZS PLOCHY ZELENĚ

zeleň soukromá a vyhrazená
V zastavěném území obce se plochy veřejné zeleně Plochy zeleně na veřejných
prostranstvích ZV se soustřeďují především na atraktivní místa v centrální části sídla.
Samostatně jsou vyčleněny na plochách ZV - plochy veřejných prostranství - zeleň na
veřejných prostranstvích. Zastavěné území bude i v budoucnu tvořeno převážně plochami
obytné zástavby, kde postačí doplnit pásy doprovodné zeleně podél komunikací, neboť se
zde předpokládá vysoký podíl zeleně soukromých zahrad.
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Zastavěné území obce bude propojeno se stávajícími ekosystémy krajiny formou
navržených zelených pásů a alejí. Nově navržené plochy obytné zástavby budou odděleny
od stávajících celků vysokou zelení, popřípadě kombinovanou zelení izolační.
2.3 Plochy přestaveb a asanační zásahy
Návrh ÚP Moraveč neobsahuje žádné plochy přestaveb a žádné asanační zásahy.

3. FUNKČNÍ SLOŽKY SÍDLA
3.1 BYDLENÍ
Plochy bydlení jsou v návrhu ÚP Moraveč ( textová a grafická část ) vymezeny
v zastavěném území a zastavitelných plochách jako :
BV PLOCHY BYDLENÍ

bydlení venkovské smíšené
 Plochy bydlení venkovské ( venkovského typu ) jsou využity zejména pro :
 Bydlení trvalé
 Bydlení rekreační ( tzv. druhé bydlení )
 Dočasné ubytování
3.1.1 Bydlení trvalé
Obec Moraveč má v současné době celkem cca 200 trvale bydlících obyvatel v celém
svém správním území.
Počet trvale bydlících obyvatel na území obce nepatrně kolísá. V posledních letech
v důsledku přirozeného migračního pohybu lidí do měst počet obyvatel spíše stagnuje,
příliš nenarůstá, tzn. obyvatelstvo je stabilizované bez vlastního přirozeného vývoje. Bez
výrazné stavební činnosti se obyvatelstvo udrží přibližně na stejné úrovni.
Na stávajících stabilizovaných plochách obytného charakteru je možnost zkapacitnění
limitována charakterem zástavby a velikostí parcel. V těchto lokalitách předpokládáme
v budoucnu nárůst obytné plochy v omezeném rozsahu. Projeví se především jako zvýšení
obytného standardu. Rezervy stávajících ploch v oblasti bydlení lze předpokládat ve
využití zástavby spojené s podnikatelskými aktivitami nebo v dostavbách ve vhodných
prolukách.
Hlavní těžiště nové obytné kapacity je navrženo na rozvojových plochách určených pro
„BV - PLOCHY BYDLENÍ - bydlení venkovské smíšené“, bydlení v rodinných domech
( chalupách ) a původních zemědělských statcích nebo živnostenské bydlení
zemědělského, malovýrobního nebo řemeslného typu.
Směrné přibližné kapacity navržené obytné zástavby (zastavitelné rozvojové plochy) :
BV - Bydlení venkovské
počet domů
počet obyvatel počet obyvatel
( obytná smíšená zástavba )
návrh nových
nárůst
celkem v sídle
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moraveč ( k.ú. Moraveč )
35
100
300
Udané údaje je nutno chápat jako přibližné a směrné, protože lze jenom s určitou
pravděpodobností odhadovat takové údaje jako je například poměr zástavby komerčního
typu k zástavbě obytné, velikost nově navržených objektů apod. Regulativy využití území
umožňují vysokou variabilitu.
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3.1.2 Bydlení rekreační
(tzv. druhé bydlení)
Území obce Moraveč se stalo díky přírodní atraktivitě a díky podílu dochované
venkovské zástavby cílem rekreace. Malebná krajina v okolí poskytuje předpoklady
zejména pro nenáročnou rekreaci spojenou s turistikou a cykloturistikou. Některá původně
trvale obydlená stavení převzala funkci rekreačních chalup. Jejich majitelé si většinou váží
hodnoty objektů dochované venkovské zástavby, opravují je a zvelebují tak, aby mohli
plně využívat přednosti bydlení na venkově. Výhledově mohou tyto domy opět sloužit
k trvalému bydlení a předpokládá se, že tento trend bude narůstat.
3.1.3 Dočasné ubytování
Řešené území má výhodné podmínky pro cestovní ruch a širší rekreační zázemí obce,
zejména s ohledem na neporušené přírodní prostředí a snadnou dostupnost obce. Ubytovací
a stravovací kapacity se kromě samostatně vymezených ploch pro hromadnou rekreaci
( viz. níže ) předpokládají také zejména v rámci smíšeného venkovského bydlení. Rozvoj
cestovního ruchu by měl být ze strany obce podporován.
3.2 REKREACE
Plochy rekreace jsou v návrhu ÚP Moraveč ( textová a grafická část ) samostatně
vymezeny v zastavěném území a zastavitelných plochách jako :
RI PLOCHY REKREACE

rekreace hromadná
Mezi plochy rekreace ( rekreace hromadná ) patří zejména :
 pozemky staveb pro hromadnou rekreaci
 pozemky staveb pro individuální rodinnou rekreaci v rekreačních chatách
3.2.1 Rekreace hromadná
Na území obce Moraveč jsou vymezeny stávající plochy hromadné rekreace. Je sem
zahrnuto přírodní koupaliště a kemp s chatkami. V areálu kempu je otevřené sportovní
zázemí a společenské a stravovací zázemí v centrální budově.
V návrhu Územního plánu Moraveč je vymezena jedna rozvojová plocha hromadné
rekreace u potoka Brůdek za účelem umístění staveb zázemí dětského tábora.
3.2.2 Individuální rodinná rekreace v rekreačních chatách
Na území obce Moraveč nejsou žádné chatové kolonie a ani jednotlivé chaty ve volné
krajině. Jednotlivé chaty se ale objevují přímo v sídle ( zastavěné části ) a naštěstí v malé
míře. V návrhu ÚPO nejsou navrženy žádné rozvojové plochy pro rekreační chaty. Území
je nevhodné zatěžovat zástavbou tohoto druhu ( ochrana krajiny, problém likvidace
odpadků, hluk, apod. ). Nepřípustné jsou zejména zábory lesní půdy a chráněné
zemědělské půdy k tomuto účelu.
3.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ
3.3.1 Veřejná infrastruktura
Základní vybavení obce je dostatečné a celkově odpovídá velikosti a významu obce.
Některé budovy sloužící pro vybavení jsou využívány jen částečně.
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Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury jsou v návrhu ÚP Moraveč ( textová
a grafická část ) vymezeny v zastavěném území a zastavitelných plochách jako :
OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

veřejná infrastruktura
Mezi občanské vybavení veřejné infrastruktury patří zejména :
 Veřejná správa
 Vzdělávání a výchova
 Kultura
 Zdravotní a sociální služby
Občanské vybavení veřejné infrastruktury je v návrhu ÚP Moraveč vymezeno na
stávajících plochách v zastavěném území v centrální části obce a rozvoj je navržen na
navazující zastavitelné ploše u místní komunikace do Vysoké Lhoty.
Občanské vybavení veřejné infrastruktury v obci je podrobně popsáno v kapitole :
d) Koncepce veřejné infrastruktury
včetně podmínek pro její umísťování

3.3.2 Sport a tělovýchova
Plochy občanského vybavení pro sport a tělovýchovu jsou v návrhu ÚP Moraveč
( textová a grafická část ) vymezeny v zastavěném území a zastavitelných plochách jako :
OS PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

sport a tělovýchova
Mezi občanské vybavení pro sport a tělovýchovu patří zejména :
 Sportovní zařízení , včetně zázemí
V současné době je možnost sportovního a rekreačního vyžití obyvatel v obci Moraveč
relativně velmi dobrá. V obci je u přírodního koupaliště sportovní areál, kde jsou sportovní
hřiště s potřebným zázemím. Kromě toho jsou v obci ještě další možnosti sportovního
vyžití v rámci jiných funkčních ploch ( v rámci ploch rekreace, ploch bydlení, apod. )
a zejména v okolní volné přírodě. Krytá větší sportovní zařízení v obci nejsou, zde jsou
obyvatelé obce vázáni sportovní zařízení v Nové Cerekvi nebo v nedalekém Pelhřimově.
Vznik malých sportovních zařízení ( sportovních hřišť a dětských hřišť ) je přípustný
také v rámci ploch občanského vybavení veřejné infrastruktury a smíšeného venkovského
bydlení, například ve vazbě na bydlení.
3.3.3 Komerční zařízení
Plochy občanského vybavení pro komerční zařízení jsou v návrhu ÚP Moraveč
( textová a grafická část ) vymezeny v zastavěném území a zastavitelných plochách jako :
OK PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
komerční zařízení
Mezi občanské vybavení pro komerční zařízení patří zejména :
 Obchod a služby ( obslužná sféra )
 Sídla firem a administrativa
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V této oblasti je obec vybavena v omezené míře, v obci je jeden obchod u obecního
úřadu, zařazený v ÚP v rámci ploch veřejné infrastruktury. Doporučujeme zřízení dalších
provozoven obchodu a služeb v centrální části sídla. Značná možnost se nabízí pro
soukromé iniciativy spojené s bydlením na plochách bydlení venkovského typu.
3.4 VÝROBA A SKLADOVÁNÍ
Plochy pro výrobu a skladování jsou v návrhu ÚP Moraveč ( textová a grafická část )
vymezeny v zastavěném území a na zastavitelných plochách jako :
VZ VÝROBA A SKLADOVÁNÍ
zemědělská výroba
VD VÝROBA A SKLADOVÁNÍ

drobná nerušící výroba
Na území obce, na severovýchodním okraji sídla Moraveč je situován stávající areál
zemědělské výroby VOD Nová Cerekev. V areálu se chová skot a je zde umístěno
potřebné zázemí zemědělské výroby, sklady, dílny, apod. V ÚP nejsou navrženy nové
zastavitelné plochy pro rozvoj zemědělské výroby, neboť v rámci stávajícího areálu jsou
územní rezervy v prolukách a na volných nezastavěných plochách v rámci areálu.
Na území obce Moraveč je na východním okraji sídla Moraveč mimo obytnou zástavbu
situován stávající areál středně velkého průmyslového podniku Duno CS, spol. s r.o.
( výroba laminátových dílů ). V návaznosti na tento průmyslový areál je navržena nová
zastavitelná plocha pro výrobu a skladování.

4. ZASTAVITELNÉ PLOCHY, KDE ZMĚNY PROVĚŘÍ ÚZEMNÍ STUDIE
V návrhu Územního plánu Moraveč se vymezují zastavitelné plochy, ve kterých je
uloženo prověření změn jejích využití územní studií.
Zastavitelné plochy, kde změny využití prověří územní studie je vymezeno na výkresu :
A

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ( v měřítku 1 : 5 000 ).
( zastavitelné plochy s podmínkou prověření územní studií jsou vyznačeny šrafou )

Navržená zastavitelná plocha, ve které je uloženo prověření změn jejích využití územní
studií je svou rozlohou větší, pohledově exponovaná lokalita na příjezdu do obce ze
sousední obce Leskovice. Zástavba na této ploše se bude uplatňovat v panorámatu obce
v dálkových pohledech z okolních kopců. Proto musí být urbanistické kompozici a
prostorovému uspořádání staveb věnována odpovídající pozornost.
Novou výstavbu je nutné v územní studii řešit komplexně, včetně již provedené
parcelace pro rodinné domy na části území. Hlavním cílem stanovených regulačních zásad
v územních studiích musí být nejen harmonické zapojení nové výstavby do krajinného,
urbanistického i architektonického kontextu obce, ale i jeho obohacení o nové urbanistické
a architektonické kvality.
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d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro
veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití

1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
1.1 ŠIRŠÍ VZTAHY
Obec Moraveč ( sídlo Moraveč ) je položena mimo frekventované dopravní tahy. Obec
Moraveč má ale poměrně dobrou dopraní dostupnost po silnici III. třídy č. III/12819
napojené cca 2 km severně od sídla Moraveč na důležitý dopraní tah po silnici I. třídy č. 19
vedoucí z Tábora do Pelhřimova.
1.2 1.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE
1.2.1 Silnice
Na území obce Moraveč se nachází dvě silnice III. třídy ( III / 12819 a III / 01929 ) a síť
místních zpevněných komunikací v krajině propojující obec Moraveč se sousedními sídly.
Silnice a místní zpevněné komunikace vedoucí do sousedních sídel v krajině se často
klikatí nahoru a dolů v historické stopě původních cest. V průchodu sídly mají někde i
nenormové parametry a extravilánovou úpravu ( vozovka s příkopy a bez chodníků ).
V grafické části ÚP Moraveč jsou vyznačena čísla komunikací ( silnic ). Ochranná
pásma silnic III. třídy, která se v řešeném území vyskytují, jsou stanovena na 15 m od osy
komunikace. Graficky jsou ochranná pásma silnic mimo zastavěné území vyznačena v
Části II - Odůvodnění Územního plánu Moraveč na Koordinační výkresu D. V místech,
kde procházejí silnice III. třídy zastavěným územím obce plní funkci sběrné komunikace.
Návrh řešení územního plánu obce Moraveč nemá zásadní vliv na silniční síť,
ponechává silnice ve stávajících trasách. Navrhujeme postupné odstraňování dopravních
závad a postupnou rekonstrukci silnic v řešeném území do normovaných kategorií, pokud
to umožní prostorové a šířkové uspořádání zástavby. Kategorie silnic je vedena mimo
zastavěné a zastavitelné plochy dle zásad ČSN 736101 „Projektování silnic a dálnic“.
Při řešení konkrétního napojení všech jednotlivých rozvojových ploch musí být splněny
podmínky zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v jeho platném znění.
Na celém území obce jsou přípustné postupné úpravy silnic spojené především
s odstraňováním dopravních závad a postupná rekonstrukce silnic do normovaných
kategorií, pokud to umožní konfigurace terénu a prostorové uspořádání stávající zástavby.
1.2.2 Místní komunikace
Komunikace
Zástavba v zastavěném území, t.j. v samotném sídle Moraveč je obsluhována ze sítě
obslužných místních komunikací. V řešeném území navrhujeme postupnou rekonstrukci
stávajících místních komunikací do normovaných kategorií, pokud to umožní prostorové a
šířkové uspořádání zástavby v sídle a konfigurace terénu v krajině.
Nové místní komunikace musí být průjezdné, slepé pouze výjimečně ( pokud jsou
nezbytně nutné ). Na případných nových výjimečně vzniklých slepých komunikacích je
nutno zajistit možnost otočení nákladních vozidel V případě slepých musí být zajištěna
otočka pro nákladní automobily ( hasiči, svoz odpadu, údržba komunikace, apod. ).
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Místní komunikace ve stávající i nově navržené zástavbě jsou koncipovány jako
obslužné komunikace funkčních tříd C2, C3 základní kategorie MO 8 s oboustranným
chodníkem, v případě jednosměrných komunikací ( budou navrženy pouze výjimečně )
kategorie MO 7 i MO 5. Současně tento návrh dává možnost případného vytvoření
zklidněných komunikací funkční třídy D1 v obytných zónách nové zástavby.
Některé stávající místní obslužné komunikace jsou neveřejné, nejsou ve správě obce a
vedou přes soukromé pozemky. Návrh obsahuje postupnou úpravu komunikací tak, aby ke
každému objektu byl zajištěn přístup z místní veřejné komunikace podle stavebního
zákona a jeho prováděcích předpisů ( příjezd požárních vozidel, sanitky, svoz odpadu,
apod. ).
1.2.3 Doprava v klidu
V obci převládá parkování v jízdním pruhu místních komunikací a na pozemcích
jednotlivých objektů. Výraznější potřeby na rozšiřování stávajících možností parkování a
odstavování vozidel na veřejných pozemcích ani podél komunikací se nevyskytují.
U stávající i nově navržené obytné zástavby bude parkování uskutečněno v jednotlivých
garážích, pro návštěvy bude umožněno parkování na vozovce. Parkování a odstavování
vozidel zemědělské techniky se musí realizovat v rámci vlastních areálů.
U obytné zástavby musí být na stavebním pozemku zajištěna odstavná stání, pro
návštěvy je přípustné parkování na veřejných prostranstvích. U občanského vybavení je
parkování přípustné na přilehlých veřejných prostranstvích.
Na plochách výroby a skladování musí být zajištěno parkování a odstavování vozidel a
strojů zemědělské techniky, a to vždy v rámci vlastního areálu výroby a skladování.
Parkování v rámci areálu výroby a skladování musí být zajištěno i pro návštěvníky.
1.2.4 Hromadná autobusová doprava
Obec Moraveč je obsluhována autobusovými linkami. Přes území obce vedou
v současné době autobusové linky č. 350120 ( Pelhřimov - Nová Cerekev - Černovice ).
Ve vybrané dny má obec Moraveč přímé spojení linkou č. 350934 do hlavního města
Prahy.
1.2.5 Pěší a cyklistický provoz
Ve stávající a nové zástavbě bude pěší provoz realizován po chodnících. K rozšíření
možnosti pěšího a cyklistického provozu v rámci řešeného území a ke zlepšení
komunikačního propojení s okolními obcemi je přípustné budovat cyklistické stezky a
trasy. K jejich vytvoření může být využito komunikací v krajině a původních polních cest.
Pěší a cyklistické stezky mohou být ale realizovány v nezastavěném území v krajině, a to
na celém území obce. Cyklistické stezky a trasy nesmí být ve volné krajině zpevněné
( asfaltem či obdobných nepropustným materiálem ). navrhujeme pěší a cyklistické stezky
s hlinitopísčitým krytem. K jejich vytvoření bude převážně využito původních polních
cest.
1.3 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Řešeným územím ( k.ú. Moraveč ) není vedena žádná železniční trať. Návrh řešení ÚP
Moraveč nepředpokládá potřebu výstavby nové železniční trati v řešeném území.
1.4 LETECKÁ DOPRAVA
V řešeném území není provozována.
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2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Přes území Moraveč jsou vedeny inženýrské sítě. Veškerá ochranná a bezpečnostní
pásma stávajících sítí ( vodovody, kanalizace, elektrická vedení, sdělovací kabely, apod. )
musí být respektovány a chráněny, jejich funkce nesmí být bez souhlasu správce nebo
majitele narušena. V případě potřeby je přípustné se souhlasem správce nebo majitele
inženýrské sítě vedoucí přes řešená území přeložit nebo zrušit.
2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
2.1.1 KANALIZACE
Kanalizace splašková a ČOV ( čistírna odpadních vod )
V obci Moraveč je vybudována jednotná kanalizační síť zakončená kořenovou ČOV
( čistírnou odpadních vod ). Do kanalizace jsou v současné době vypouštěny splaškové
vody z domácností, rekreačního zařízení a občanského vybavení ( hostinec, prodejna,
apod. ). Veškeré odpadní vody jsou před vypouštěním do veřejné kanalizace čištěny
v domovních septicích. Do kanalizace jsou zaústěny také veškeré balastní vody ( přepady
z domovních studní, pramenní vývěry, apod. ).
Na nových zastavitelných plochách musí být zajištěna nezávadná likvidace odpadních
vod podle platných předpisů v souladu již založenou koncepcí likvidace odpadních vod
obce Moraveč a v souladu s platným PRVK ( plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ) kraje
Vysočina. Kapacita ČOV je vyhovující i pro navrhovaný stavební rozvoj obce Moraveč.
V případě rozšíření nebo rekonstrukce ČOV musí technologie odpovídat požadavkům
na dosažení imisních standardům pro lososové vody
Kanalizační síť se bude v sídle Moraveč postupně doplňovat, rozšiřovat a obnovovat.
Na zastavitelných plochách ( v nových dosud nezastavěných lokalitách ) bude pokládána
kanalizace společně s ostatními sítěmi. Veškerá nová výstavba ( zejména stavby určené pro
bydlení a občanskou vybavenost ) na zastavitelných plochách a případné modernizace a
adaptace stávajících objektů musí být napojeny na systém veřejné kanalizace zakončené
čistírnou odpadních vod ( ČOV ). Kanalizace v nově navržených plochách bude provedena
jako oddílná. Splaškové a odpadní vody musí být z nemovitostí vypouštěny v kvalitě
odpovídající kanalizačnímu řádu veřejné kanalizace.
U všech účelových staveb zemědělské výroby a u všech staveb stávající a navržené
průmyslové výroby bude likvidace odpadů řešena podle platných předpisů a vždy podle
daného konkrétního případu. U stávajících malochovů zemědělské výroby bude likvidace
tekutých odpadů řešena svodem do bezodtokových jímek na vyvážení.
Osada Hatě a samoty v krajině
U staveb v osadě Hatě a u staveb na samotách ve volné krajině jsou akumulovány
odpadní splaškové vody v bezodtokových jímkách na vyvážení. Zde se nepředpokládá
výrazný stavební rozvoj, a proto se návrhu ÚP Moraveč počítá se zachováním tohoto
stavu. nebo případně s výstavbou domovních čistíren odpadních vod. Likvidaci odpadních
vod lze zde zajistit rovněž v domovních čistírnách odpadních vod, nebo s využitím jim
ekvivalentních technologií čištění odpadních vod.
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Kanalizace dešťová
V zastavěném území a na navržených zastavitelných plochách musí být zajištěna
bezškodná likvidace nárůstu dešťových vod v místě a v návazných vodních tocích.
Přebytečné vody musí být odváděny redukovaně nejlépe přes akumulaci se vsakem, bez
ovlivnění sousedních pozemků. Na pozemcích, kde celková zastavěnost včetně
zpevněných ploch přesáhne 25% celkové plochy pozemku musí být likvidace dešťových
vod vsakem na místě prokázána kladným hydrogeologickým posouzením. Pokud nebude
toto posouzení kladné musí být dešťová voda akumulována v jímkách nebo retencích a
zbytek odváděn dešťovou kanalizací. Na stavebních pozemcích musí být likvidace
dešťových vod v místě prokázána vsakem. Pokud nebude vsak dešťových vod přímo na
stavebním pozemku prokázán, musí být dešťová voda akumulována v jímkách nebo
retencích.
2.1.2 VODOVOD
Zásobování obyvatel pitnou vodou v sídle Moraveč je v současné době zajištěno
z veřejného obecního gravitačního vodovodu, postaveného v letech již 1956 až 1961.
Prameniště vodovodu se nachází západně od obce v lokalitě Peklůvko a je tvořeno jímacím
zářezem. Odtud je voda svedena do odkyselovací stanice a dále gravitačním potrubím do
vodojemu o objemu 100 m3. Z vodojemu je gravitačně zásobeno sídlo Moraveč a od roku
1984 také i osada Hatě na východním okraji území obce Moraveč.
Současný stav zásobování pitnou vodou kapacitně vyhovuje pro současný stav a bude
mít i dostatečnou kapacitní rezervu pro napojení zástavby na nových rozvojových
zastavitelných plochách. Nové vodovodní řady budou propojeny se stávající vodovodní sítí
tak, aby bylo možné zásobovat a požárně zajistit ( požární hydranty ) stávající a nově
navrhovanou zástavbu, a aby byla vodovodní síť co nejvíce zaokruhovaná.
2.2 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Zásobování zástavby obce Moraveč elektrickou je v současné době zajišťováno
z vrchního vedení 22 kV prostřednictvím pěti trafostanic, dvou v sídle Moraveč ( obec,
zemědělský areál ) a třech u zástavby na samotách v krajině ( Hatě, Žlíbek a Primas ).
Elektrické vedení a trafostanice jsou kapacitně vyhovující pro současné požadavky na
odběr. Pro pokrytí nárůstu elektrické energie v zastavěném území a na zastavitelných
plochách lze využít jednak výkonovou rezervu stávajících trafostanic a jednak výkon
z nově vybudovaných trafostanic.
Pro novou obytnou zástavbu jsou v návrhu ÚP Moraveč navrženy dvě trafostanice
( TS ) u zastavitelných ploch na jihozápadním a jižním okraji sídla Moraveč. Připojení
obou TS je navrženo prostřednictvím samostatné odbočky z kmenového vedení vzdušným
vedením 22 kV podél jihozápadního a jižního okraje zástavby.
Pro rozvojovou plochu určenou pro výrobu a skladování je v ÚP Moraveč navržena
jedna trafostanice ( TS ) na východním okraji sídla Moraveč. Připojení TS je navrženo
prostřednictvím samostatné odbočky z kmenového vedení vzdušným vedením 22 kV podél
východního okraje zemědělského areálu.
Nově navržená elektrická vedení VN 22 kV a nové TS jsou zařazeny do seznamu
veřejně prospěšných staveb. Dimenzování trafostanic a konkrétní umístění vyjde postupně
z podnikatelských záměrů. Předpokládá se výstavba typových trafostanic venkovního
provedení. V případě potřeby je přípustné přeložit stávající vedení včetně trafostanic.
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V centru předpokládaného největšího odběru na okraji zastavitelných ploch se
předpokládá výstavba nových trafostanic. V případě potřeby je přípustné přeložit stávající
nadzemní vedení nebo přeložení nadzemního vedení do kabelu.
VVN 400 kV - Širší vztahy
Přes severní cíp území obce Moraveč je v ZÚR kraje Vysočina vymezen energetický
koridor pro umístění elektrického vedení VVN 400 kV. Podle schválené Politiky územního
rozvoje České republiky ( dále PÚR ČR ) se jedná o energetický koridor E7 pro umístění
elektrického dvojitého vedení VVN 400 kV ve trase Kočín - Mírovka. Koridor
elektrického vedení je v PÚR ČR vymezen z důvodů územní ochrany pro koridory, které
umožní zabezpečení nárůstu výkonů zdrojů do přenosové soustavy ČR.
Návrh ÚP Moraveč není s tímto záměrem umístění elektrického vedení VVN 400 kV
v rozporu, předpokládaná trasa VVN 400 kV je v dokumentaci návrhu ÚP zapracována.
Nové vedení VVN 400 kV je zařazeno do seznamu veřejně prospěšných staveb. Návrhem
řešení ÚP Moraveč nejsou vytvořeny žádné podmínky a překážky, které by tento záměr
mohly znemožnit nebo nějak omezit.
2.3 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Zásobování plynem v obci v současné době neexistuje. Návrh Územního plánu V obci
Moraveč není plyn zaveden a v nejbližší době se nepočítá s realizací plynovodní sítě.
Územní plán Moraveč plynofikaci umožňuje, tj. v ÚP nejsou navrženy podmínky nebo
překážky, které by případnou plynofikaci obce v budoucnu nějakým způsobem ztěžovaly
nebo znemožňovaly.
V nejbližší době se však nepočítá s realizací plynovodní sítě pro zásobování menších
obcí včetně lokality Moraveč. Záměry uvedeného charakteru jsou vyhodnocovány zejména
z hlediska ekonomických aspektů vzhledem k investiční náročnosti při budování VTL
přípojek a regulačních stanic. Ekonomická návratnost je posuzována ve vztahu k množství
a charakteru nově připojovaných konkrétních odběratelů se zájmem o odběr plynu.
2.4 SPOJE
V území je nutno postupovat v souladu se zákonem o telekomunikacích, trasy
telekomunikačních zařízení respektovat, eventuelně navrhnou jejich ochranu a v krajním
případě včas zajistit jejich přeložení ( na náklady investora nové výstavby ).
Dálkové optické kabely budou ukládány převážně do společných tras s místními
telefonními sítěmi, pokud budou vedeny uvnitř sídla.
V současné době s nástupem nových informačních technologií k výraznému
technickému pokroku. Dále se rozvíjí síť mobilních operátorů. Na řešeném území nebo
v jeho blízkosti jsou umístěny BTS stožáry operátorů mobilních sítí, které jsou propojeny
navzájem paprsky. Ochranná pásma těchto paprsků musí být respektována.
Na řešeném území lze umísťovat BTS stožáry operátorů mobilních sítí.
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3. KORIDORY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
3.1 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Koridory energetiky
V Územním plánu Moraveč se vymezují dva koridory energetiky :
E05a Koridor energetiky
koridor pro umístění stavby nadzemního vedení ZVN 400kV
Mírovka - Kočín
E11 Koridor energetiky
koridor pro umístění stavby nadzemního vedení 110 kV
R Pelhřimov - R Tábor

V koridorech energetiky E05a a E11 nesmí být umístěny žádné nové stavby a zařízení,
které by budoucí realizaci umístění vzdušných ( nadzemních ) elektrických vedení
ZVN 400 kV a VVN 110 kV znemožňovaly nebo nějak omezovaly.

3. 4. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Likvidace odpadů bude řešena v souladu s platnými předpisy a výhledově komplexně
v rámci celého regionu. Odvoz komunálního odpadu bude i nadále zajišťován na řízené
zajištěné skládky. Je nutno zamezit vzniku černých skládek, vlastní skládka komunálního
odpadu nebude na území obce Moraveč zřizována.
V budoucnu bude kladen zvláštní důraz na sběr separovaného odpadu v co nejširším
sortimentu, separace odpadů bude prováděna přímo u zdroje. Odpady organického
charakteru budou u rodinných domů likvidovány individuálně na kompostech. Biologický
odpad obce ( spadané listí, posekaná tráva ) nebude likvidován spolu s TKO, ale bude
odvážen na kompostárny. Nové místní komunikace musí splňovat požadavky na příjezd
vozidel pro odvoz odpadů.
Likvidace nebezpečných odpadů bude prováděna svozem firmou, která má k tomu
oprávnění. Nebezpečné odpady vzniklé při provozu trafostanic nebo při jejich
rekonstrukci, budou předány organizacím majícím pověření k nakládání s příslušnými
odpady.
Rekultivované skládky odpadu
Na území obce Moraveč ( k.ú. Moraveč ) jsou evidovány bývalé, v současné době
již rekultivované skládky. : Na těchto plochách nebude realizována žádná zástavba.
 evidenční číslo 0177 - jihovýchodně od sídla Moraveč u cesty ( p.č. 405, 843 )
 evidenční číslo 0178 - jižně od sídla Moraveč ( p.č. 117/1 )
 evidenční číslo 0179 - ve východní části území u mlýnu Primas ( p.č. 333/4 )
Rekultivované skládky jsou v návrhu ÚP zařazeny do území nezastavěného, na těchto
plochách nebude realizována žádná výstavba. V grafické části Územního plánu Moraveč
jsou rekultivované skládky zapracovány a graficky vyznačeny v Části II - Odůvodnění
Územního plánu Moraveč na Koordinační výkresu D.
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4. 5. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Veřejným prostranstvím jsou všechny návsi, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
4. 5. 1 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Plochy veřejného prostranství jsou v návrhu ÚP Moraveč ( textová a grafická část )
vymezeny v zastavěném území a zastavitelných plochách jako :
PV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

komunikace, veřejné prostory
Plochy veřejných prostranství ( komunikace, veřejné prostory ) jsou v ÚP Moraveč
vymezeny nejen v rámci zastavěného území, ale i v nezastavěném území ve volné krajině.
Ve veřejných prostranstvích pak mohou být umístěny zejména komunikace.
Pro plochy PV - Veřejná prostranství ( komunikace, veřejné prostory ) jsou v návrhu ÚP
vymezeny rozvojové plochy v zastavitelných plochách. Ve veřejných prostranstvích pak
budou umístěny místní komunikace navržené podle norem pro místní komunikace.
4. 5. 2 VEŘEJNÁ ZELEŇ
Do ploch veřejného prostranství jsou v návrhu ÚP Moraveč zahrnuty zejména
komunikace a veřejné prostory na návsích sídla. Plochy veřejné zeleně na veřejných
prostranstvích ( stávající a navržené ) jsou v návrhu Územního plánu Moraveč vymezeny
zvlášť na plochách označených :
Plochy veřejné zeleně jsou ÚP Moraveč vymezeny na plochách označených :
ZV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
zeleň na veřejných prostranstvích
Plochy ZV - Plochy veřejných prostranství ( zeleň na veřejných prostranstvích ) jsou
v návrhu ÚP Moraveč vymezeny na větších plochách veřejných prostranství.
5. 6. OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
6.1 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
Základní občanské veřejné infrastruktury je v současné době dostatečné a celkově
odpovídá velikosti a významu obce Moraveč ( obecní úřad, veřejná knihovna, kulturní sál,
hasičská zbrojnice, kostel a fara českobratrské církve evangelické, přilehlý hřbitov, apod. ).
Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury jsou v návrhu ÚP Moraveč ( textová
a grafická část ) vymezeny v zastavěném území a zastavitelných plochách jako :
OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

veřejná infrastruktura
Mezi občanské vybavení veřejné infrastruktury patří zejména veřejná správa, vzdělávání
a výchova, kultura, zdravotní a sociální služby.
Občanské vybavení veřejné infrastruktury je v návrhu ÚP Moraveč vymezeno na
stávajících plochách v zastavěném území v centrální části obce a rozvoj je navržen na
navazující zastavitelné ploše u místní komunikace do Vysoké Lhoty.
33

6. OCHRANA OBYVATEL
6.2 OCHRANA OBYVATELSTVA
Civilní ochrana
Specifické plochy pro zájmy civilní ochrany nejsou v ÚP Moraveč navrženy.
6.1 CIVILNÍ OCHRANA
Pro novou obytnou zástavbu se předpokládá podsklepení alespoň 50 % nových
rodinných domů. Specifické plochy pro zájmy civilní ochrany nejsou v ÚP navrženy.
K návrhu ÚP se nevztahují požadavky vyplývající z havarijních a krizových plánů.
Návrh řešení územního plánu může pak být podkladem pro zpracování plánu ukrytí
předpokládaného počtu obyvatel. Zároveň vytváří podklad pro ověření územně
technických podmínek pro zajištění základních funkcí sídla při mimořádných událostech.
6.2 POŽÁRNÍ OCHRANA
Požární ochrana
Pro zajištění základní požární ochrany a pro zajištění jiných záchranných prací
( například při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech ) je v územním
obvodu obce Moraveč zřízen sbor dobrovolných hasičů. V případě velkého požáru jsou
připraveny zasáhnout posily profesionální sbory hasičů z okolních měst.
Zástavba a parametry komunikací musí vyhovovat všem požárním předpisům a ČSN.
Parametry všech nových komunikací musí odpovídat požárním předpisům, budou
průjezdné ( nesmí být slepé ) a ke všem objektům bude zajištěn příjezd požárních vozidel
podle příslušných ČSN.
Pro konkrétní stavby budou dodrženy bezpečné odstupové vzdálenosti a zajištěn příjezd
požárních vozidel. Příjezd a přístup požární techniky bude v dotčených lokalitách zajištěn
ze stávajících a z nově navržených komunikací umístěných na veřejných prostranstvích. ve
vymezeném veřejném prostoru. , na plochách PV - veřejná prostranství.
K zásobování požární vodou slouží vodní nádrže a požární hydranty na území obce.
Při navrhování rozvodů vody bude vodovod sloužit zároveň jako zdroj požární vody
( nadzemní hydranty, zajištění potřebných tlaků, průtoku, světlost potrubí ) navržený podle
příslušných ČSN, případně budou navrhovány požární nádrže podle příslušných ČSN.
6.3 OBRANA STÁTU
Obrana státu
Území obce Moraveč ( k.ú. Moraveč ) se nachází částečně v ochranném pásmu
nadzemního komunikačního vedení AČR, které musí být respektováno.
Do severovýchodní části správního území obce Moraveč zasahuje vymezené území
Ministerstva obrany ČR ( koridor RR směrů- zájmové území pro nadzemní stavby ).
Celé správní území obce Moraveč je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany
ČR z hlediska povolování vyjmenovaných staveb.
Návrhem řešení ÚP Moraveč nejsou dotčeny žádné vojenské objekty a vojenská
zařízení. Specifické plochy pro zájmy obrany státu nejsou v ÚP navrženy.
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e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití,
prostupnost krajiny, územní systém ekologické stability, protierozní opatření, vodní
toky, záplavová území a ochranu před povodněmi, zemědělský a lesní půdní fond,
rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin, apod.

1. KRAJINA A PŘÍRODA
Reliéf krajiny
Obec Moraveč ( k.ú. Moraveč ) leží na Křemešnické vrchovině, která je součástí
rozsáhlé Českomoravské vrchoviny, v kraji Vysočina ( hl.m. Jihlava ), v jeho západní části,
oblasti s malým počtem a nízkou hustotou obyvatel a převahou přírodních porostů. Menší
sídla obklopují pole, louky pastviny a lesní porosty, atraktivita území spočívá právě ve své
členitosti. V řešeném území převažují mírné svahy, které ve svém zakončení u vodních
toků prudce spadají do údolí. Z krajinářského hlediska se jedná o krajinu harmonickou,
kultivovanou, přírodě blízkou a intenzívně zemědělsky využívanou.
Důležitými krajinotvornými prvky jsou rozsáhlé lesní porosty pokrývající území obce (
celkem 250, 5045 ha ). Nejrozsáhlejší lesní masívy pokrývají souvisle celou jižní část
území obce a dále západní část území v okolí vrchu Peklov.
Nejvýše položenými místy ve správním území obce Moraveč jsou vrchy pokryté
lesními masívy v západní a v jižní části území obce. Nejvyšší je vrch Peklov ( 649 m n. m.
) v západní části území a potom vrch Na Křížencích ( 642 m n. m. ) v jižní části území.
Vysoko položená je i severní část území při hranici s obcí Zlátenka ( 642 m n. m. ).
Nejníže je pak na území obce položen jihovýchodní okraj správního území Moraveč u
osady Randík ( cca 555 m n. m. ) v údolní nivě na soutoku Cerekvického potoka a potoka
Brůdek. Samotné sídlo Moraveč leží v nadmořské výšce mezi 570 a 590 metry n. m.
Koncepce uspořádání krajiny s vymezením ploch s rozdílným způsobem využití,
vymezením územního systému ekologické stability a vymezením ploch změn v krajině
je obsažena na výkrese :
B

HLAVNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : 5 000 )

1. CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA KRAJINY
Celé území obce Moraveč patří do typu krajiny lesozemědělské harmonické. Hlavní
cílové využití krajiny lesozemědělské ostatní je zejména pro zemědělství a lesní
hospodářství, bydlení, základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity a
vytvoření předpokladů pro jeho ochranu a další rozvoj.
Na území obce budou v nejvyšší možné míře vytvářeny předpoklady pro zachování
stávajících typů využívání lesních a zemědělských pozemků, respektování cenných
architektonických a urbanistických znaků sídel. Sídla Moraveč, Hatě a případně i samoty
ve volné krajině se budou doplňovat hmotově a tvarově vhodnými stavbami tak, aby byl
zachován harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých
travních porostů. V území budou vytvářeny předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu ve
formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nebude se připouštět rozšiřování a intenzifikace
chatových lokalit a luční porosty budou chráněny.
Na celém území obce je třeba se zasadit o zachování a podpoření charakteru a struktury
venkovského osídlení, jeho kompozičních, krajinářských a estetických hodnot.
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Převážná část území obce Moraveč, kde leží všechna sídla na území obce Moraveč, je
součástí oblasti krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko. V území budou zachovány
prvky historického členění krajiny a pozornost věnována ochraně krajinného rázu při
umísťování staveb a technických zařízení s výškou přesahující dvojnásobek obvyklé výšky
lesního porostu do exponovaných průhledů. Jihovýchodní okraj území obce Moraveč je
součástí oblasti krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko. Zde nesmí být umísťovány
výškové stavby v prostorech, ze kterých by se vizuálně uplatňovaly jako dominanta mnoha
dalších oblastí, byly v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních věží nebo se by se
uplatňovaly v interiérech komponované krajiny.

2. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Návrh ochrany a tvorby krajiny
Na území obce Moraveč je třeba vytvářet Cílem krajinného plánu je zajistit předpoklady
pro obnovu přírodních zdrojů a založit v území strategii tzv. trvale udržitelného rozvoje,
tedy takového rozvoje, který zajišťuje dostatečnou prosperitu ekonomickým aktivitám
v území, ale současně s tím zabezpečuje trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro
vývoj využívány.
V krajině mimo zastavěné území se navrhuje zvýšení podílu navrhujeme zvýšit podíl
trvale zatravněných ploch a zalesněných ploch. Jedná se zejména o lokality na svažitých
lokalitách, kde hrozí půdní eroze. V řešeném území navrhujeme obnovu polních cest.
U všech stávajících i navržených cest se předpokládá výsadba doprovodné zeleně ve formě
jedno i oboustranných alejí.
V zastavěném území obce se návrh veřejné zeleně soustřeďuje především na atraktivní
místa v centrální části sídla. Zastavěná území budou i v budoucnu tvořena plochami obytné
zástavby, kde postačí doplnit pásy doprovodné zeleně komunikací, neboť se zde
předpokládá vysoký podíl zeleně soukromých zahrad. Zastavěné území obce bude
propojeno se stávajícími ekosystémy krajiny formou zelených pásů a alejí. Nově navržené
plochy obytné zástavby budou odděleny od stávajících celků vysokou zelení, popřípadě
kombinovanou zelení izolační.
Cílem ekologické optimalizace je dosažení stavu harmonické krajiny, v níž plochy
člověkem destabilizovaných ekosystémů jsou vyváženy vhodně rozloženými plochami
ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů.
Hlavní zásady přístupu k ochraně a tvorbě krajiny :
 Při zásazích do území maximálně chránit veškerou vzrostlou zeleň, uchovat veškeré
významné krajinné fenomény,
 uchovat a podporovat rozvoj přirozeného geofondu krajiny, zeleň k novým
výsadbám vybírat pouze z domácích, popřípadě zdomácnělých druhů,
 zajišťovat příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich
prostorové oddělení,
 podporovat polyfunkční využívání krajiny,
 zakládat zeleň kvalifikovaně podle schválených projektů pod odborným vedením,
 následně pravidelně udržovat založené plochy zeleně,
 pečovat o čistotu vodotečí na celém správním území a dbát o její technickou údržbu.
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Návrh úprav zeleně je v tomto materiálu nutno chápat pouze směrně jako podklad pro
další podrobnou ÚPD, nové výsadby zeleně musí být řešeny detailně v rámci projektů
souhrnných pozemkových úprav, které budou vycházet z nových majetkoprávních vztahů.

3. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ PLOCH V KRAJINĚ
V nezastavěném území v krajině, tj. mimo zastavěné území a zastavitelné plochy jsou
stanoveny společné zásady - podmínky a požadavky na funkční a prostorové uspořádání :
(1) V nezastavěném území není přípustné umísťování staveb a zařízení určených pro
zemědělskou výrobu a skladování ( účelové stavby živočišné a rostlinné výroby ), včetně
rybářských sádek ( areály rybářství s umělými /betonovými/ nádržemi, oplocení,
hospodářské zázemí, apod. ). Pro zemědělství lze v nezastavěném území umisťovat pouze
stavby, zařízení a jiná opatření související s obsluhou ploch ( např. ohrady, napajedla,
přikrmovací zařízení, přístřešky pro zvířata a píci, kolny pro obsluhu rybníků, apod. ).
(2) V nezastavěném území není přípustné umísťování trvalého a ani dočasného
oplocení, jako jsou pletivové ploty, ploty se základy, podezdívkou atd, s výjimkou
oplocení specifických staveb a zařízení technické infrastruktury ve volné krajině. Přípustné
je umísťování ohrad, viz. odstavec (1), oplocení staveb a zařízení technické infrastruktury
( např. studny vodojemy, trafostanice, telekomunikační zařízení, apod. ) a oplocení na
plochách lesa pro lesnické účely.
(3) V nezastavěném území lze umístit technickou a dopravní infrastrukturu.
(4) V nezastavěném území není přípustné umísťování provizorních, mobilních a
dočasných staveb a zařízení ( např. mobilhome, maringotky, apod. ), které by mohly být
využity nebo využívány k bydlení nebo k rekreaci.
(5) V nezastavěném území lze povolovat umístění vodohospodářských staveb
( drobné vodní nádrže, rybníky apod. ) a to zejména dle možnosti a únosnosti území, na
půdách v I. a II. třídy ochrany lze povolit umístění pouze tehdy, pokud převažuje veřejný
zájem nad zájmem ochrany ZPF. Na celém území obce lze provádět stavby řešící opatření
před povodněmi ( povodňové zabezpečovací práce, protipovodňová opatření ).
(6) Zastavitelné plochy a změny ploch v krajině mohou být realizovány za
předpokladu zachování funkčnosti meliorační soustavy na navazujících pozemcích.
(7) Na všech plochách zemědělského půdního fondu ( ZPF ), kromě půd v I. a II.
třídy ochrany, lze podmíněně povolovat nová zalesnění. Před realizací nových zalesnění
musí být prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na cenné přírodní plochy a lokality.
Nová zalesnění mohou být realizovány rovněž pouze za předpokladu prokázání zachování
funkčnosti melioračních soustav na navazujících pozemcích.
(8) Cyklistické stezky a trasy ve volné krajině nesmí být zpevněné ( asfaltem či
obdobných nepropustným materiálem ).
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2. 4 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES
Územní systém ekologické stability ( dále ÚSES ), je vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní
rovnováhu. Místní územní systém ekologické stability zahrnuje i celý rozsah systémů
regionálních a nadregionálních; jeho pozitivní působení na krajinu se uplatňuje
nejvýrazněji na místní úrovni, která se stává praktickým vyústěním celého procesu
územního zabezpečování ekologické stability.
Tvorba a ochrana skladebných součástí ekologické sítě neřeší celou problematiku
zajišťování ekologické stability krajiny. Rozhodující význam pro ekologickou stabilitu
krajiny má celkové snižování destabilizujících antropogenních vlivů.
V Územním plánu Moraveč se vymezuje územní systém ekologické stability ( ÚSES ).
Prvky ÚSES, tj. biocentra a biokoridory se vymezují zejména ve volné krajině mimo
zastavěné území a zastavitelné plochy.
Cílem zabezpečování územního systému ekologické stability v krajině je :





uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny,
zajištění příznivého působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny a
jejich prostorové oddělení,
podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny,
uchování významných krajinných fenoménů.

Podle územně technického podkladu „Nadregionální a regionální ÚSES České
republiky“ ( MMR 1996 ) a jeho aktualizace a upřesnění a ve vymezení regionálního
ÚSES v Zásadách územního rozvoje ( ZÚR ) kraje Vysočina nejsou v řešeném území
Moraveč vedeny trasy regionálních biokoridorů ( RBK ) a nadregionálních biokoridorů
( NRBK ).
Zpřesnění nadregionálního a regionálního ÚSES
Na území obce Moraveč není vymezena žádná část regionálního nebo nadregionálního
územního systému ekologické stability.
Místní ÚSES - místní přírodní biocentra a biokoridory
V ÚP Moraveč je vymezen místní ( lokální ) ÚSES. Podkladem pro územní vymezení
místního ÚSES v ÚP Moraveč ( k. ú. Moraveč ) je zejména plán společných zařízení
schválený v rámci „Komplexní pozemkové úpravy“ ( dále KPÚ ), provedené v roce 2000.
Pro jednotlivé prvky ÚSES byl použit generel lokálního ÚSES pro k.ú. Moraveč, který
byl zpracován v roce 1992 spolu s k.ú. Chmelná, k.ú. Myslov, k.ú. Částkovice,
k.ú. Proseč - Obořiště a k.ú. Markvarec ( Ing. Jaromír Čašek, Ing. Marcela Vrublová ).
Prvky ÚSES vymezené na hranicích se sousedními obcemi Vysoký Lhota a Zlátenka byly
koordinovány a převzaty ze schválených KPÚ a následných územních plánů těchto obcí.
Všechny v ÚP Moraveč nově vymezené a z územních plánů okolních obcí převzaté prvky
lokálního ÚSES byly pro přehlednost očíslovány nově pouze pro řešené území Moraveč.

38

V Územním plánu Moraveč se vymezuje místní ( lokální ) územní systém ekologické
stability ( ÚSES ).Vymezení prvků místního ÚSES na území obce Moraveč navazuje na
vymezení prvků ÚSES v okolních obcích. Každá trasa je založena na řadě vymezených
biocenter, reprezentujících danou skupinu typů geobiocénů ( STG - skupiny společenstev
s podobnými ekologickými podmínkami), či doplněných tak, aby byly dodrženy
prostorové parametry ( doplnění biocenter podle minimálních prostorových parametrů vzdáleností biocenter jednotlivých společenstev ). Biocentra v trase jsou propojena
biokoridory způsobem prostorově co nejméně náročným.
Vymezený místní ÚSES zahrnuje čtyři lokální biocentra ( LBC 1, LBC 2, LBC 3,
LBC 4 ) a osm lokálních biokoridorů ( LBK 1, LBK 2, LBK 3, LBK 4, LBK 5, LBK 6,
LBK 7, LBK 8 ). Část některých prvků místního ÚSES je vymezena částečně na území
obce Moraveč s návazností na vymezení těchto prvků na území sousedních obcí.
LBC 1 - Lokální biocentrum (část) „Na Peklově“
 typ cílového společenstva :
jedlové bučiny, typické jedlové bučiny
 využívání a ochrana:
stávající využití,
částečná přestavba lesních porostů
LBC 2 - Lokální biocentrum (část) „Primas“
 typ cílového společenstva :
olšiny, mokřadní druhy rostlin,
extenzívní využívání luk, druhová pestrost
 využívání a ochrana:
výsadba břehové doprovodné zeleně,
omezení hospodaření
LBC 3 - Lokální biocentrum (část) „Hatě“
 typ cílového společenstva :
olšiny, mokřadní druhy rostlin,
extenzívní využívání luk, druhová pestrost
 využívání a ochrana:
výsadba břehové doprovodné zeleně,
omezení hospodaření
LBC 4 - Lokální biocentrum (část) „Na stráni“
 typ cílového společenstva :
jedlové bučiny, přesličkové jedlové smrčiny,
typické jedlové bučiny
 využívání a ochrana:
stávající využití,
částečná přestavba lesních porostů
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LBK 1 - Lokální biokoridor „K Peklovu“
 typ cílového společenstva :
jedlové bučiny, typické jedlové bučiny
 využívání a ochrana:
stávající využití,
částečná přestavba lesních porostů
LBK 2 - Lokální biokoridor „Peklůvko“
 typ cílového společenstva :
jedlové bučiny, přesličkové jedlové smrčiny,
typické jedlové bučiny
 využívání a ochrana:
přestavba lesních porostů,
stávající využití
LBK 3 - Lokální biokoridor „Jistebný“
 typ cílového společenstva :
jedlové bučiny, typické jedlové bučiny
 využívání a ochrana:
přestavba lesních porostů,
stávající využití
LBK 4 - Lokální biokoridor „U Suchdol“
 typ cílového společenstva :
niva vodoteče - břehové porosty,
extenzívní využívání luk, druhová pestrost
 využívání a ochrana:
revitalizace vodního toku,
výsadba břehové doprovodné zeleně,
omezení hospodaření
LBK 5 - Lokální biokoridor „Cerekvický potok“
 typ cílového společenstva :
niva vodoteče - břehové porosty,
extenzívní využívání luk, druhová pestrost
 využívání a ochrana:
výsadba břehové doprovodné zeleně,
omezení hospodaření
LBK 6 - Lokální biokoridor „Brůdek“
 typ cílového společenstva :
niva vodoteče - břehové porosty,
extenzívní využívání luk, druhová pestrost
 využívání a ochrana:
výsadba břehové doprovodné zeleně,
omezení hospodaření
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LBK 7 - Lokální biokoridor „Na Knížecích“
 typ cílového společenstva :
lesní úsek - jedlové bučiny
niva vodoteče - břehové porosty, druhová pestrost
 využívání a ochrana:
přestavba lesních porostů,
výsadba břehové doprovodné zeleně
LBK 8 - Lokální biokoridor „Žlibecká spojka“
 typ cílového společenstva :
lesní úsek - jedlové bučiny
niva vodoteče - břehové porosty, druhová pestrost
 využívání a ochrana:
revitalizace vodního toku,
výsadba břehové doprovodné zeleně, omezení hospodaření
Vymezené navržené prvky ÚSES ( biokoridory a biocentra ) jsou graficky znázorněny
na hlavním výkresu „B Urbanistický návrh - Hlavní výkres“ a jako veřejně prospěšná
opatření vymezeny na výkresu „C Veřejně prospěšné stavby a opatření Výkres veřejně
prospěšných staveb, opatření a asanací“.
Prvky navrženého místního ÚSES
 lokální biocentrum
- LBC
 lokální biokoridor
- LBK
Prostorové parametry navržených prvků lokálního ÚSES :
a) LBC - lokální biocentrum - minimálně nutná plocha biocentra
lesní společenstva
3 ha
vodní společenstva
1 ha
luční společenstva
3 ha
kombinovaná společenstva
3 ha
b) LBK - lokální biokoridor lesní společenstva
mokřady
luční společenstva
kombinovaná společenstva

maximálně možná délka
2000 m
2000 m
1500 m
2000 m

minimální šířka
20 m
20 m
20 m
20 m

Obecné zásady v navržených LBK a LBC
 Lesy
- lesy s přirozenou druhovou skladbou
 Louky
- extenzívně obhospodařované louky
 Louky na potoce
- vodní tok, revitalizace vodního toku
doplnění a založení nových vodních ploch, břehové porosty
( alespoň jednostranné ), extenzívně udržované luční
plochy, neobhospodařované luční plochy podél potoků
budou zalesněny (olše, javory, lípy)
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Všechny prvky navrženého ÚSES Moraveč vyhovují předepsaným parametrům. Jsou
vyčleněny ze zemědělského půdního fondu v rámci KPÚ komplexní pozemkové úpravy.

Podmínky pro využití ploch ÚSES
V územním plánu vymezené prvky územního systému ekologické stability ÚSES
( biocentra a biokoridory ) procházejí různými funkčními plochami ( plochami se
stanoveným rozdílným způsobem využití ). V místech, kde jsou prvky ÚSES vymezeny
platí přednostně stanovené podmínky pro využití ploch ÚSES.
ÚSES tvoří je všechny druhy ekosystémů podle příslušné charakteristiky dané lokality
( lesní společenstva, vodní společenstva a mokřady, luční společenstva ).
Ani přechodně nelze do skladebných částí ÚSES umisťovat funkce, které by zhoršily
stávající ekologicko-stabilizační stav nebo znemožnily jejich pozdější realizaci či zabránily
uvedení plochy do požadovaného cílového stavu.
Na pozemcích zahrnutých do ÚSES, s výjimkou liniových staveb pro dopravu,
technického vybavení území, oprav a úprav stávajících objektů, staveb na tocích ( vodní
nádrže, rybníky, propustky a další vodní díla, která jsou uvedena ve vodním zákoně ), je
zákaz umisťování staveb a to i oplocení. Na pozemcích zahrnutých do ÚSES se zakazuje
měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability za kultury s nižší ekologickou
stabilitou, povolování pozemkových úprav, odvodňování, těžba nerostů a jiné narušování
ekologicko stabilizační funkce těchto ploch.
Na pozemcích zahrnutých do ÚSES je ve výjimečných a odůvodněných případech
podmíněně přípustné křížení a umístění inženýrských sítí a dopravní infrastruktury při
zachování ekologicko-stabilizační funkčnosti.
Na celém území obce Moraveč je třeba vytvářet předpoklady pro ekologickou
optimalizaci, tj. dosažení stavu harmonické krajiny, v níž plochy člověkem
destabilizovaných ekosystémů jsou vyváženy vhodně rozloženými plochami ekologicky
stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů.
Nově založené prvky ÚSES musí být realizovány tak, aby byla zajištěna prostupnost
pro obhospodařování zemědělské půdy a aby nevznikly pozemky obtížně přístupné nebo
obtížně obhospodařovatelné.
V následujících tabulkách částečně převzatých z různých generelů ÚSES a územních
plánů sousedních obcí jsou obsaženy prvky ÚSES, které zasahují do ÚP Moraveč :
LBC

- č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 - lokální biocentra

LBK

- č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 - lokální biokoridory

42

SCHÉMA LOKÁLNÍHO ÚSES - ŠIRŠÍ VZTAHY
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3. 5 VODNÍ TOKY, ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A OCHRANA PŘED POVODNĚMI
3.1 Vodní toky
Řešené území patří leží v klimatické oblasti mírně vlhké, z čehož vyplývá, že
zásobování vláhou je zajištěno převážně atmosférickými srážkami. Vodní poměry jsou
dále ovlivněny zejména terénními podmínkami. Celé správní území Moraveč spadá do
povodí řeky Vltavy, Sázavy a Želivky, zvané v horní části toku Hejlovka.
Územím obce Moraveč protéká několik vodních toků. Nejvýznamnější vodotečí je
Cerekvický potok protékající od západu k východu napříč celým územím obce a také jižní
částí sídla Moraveč, který se dále po směru toku na území města Pelhřimov vlévá právě do
řeky Želivky ( Hejlovky ). Cerekvický potok má na území obce Moraveč několik přítoků,
tři bezejmenné levostranné a jeden pravostranný přítok potok Brůdek, protékající podél
jihovýchodní hranice území obce a vlévající se do Cerekvického potoka poblíž sídla Hatě.
Nejrozsáhlejší vodní plochou na území obce je Moravečský rybník na Cerekvickém
potoce. Soustavu rybníků a mezi mimi také přírodní koupaliště na západním okraji sídla
Moraveč napájí potok tekoucí z lokality Peklůvko, kde se nachází také zdroje pitné vody
pro obec.
Stav toků na území obce je dobrý, bez zjevných závad. Bude nutné průběžně
prověřovat, zda odpovídá nárokům zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a případné závady
odstraňovat. Správcem povodí je v současné době s. p. Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava.
Záplavové území
Na území obce Moraveč není vyhlášeno záplavové území Q100 vodních toků. V okolí
vodních toků a v nivách vodních toků není navržena žádná nová zástavba je vyhlášeno
záplavové území vodního toku Cerekvický potok, včetně aktivní zóny záplavového území.
V aktivní zóně nesmí být umístěny žádné nové stavby, kromě technických a dopravních
staveb ve výjimečných a odůvodněných případech.
3.2 Ochrana před povodněmi
V rámci opatření ke snížení ohrožení území povodněmi a ke zvýšení retenční schopnosti
krajiny, ochrany sídel před vodními srážkami a snížení půdní eroze jsou v návrhu
ÚP Moraveč navrženy vymezeny na svažitých pozemcích podél vodotečí a na pozemcích
nad sídlem Moraveč v návaznosti na zastavěné území a zastavitelné plochy pro trvalé
zatravnění a plochy pro umístění nových vodních ploch a retenčních nádrží.
Opatření ke snížení ohrožení území povodněmi a ke zvýšení retenční schopnosti
krajiny, ochrany sídel před vodními srážkami a snížení půdní eroze lze realizovat zejména
v rámci vymezených stávajících a navržených ploch :
SV Plochy smíšené nezastavěného území - vodní plochy a plochy zeleně
ZT Plochy zemědělské trvalý travní porost
Opatření ke snížení ohrožení území povodněmi a opatření ke zvýšení retenční
schopnosti krajiny jsou zahrnuta v ÚP Moraveč mezi „Veřejně prospěšná opatření“.
3.4 Zranitelné oblasti
Celé správní území obce Moraveč ( k.ú. Moraveč ) patří do zranitelných oblastí dle
NV č. 103/2003 Sb., dle příslušného nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o
používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění
protierozních opatření v těchto oblastech. Veškerá zemědělská činnost nesmí ohrožovat a
znečišťovat povrchové nebo podzemní vody.
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3.5 Vodní nádrž Švihov - Vodní dílo Želivka ( VD Želivka )
Celé území Moraveč se nachází v pásmu III. stupně hygienické ochrany zdroje pitné
vody, vodní nádrže Švihov, Vodní dílo ( dále VD ) Želivka, která je zásobárnou pitné vody
celostátního významu. Hospodaření a výstavba v PHO VN Švihov musí být v souladu se
„Zásadami pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže a povodí VD Želivka“.

4. ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PŮDNÍ FOND
4.1 Zemědělský půdní fond půdní fond
Významným a důležitým krajinotvorným prvkem je obhospodařovaná zemědělská
půda, t.j. pozemky zemědělského půdního fondu ( ZPF ), který pokrývá velkou část
správního území ( k.ú. Moraveč ) obce Moraveč. ZPF zahrnuje pozemky orné půdy,
trvalého travního porostu a v sídlech i mimo ně sady a zahrady.
Celková rozloha zemědělské půdy ve správním území Moraveč je celkem 575, 1234 ha.
( Údaje byly převzaty z Katastrálního úřadu v Pelhřimově dne 11. 06. 2008 ).
Zemědělská půda na území obce Moraveč je obhospodařována a zemědělsky využívána.
Ve správním území Moraveč se pěstují převážně brambory, pícniny, obiloviny a řepka.
Výrobní podoblast v k.ú. moraveč je B3 Bramborářsko - ovesná. Z krajinářského hlediska
se tedy jedná o krajinu harmonickou, kultivovanou a intenzívně zemědělsky využívanou.
Vliv řešení návrhu ÚP Moraveč na zábory zemědělské půdy
Celková výměra navržených záborů zemědělské půdy vyvolaná vlivem řešení návrhu
ÚP Moraveč, který řeší území o celkové rozloze 901, 0585 ha činí celkem 20, 7300 ha.
Vyhodnocení a zdůvodnění předpokládaných záborů zemědělské půdy podle zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu a podle prováděcí vyhlášky je uvedeno v :
Části II - Odůvodnění Územního plánu Moraveč.
4.2 Lesy - pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL
Významným krajinotvorným prvkem pokrývající území obce Moraveč jsou lesy
( pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL ). Nejrozsáhlejší lesní masívy pokrývají
souvisle celou jižní část území obce a dále západní část území v okolí vrchu Peklov.
Celková rozloha lesních pozemků v řešeném území obce Moraveč je 250, 5045 ha.
( Údaje byly převzaty z Katastrálního úřadu v Pelhřimově dne 11. 06. 2008 ).
V návrhu Územního plánu Moraveč je vymezeno 50 m ochranné pásmo ( OP ) lesa,
t.j. pozemků určených k plnění funkce lesa - PUPFL ( 50 m od hranice lesních pozemků ).
Na všech nezastavitelných plochách zemědělského půdního fondu ( ZPF ) lze
podmíněně ( t.j. se souhlasem dotčených orgánů státní správy ) povolovat nová zalesnění,
t.j. změnu využití ploch ZPF pro pozemky určené pro plnění funkce lesa. Nová zalesnění
trvalých travních porostů lze povolovat pouze mimo plochy s vyšším stupněm ekologické
stability a druhové rozmanitosti a mimo plochy s výskytem zvláště chráněných druhů
rostlin. Pro lokality k zalesňování se stávajícím využitím jako trvalé travní porosty lze
orgánem ochrany přírody předem požadovat přírodovědný průzkum.
Vliv řešení návrhu ÚP Moraveč na zábory lesa
V návrhu ÚP Moraveč nejsou navrženy žádné zábory stávajících lesních pozemků.
Vyhodnocení a zdůvodnění vlivu řešení návrhu Územního plánu Moraveč na PUPFL
( pozemky určené k plnění funkce lesa ) je uvedeno v je uvedeno v :
Části II - Odůvodnění Územního plánu Moraveč.
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f) PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
s určením převažujícího účelu využití ( hlavního využití ), přípustného využití,
nepřípustného využití včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití ( hlavního využití ), přípustného využití, nepřípustného
využití ( včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 SZ ), stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

1. ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
1.1 ČLENĚNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ROZDÍLNÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ PLOCH
(1) Celé správní ( řešené ) území obce Moraveč je členěno na plochy s rozdílným
způsobem využití, které jsou odlišně vyznačené na výkresu :
B - URBANISTICKÝ NÁVRH - HLAVNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : 5 000 )

1. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
(2) Celé území obce Moraveč je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití :
PLOCHY ZÁSTAVBY
Zastavěné území a zastavitelné plochy
PLOCHY URBANIZOVANÉ
BV

PLOCHY BYDLENÍ

bydlení venkovské smíšené
SC

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

smíšené v centru obce
RH

PLOCHY REKREACE

plochy staveb pro hromadnou rekreaci
OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

veřejná infrastruktura
OK

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

komerční zařízení
OS

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

sport a tělovýchova
OH

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

hřbitovy
VZ

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

zemědělská výroba
VD

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

drobná nerušící výroba
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PV

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

komunikace, veřejné prostory
DS

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

silniční
TI

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

technická zařízení
PLOCHY ZELENĚ A KRAJINA
PLOCHY ZELENĚ
v zastavěném území a zastavitelných plochách
ZV

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

zeleň na veřejných prostranstvích
ZS

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

sady a zahrady
ZS

PLOCHY ZELENĚ

zeleň soukromá a vyhrazená
PLOCHY ZELENĚ
mimo zastavěné území a zastavitelné plochy
PLOCHY NEURBANIZOVANÉ
LP

PLOCHY LESNÍ

pozemky určené k plnění funkce lesa
ZT

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

trvalý travní porost
ZO

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

orná půda
ZS

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

sady a zahrady
SI

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

izolační smíšená zeleň
SV

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

vodní plochy a plochy zeleně
NS

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

přírodní, vodní, zemědělské, lesní
VV

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

vodní toky a vodní nádrže
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1.2 ČLENĚNÍ ÚZEMÍ PODLE KATEGORIE PLOCH
(1) Jednotlivé plochy se stanoveným rozdílným využitím ( dále funkční plochy ) jsou
rozděleny do dvou kategorií graficky odlišně vyznačených na výkresu :
B - URBANISTICKÝ NÁVRH - HLAVNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : 5 000 )
(2) Jednotlivé funkční plochy jsou rozděleny na :
a) STAV - plochy stabilizované - jejich funkční využití ploch nebude zásadně měněno,
b) NÁVRH - plochy změn
- jejich funkční využití ploch bude měněno.
1.3 ČLENĚNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA STAVEBNÍ ČINNOSTI
(1) Celé správní ( řešené ) území obce Moraveč je z hlediska stavební činnosti
členěno na plochy zástavby zahrnující zastavěné území a zastavitelné plochy a na území
nezastavěné ( mimo zastavěné území a zastavitelné plochy ). Základní členění území obce
s hranicemi jednotlivých území a ploch je vyznačeno přehledně na výkresu :
A ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ( v měřítku 1 : 5 000 ).
(2) Plochy zástavby zahrnující zastavěné území a zastavitelné plochy tvoří plochy se
stanoveným rozdílným způsobem ( funkčním ) využití označeným :
BV , RH , OV , OK , OS , OH , VZ , VD, PV , DS , TI

Na hlavním výkresu B „Urbanistický návrh - hlavní výkres“ v měřítku 1 : 5 000 je území
rozlišeno barevně podle stanoveného rozdílného způsobu využití ploch zástavby. Barvy
odpovídající příslušnému využití ploch jsou označeny v legendě písmeny ( značkami ).
(3) Území nezastavěné zahrnuje zejména plochy zeleně a krajiny. Zahrnuje plochy
zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách a nezastavěné území v krajině mimo
zastavěné území a zastavitelné plochy. Jednotlivé plochy zeleně a krajiny jsou označené :


Plochy zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách :
ZV , ZS



Plochy v krajině mimo zastavěné území a zastavitelné plochy :
LP , ZT , ZO , ZS , SI , SV , VV

Na hlavním výkresu B „Urbanistický návrh - hlavní výkres“ v měřítku 1 : 5 000 je území
rozlišeno barevně podle stanoveného rozdílného způsobu využití ploch zeleně a krajiny.
Rozlišeny jsou plochy zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách a nezastavěné
území ve volné krajině ( mimo zastavěné území a zastavitelné plochy ). Barvy odpovídající
stanovenému příslušnému využití ploch a jsou označeny v legendě písmeny ( značkami ).

2. USPOŘÁDÁNÍ A ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH
2.1 PLOCHY ZÁSTAVBY
Zastavěné území a zastavitelné plochy
(1) Pro plochy zástavby jsou v zastavěném území a na vymezených zastavitelných
plochách stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití ( hlavní
využití, přípustné, nepřípustné a popřípadě podmíněně přípustné využití ploch ) a
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.
Tyto podmínky pro zastavěné území a pro zastavitelné plochy jsou stanoveny v kapitole :
3. PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH ZÁSTAVBY

v zastavěném území a zastavitelných plochách
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(2) V zastavěném území jsou stavební úpravy stávajících staveb, změny staveb
( přestavby a dostavby ) a nové stavby v prolukách stávající zástavby a v zadních částech
pozemků ( např. na zahradách ) přípustné. Stávající stavby po stavebních úpravách, změny
staveb a nové stavby v prolukách musí mít jasný ucelený architektonický výraz
respektující urbanistické a architektonické zásady a archetyp venkovské zástavby. Případné
kompletní přestavby urbanisticky cenné zástavby musí respektovat původní půdorysnou
stopu.
(3) Nové objekty a na rozvojových zastavitelných plochách a na plochách
v prolukách zastavěného území musí respektovat kontext venkovské zástavby hmotou,
měřítkem i architektonickým výrazem. Na území jsou přípustné pouze solitérní objekty,
popřípadě soubory objektů ( například po vzoru původních zemědělských statků ).
Nepřípustná je výstavba vícepodlažních domů nerespektujících okolní zástavbu, nová
řadová zástavba rodinnými domy a zejména výstavba rekreačních chat pro individuální
rekreaci.
(4) Stávající dochovaná historická urbanistická podoba sídla Moraveč musí být
zachována. Jedná se zejména o půdorysnou strukturu, výškovou hladinu původní zástavby
a dochovaný historicky cenný architektonický výraz staveb. V případě památek musí být
stavební činnost v souladu s vyjádřením dotčeného orgánu památkové péče.
(5) Ochranná pásma hygienické ochrany zemědělských staveb a staveb nebo zařízení
technické vybavenosti budou stanovena a dodržována. V území se nesmí umísťovat
činnosti, které by svým vlivem negativně ovlivnily životní prostředí obyvatel a okolí.
(6) Všechny objekty budou mít na vlastních pozemcích ( bez ovlivnění sousedních
pozemků ) zajištěnu odpovídající likvidaci dešťových vod. Na pozemcích, kde celková
zastavěnost včetně zpevněných ploch přesáhne 25 % celkové plochy pozemku musí být
likvidace dešťových vod vsakem na místě prokázána kladným hydrogeologickým
posouzením. Pokud nebude toto posouzení kladné musí být dešťová voda akumulována v
jímkách nebo retencích ( např. na zálivku ) a zbytek odváděn dešťovou kanalizací.
(7) Všechny objekty budou mít zajištěnu nezávadnou likvidaci odpadních vod podle
platných předpisů v souladu již založenou koncepcí likvidace odpadních vod obce
Moraveč a v souladu s platným PRVK ( plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ) kraje
Vysočina. Kapacita ČOV bude vyhovující i pro navrhovaný stavební rozvoj obce Moraveč.
Veškerá nová výstavba ( zejména stavby určené pro bydlení a občanskou vybavenost )
na zastavitelných plochách a případné modernizace a adaptace stávajících objektů musí být
napojeny na systém veřejné kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod ( ČOV ).
Splaškové a odpadní vody musí být z nemovitostí vypouštěny v kvalitě odpovídající
kanalizačnímu řádu veřejné kanalizace.
U staveb v osadě Hatě a na samotách ve volné krajině ( mlýny Primas a Čekal, Žlíbek,
hájovna na Peklově, Peklůvko ), kde není systém veřejné kanalizace vybudován, budou i
nadále akumulovány odpadní splaškové vody v bezodtokových jímkách na vyvážení nebo
případně v domovních čistírnách odpadních vod.
U všech účelových staveb zemědělské výroby a u všech staveb stávající a navržené
průmyslové výroby bude likvidace odpadů řešena podle platných předpisů a vždy podle
daného konkrétního případu. U stávajících malochovů zemědělské výroby bude likvidace
tekutých odpadů řešena svodem do bezodtokových jímek na vyvážení.
(8) Nové stavby musí mít zajištěno zásobování pitnou vodou z obecního veřejného
vodovodu nebo ze studní, kde není vodovod vybudován ( osada Hatě na východním okraji
území, samoty v krajině - mlýny Primas a Čekal, Žlíbek, hájovna na Peklově, Peklůvko ).
Nový odběr podzemních vod ze studní bude prokázán hydrogeologickým (HG) posudkem.
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2.2 PLOCHY ZELENĚ
v zastavěném území a zastavitelných plochách
(1) Na všech plochách zeleně v zastavěném území a vymezených zastavitelných
plochách ( ZV - Veřejná zeleň a ZS - Vyhrazená zeleň ) je zákaz umisťování staveb
s výjimkou vybraných účelových drobných staveb souvisejících s obsluhou těchto území :
 ZV Veřejná prostranství
zeleň na veřejných prostranstvích
Na plochách ZV je přípustné umisťování drobných staveb ( drobná architektura,
pomníky, kapličky, kašny, dětská hřiště, apod. ). Na území bude odborně udržována
veřejná zeleň. V území je přípustné zřizovat pěší a cyklistické komunikace.
 ZS Plochy zemědělské
( sady a zahrady )
Plochy ZS jsou určeny pro zemědělskou činnost, pro sady a zahrady. Na území je
přípustné umístit drobné zahradní stavby ( fóliovníky, skleníky, apod.) a jiné drobné
přízemní stavby ( např. altány, venkovní krby, apod. ). Zahrádkářské kolonie
( rozdělení pozemků na malé části ) se nepřipouští.
Na pozemcích ZS není přípustná zejména stavba rekreačních chat a obytných objektů.
V případě ZS se v tomto případě jedná o sady a zahrady v ÚP vymezeném zastavěném
území a zastavitelných plochách, pro ZS mimo zastavěné území a zastavitelných
plochy platí zásady uvedené v následující kapitole 2.3 „Nezastavěné území“
2.3 NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
mimo zastavěné území a zastavitelné plochy
(2) Na všech nezastavěných a nezastavitelných plochách zeleně a krajiny ( LP, ZT,
ZO, ZS, SI , SV , VV ) mimo zastavěné území a zastavitelné plochy je zákaz umisťování
jakýchkoliv staveb. Podmíněně ( t.j. se souhlasem dotčených orgánů státní správy) lze
povolovat umístění liniových staveb technického vybavení a dopravy.
V případě ploch ZS se v tomto případě jedná o sady a zahrady mimo vymezené zastavěné
území a zastavitelné plochy. Na těchto plochách je možné umístit výjimečně pouze drobné
přízemní stavby související se zemědělskou funkcí pozemků ( např. sklad náčiní, skleníky
apod. ) o maximální půdorysné ploše 10 m2, zejména stavby pro rekreaci jsou nepřípustné.
Pro ZS v zastavěném území a zastavitelných plochách platí zásady uvedené v kapitole
2.2 „Plochy zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách“.
(3) Na všech nezastavitelných plochách lze podmíněně ( t.j. se souhlasem dotčených
orgánů státní správy ) povolovat umístění staveb na tocích ( vodní nádrže, rybníky,
propustky protipovodňová opatření a další vodní díla, která jsou uvedena ve vodním
zákoně ) a to zejména dle možnosti a únosnosti území. Na celém správním území obce lze
provádět stavby řešící opatření před povodněmi ( povodňové zabezpečovací práce,
protipovodňová opatření).
(4) Na všech nezastavitelných plochách zemědělského půdního fondu ( ZPF ) lze
podmíněně ( t.j. se souhlasem dotčených orgánů státní správy ) povolovat nová zalesnění,
t.j. změnu využití ploch ZPF pro pozemky určené pro plnění funkce lesa.
Nová zalesnění trvalých travních porostů lze povolovat pouze mimo plochy s vyšším
stupněm ekologické stability a druhové rozmanitosti a mimo plochy s výskytem zvláště
chráněných druhů rostlin. Pro lokality k zalesňování se stávajícím využitím jako trvalé
travní porosty lze orgánem ochrany přírody předem požadovat přírodovědný průzkum.
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(5) Na všech nezastavitelných plochách zemědělského půdního fondu lze povolovat
změnu kultury zemědělské půdy z nižší ekologické stability na vyšší ekologickou stabilitu
zemědělské půdy. Změna ZO ( orná půda ) a ZT ( trvalý travní porost ) na ZS ( sady a
zahrady ) mimo ÚP vymezené území se nepřipouští.
(6) Mezi nezastavěné plochy v celém správním území obce patří vymezené prvky
ÚSES ( biocentra a biokoridory ), které zahrnují nebo procházejí různými funkčními
plochami. Tvoří je všechny druhy ekosystémů podle příslušné charakteristiky dané lokality
( lesní společenstva, vodní společenstva a mokřady, luční společenstva ). Prostorové
parametry navržených prvků lokálního ÚSES jsou popsány v textové části a v tabulce
prvků ÚSES, v kapitole : e) „Koncepce uspořádání krajiny“
(7) Nově založené prvky ÚSES musí být realizovány tak, aby byla zajištěna
prostupnost pro obhospodařování zemědělské půdy a aby nevznikly pozemky obtížně
přístupné nebo obtížně obhospodařovatelné.
(8) Zastavitelné plochy a plochy zeleně a krajiny, kde je provedeno odvodnění
( meliorace ) zemědělské půdy mohou být realizovány za předpokladu zachování
funkčnosti meliorační soustavy na navazujících pozemcích.
(9) Území nezastavěné a nezastavitelné tvoří také územní rezervy, které nejsou
v návrhu ÚP konkrétně vymezeny. Územní rezervy, t.j. zastavitelné plochy ve výhledu lze
uvést do zastavitelných ploch pouze změnou ÚP na základě rozhodnutí zastupitelstva obce.
Změna ÚP musí být projednána podle příslušných ustanovení stavebního zákona.
2.4 NĚKTERÉ SPOLEČNÉ ZÁSADY PRO CELÉ ÚZEMÍ OBCE
(1) Na území obce musí být dodržovány všechny zásady uvedené v § 127 občanského
zákoníku. Na území obce se musí vlastníci pozemků a staveb zdržet všeho, čím by nad
míru přiměřenou obtěžovali jiné vlastníky nebo čím by vážně ohrožovali výkon jejich
práv.
(2) Veškerá ochranná a bezpečnostní pásma stávajících sítí ( vodovody, kanalizace,
elektrická vedení, plynovody, sdělovací kabely, apod. ) musí být respektovány a chráněny.
(3) Při budování nových místních komunikací je nezbytně nutné dodržet všechny
související ČSN. Minimální šířka jízdního pruhu na nově budovaných komunikacích bude
3 m ( výjimečně 2, 75 m ). Na případných vzniklých slepých komunikacích ( v návrhu
ÚP Moraveč se nevyskytují ) je nutno zajistit možnost otočení nákladních vozidel ( svoz
odpadu, hasiči, zimní údržba komunikace, apod. ).
(4) Na celém území obce budou respektována ochranná hygienická pásma vodních
zdrojů, vodohospodářských objektů a manipulační plocha vodních toků. V blízkosti
vodních toků se stanovuje nezastavitelné ochranné pásmo vodního toku o šíři 6 m.
(5) Hospodaření a výstavba v PHO VN Švihov musí být v souladu se „Zásadami pro
zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže a povodí Vodního díla Želivka“.
(6) Na území zastavěném, územním plánem vymezených zastavitelných plochách a
na území nezastavěném se umožňuje provádět stavby řešící opatření před povodněmi
( povodňové zabezpečovací práce, protipovodňová opatření) beze změny územního plánu.
(7) Pokud zastavěné území a zastavitelné plochy zasahuje do ochranného pásma lesa
( 50 m ) je nutné k novým stavbám na tomto území udělení výjimky ( § 14 zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích ).
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(8) Ve správním území Moraveč nesmí být umístěny činnosti, při nichž se nakládá
s větším množstvím nebezpečných chemických látek ať už při výrobě nebo skladování
(objekty skupiny A a B dle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky).
2.5 OBSAH PODMÍNEK VYUŽITÍ PLOCH ZÁSTAVBY
(1) Využití ploch

Obsahuje stanovení podmínek pro využití ploch zástavby s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití ( hlavní dominantní využití ). Stanovuje dále
přípustné, nepřípustné a případně podmíněně přípustné využití ploch. Stavby a jiná
zařízení, která přípustnému využití ploch neodpovídají, nelze umístit nebo povolit a rovněž
nelze umístit nebo povolit změny staveb nebo změny v užívání staveb v rozporu se
stanoveným využitím ploch.
(2) Prostorové uspořádání

Obsahuje základní charakteristiku ploch zástavby ( zastavěného území a
zastavitelných ploch) a přípustný druh ( typ ) zástavby. Stanovuje podmínky prostorového
uspořádání, zastavitelnost, výškovou hladinu zástavby a základní podmínky ochrany
krajinného rázu.

2. USPOŘÁDÁNÍ A PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH
V územním plánu Moraveč jsou plochy s rozdílným způsobem využití rozděleny na
plochy urbanizované a plochy neurbanizované. Urbanizovanými plochami se rozumí
zejména plochy dotčené lidskou činností, plochy související s osídlováním území, tvorbou
sídel a změnami funkčního využití území sídel.
Plochy urbanizované
Urbanizované plochy zahrnují zastavěné plochy v zastavěném území, zastavitelné
plochy, plochy sídelní zeleně a další plochy související s osídlením, které jsou situovány
v zastavěném území i nezastavěném území ( např. plochy dopravní infrastruktury a
veřejných prostranství ).
V urbanizovaném území ( v zastavěném území a na zastavitelných plochách ) platí pro
jednotlivé plochy rovněž podmínky a požadavky na prostorové uspořádání uvedené
v kapitole c) „Urbanistická koncepce ; subkapitola 3. Koncepce prostorového uspořádání“.
Plochy neurbanizované
Neurbanizované plochy zahrnují plochy v nezastavěném území ve volné krajině a další
plochy s přírodními a krajinnými prvky, které jsou situovány nejen v nezastavěném území,
ale také v zastavěném území ( plochy vodní a vodohospodářské ).
V neurbanizovaném území, na plochách v krajině v nezastavěném území, je přípustné
umísťovat stavby a technická opatření a povolovat změny způsobu využití ploch podle
zásad uvedených v kapitole e) „Koncepce uspořádání krajiny ; subkapitola 4. Koncepce
uspořádání ploch v krajině“.
Pro jednotlivé plochy se stanovují podmínky s rozdílným způsobem využití.
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3. PODMÍNKY VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZÁSTAVBY
v zastavěném území a na zastavitelných plochách

3. PODMÍNKY VYUŽITÍ URBANIZOVANÝCH PLOCH
PLOCHY BYDLENÍ
BV

bydlení venkovské smíšené

(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Území je určeno pro využití s hlavní dominantní funkcí bydlení.

a)

b) Přípustné využití ploch :

Území je určeno pro bydlení v rodinných domech a pro činnosti s bydlením
související, pro chovatelské a pěstitelské zázemí pro samozásobení. Vhodné je
umístění dětských hřišť a drobných hřišť pro neorganizovaný sport.
Využití ploch je přípustné také pro nerušící související obslužná zařízení místního
významu, pro občanské vybavení ze sféry služeb a obchodu. Ve vazbě na bydlení
je využití ploch přípustné také pro živnosti a pro podnikatelské aktivity ze sféry
cestovního ruchu ( ubytování ), řemeslné a drobné nerušící výroby, apod.
V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury.
b)

c) Nepřípustné využití ploch :

Nepřípustné je využití pro umístění staveb a činností, které by mohly snížit
kvalitu prostředí a pohodu bydlení, které nejsou slučitelné s bydlením a které
mohou mít negativní vliv na bydlení ( hluk, exhalace, estetické aspekty, apod. ).
Umístění staveb, zařízení a činností neslučitelných a nesouvisejících s hlavním a
přípustným využitím.
c)

d) Podmíněně přípustné využití ploch :

Před zahájením výstavby rodinných domů na jednotlivých zastavitelných
plochách musí být vybudovány obslužné místní komunikace. Bez vyhovujících
přístupových místních obslužných komunikací je zástavba nepřípustná.
Podmíněně přípustné využití ploch pro řemeslnou a drobnou výrobu.
Před započetím výstavby musí být prokázáno, že hluk z výroby a obslužné
dopravy nepřekročí hygienické limity v nejbližším chráněném venkovním
prostoru a v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční
době a dopravní obsluha výrazně nezatíží stávající komunikace.
(2) Prostorové uspořádání
a)

Charakter a struktura zástavby :
Stavby na zastavitelných plochách a na plochách v prolukách zastavěného území (
stávající zástavby ) musí respektovat charakter okolní venkovské zástavby.
Na vymezených zastavitelných plochách se připouští izolované solitérní rodinné
domy nebo dvoudomy, popřípadě soubory objektů ( po vzoru původních statků ).
Zástavba řadovými domy nebo vícepodlažními městskými domy je nepřípustná.
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b)

Zastavěná plocha pozemku :
Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 25 % 35 % celkové plochy stavebního
pozemku. , včetně všech zpevněných ploch ( komunikace, bazény, apod. ).
( koeficient zastavění pozemku KZP = 0,25 )
Minimálně 50 % celkové plochy stavebního pozemku musí být ozeleněno.
Minimální plocha pozemku pro jeden rodinný dům se stanovuje pouze pro nové
zastavitelné plochy na 850 m2 ( s ohledem na již dříve provedenou parcelaci).
V zastavěném území se plocha nestanovuje s ohledem na stávající parcelaci.
Na jednom stavebním pozemku může být pouze jeden rodinný dům.
Stanovená minimální velikost stavebních pozemků se nevztahuje na pozemky,
kde byla parcelace pro rodinné domy provedena před datem nabytí účinnosti ÚP.

c)

Výšková regulace zástavby :
V prolukách zastavěného území nesmí nové stavby převyšovat hladinu okolní
stávající zástavby. Výšková hladina zástavby se stanovuje na 10 m nad průměrnou
niveletou rostlého terénu zastavěné plochy.
Na vymezených rozvojových zastavitelných plochách na pokraji urbanizovaného
území a volné krajiny budou objekty přízemní s možným využitelným podkrovím.

d)

V každém objektu rodinného domu situovaném na pozemku určeném pro jeden
rodinný dům ( dvoudům ) mohou být umístěny pouze 2 byty.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SC smíšené v centru obce
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Území je určeno pro občanské vybavení a pro bydlení.

b)

Přípustné využití ploch :
Využití ploch je přípustné pro občanské vybavení veřejné infrastruktury, umístění
staveb a zařízení pro kulturu a spolkovou činnost, vzdělávání a výchovu, sport,
zdravotní služby, sociální služby, apod.
Využití ploch je přípustné pro občanské komerční vybavení, umístění staveb a
zařízení ze sféry obchodu, nevýrobních služeb, cestovního ruchu, ubytovací a
stravovací zařízení, zařízení pro volný čas a zábavu.
Využití ploch je přípustné pro bydlení v rodinných domech, v bytových domech,
v polyfunkčních domech a ve služebních bytech.
V území je přípustné umístění veřejných prostranství a ploch zeleně.
V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury.

c)

Nepřípustné využití ploch :
Umístění staveb a činností, které by mohly snížit kvalitu prostředí v obci, které
nejsou slučitelné s okolním bydlením a které mohou mít negativní vliv na
obyvatele obce ( hluk, exhalace, apod. ).
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Umístění staveb, zařízení a činností neslučitelných a nesouvisejících s hlavním a
přípustným využitím.
(2) Prostorové uspořádání
a)

Charakter a struktura zástavby :
Změny stávajících staveb ( přístavby, nástavby a stavební úpravy ) jsou přípustné.
Po změnách musí mít stavby ( včetně nových staveb na volných plochách ) jasný
ucelený architektonický výraz respektující urbanistickou kompozici sídla a
kontext okolní venkovské zástavby ( hmoty, měřítko, apod. ).

b)

Zastavěná plocha pozemku :
Maximální zastavěná plocha pozemku a minimální plocha pozemku pro jeden
objekt se v tomto případě nestanovuje ( s ohledem na danou parcelaci ).

c)

Výšková regulace zástavby :
Výška staveb nebude obecně výrazně převyšovat hladinu okolní zástavby sídla.

PLOCHY REKREACE
RH plochy staveb pro hromadnou rekreaci
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Území je určeno pro umístění staveb a zařízení pro hromadnou rekreaci.

a)

b) Přípustné využití ploch :

Území je určeno zejména pro umístění rekreačních staveb, rekreačního sportu,
souvisejících staveb a zařízení pro volný čas a zábavu a pro podnikatelské aktivity
ze sféry cestovního ruchu ( ubytování a stravování ).
Stávající využití ploch přírodního koupaliště, přípustná výstavba zázemí ( toalety,
šatny, apod. ), účelových sportovních a zábavních zařízení ( tobogany, skluzavky,
apod. ) a rozšíření rekreačních luk.
Využití rozvojové plochy v jihovýchodní části území je přípustné pro umístění
areálu dětského tábora, včetně umístění zázemí stravování a hygieny a umístění
souvisejících otevřených sportovních zařízení a rekreačních luk.
Využití všech ploch je přípustné také pro umístění staveb a zařízení, které
souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského
vybavení, rekreačních luk a další související dopravní a technické infrastruktury.
V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury.
b)

c) Nepřípustné využití ploch :

Nepřípustné je využití pro umístění staveb a činností,, které by mohly snížit
kvalitu prostředí a které nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami.
Nepřípustné je využití pro činnosti, které mohou mít negativní vliv na okolní
přírodu ( odpadky, likvidace odpadních vod, nebezpečí vzniku požáru, apod. ).
Umístění staveb, zařízení a činností neslučitelných a nesouvisejících s hlavním a
přípustným využitím.
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(2) Prostorové uspořádání

Charakter a struktura zástavby :
Stávající dva areály rekreace ( kemp uvnitř sídla a koupaliště na západní straně
sídla ) jsou stabilizované, přestavby stávajících objektů a výstavba dalších objektů
na volných plochách je přípustná, musí respektovat kontext okolní zástavby.
Na rozvojové ploše v jihovýchodní části území Moraveč je přípustné umístění
drobných staveb areálu dětského tábora, včetně staveb jeho zázemí.
b) Zastavěná plocha pozemku :
Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 20 % celkové plochy stavebního pozemku.
včetně všech zpevněných ploch ( komunikace, bazény, apod. ).
( koeficient zastavění pozemku KZP = 0,20 )
Minimálně 60 % celkové plochy stavebního pozemku musí být ozeleněno.
Minimální plocha pozemků se nestanovuje, v rámci vymezených jednotlivých
ploch lze umístit vždy pouze jeden areál hromadné rekreace.
a)

c)

Výšková regulace zástavby :
V rámci stávajících areálů nesmí nové stavby převyšovat hladinu okolní zástavby.
Na vymezené rozvojové zastavitelné ploše v jihovýchodní části území se výšková
hladina zástavby se stanovuje na 8 m nad terénem zastavěné plochy. Objekty
mohou mít maximálně jedno nadzemní podlaží s využitelným podkrovím.

d)

Na vymezené rozvojové zastavitelné ploše nesmí objekty dětského tábora působit
rušivým dojmem a nesmí nenarušovat krajinný ráz.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV veřejná infrastruktura
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Území je určeno pro umístění staveb a zařízení nekomerční občanské vybavenosti.

a)

b) Přípustné využití ploch :

Území je určeno převážně pro umístění staveb a zařízení pro veřejnou správu
( městská, státní ), pro kulturu a spolkovou činnost, pro vzdělávání a výchovu, pro
zdravotní služby, pro sociální služby a péči o rodiny a pro ochranu obyvatelstva.
Jako doplňkové je přípustné využití ploch pro komerční vybavení obce ( obchod,
nevýrobní služby, ubytování, stravování, volný čas a zábava, apod.) a bydlení ve
služebních bytech.
V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury.
b)

c) Nepřípustné využití ploch :

Nepřípustné je využití pro umístění staveb a činností, které by mohly snížit
kvalitu prostředí v obci, které nejsou slučitelné s okolním bydlením a které mohou
mít negativní vliv na obyvatele obce ( hluk, exhalace, estetické aspekty, apod. ).
Umístění staveb, zařízení a činností neslučitelných a nesouvisejících s hlavním a
přípustným využitím.
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(2) Prostorové uspořádání
a)

Charakter a struktura zástavby :
Změny stávajících staveb ( přestavby a dostavby ) ( přístavby, nástavby a stavební
úpravy ) jsou přípustné. Po stavebních úpravách a změnách musí mít stavby
( včetně případných nových staveb na volných plochách ) jasný ucelený
architektonický výraz respektující urbanistickou kompozici sídla a kontext okolní
venkovské zástavby ( hmoty, měřítko, apod. ).
Na rozvojových plochách je přípustná výstavba specifických objektů občanského
vybavení ( podmínky stavby budou stanoveny podle konkrétního záměru ).

b)

Zastavěná plocha pozemku :
Maximální zastavěná plocha pozemku a minimální plocha pozemku pro jeden
objekt se v tomto případě nestanovuje ( s ohledem na danou parcelaci ).

c)

Výšková regulace zástavby :
Výška staveb nebude obecně výrazně převyšovat hladinu okolní zástavby sídla s
výjimkou specifických staveb občanského vybavení ( např. sakrální stavby ) a
specifických zařízení ( např. zařízení na sušení požárních hadic ).

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OK komerční zařízení
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Území je určeno pro umístění staveb a zařízení komerční občanské vybavenosti.

a)

b) Přípustné využití ploch :

Území je určeno převážně pro umístění komerčních obslužných staveb a zařízení
( velkoplošný maloprodej, výstavní areály, administrativní stavby, apod. ).
Využití ploch je přípustné také pro nevýrobní služby ( podnikatelské aktivity ze
sféry služeb, obchodu, cestovního ruchu, ubytovací a stravovací zařízení, zařízení
pro volný čas a zábavu, administrativní činnost ) a pro drobnou nerušící výrobu.
V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury.
b)

c) Nepřípustné využití ploch :

Nepřípustné je využití pro umístění staveb a činností, které by mohly snížit
kvalitu prostředí v obci, které nejsou slučitelné s okolním bydlením a které mohou
mít negativní vliv na obyvatele obce ( hluk, exhalace, estetické aspekty, apod. ).
Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušovat
sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny.
Umístění staveb, zařízení a činností neslučitelných a nesouvisejících s hlavním a
přípustným využitím.
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c)

d) Podmíněně přípustné využití ploch :

Jako doplňkové ( pouze jako doplňkové ) je přípustné využití pro bydlení ve
služebních bytech, a to za podmínky že jejich situování v rámci vlastního areálu a
jeho okolí nebude v rozporu s hygienickými předpisy ( hluk, exhalace, apod. ).
(2) Prostorové uspořádání

Na stávajících a na zastavitelných rozvojových plochách je přípustná výstavba
specifických objektů občanského vybavení ( podmínky stavby budou stanoveny
podle konkrétního záměru ). Zástavba musí respektovat urbanistickou kompozici
sídla a kontext venkovské zástavby ( hmoty, měřítko, apod. ).
b) a) Zastavěná plocha pozemku :
Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 70 % celkové plochy stavebního pozemku,
včetně všech zpevněných ploch ( komunikace, manipulační plochy, apod. ).
( koeficient zastavění pozemku KZP = 0,70 )
Minimálně 20 % plochy musí být rezervováno na ozelenění celkové plochy
stavebního pozemku musí být ozeleněno.
Minimální plocha pozemků se nestanovuje, v rámci vymezených jednotlivých
ploch lze umístit vždy pouze jeden areál komerční občanské vybavenosti.
a)

c)

b) Výšková regulace zástavby :

Výška staveb nebude obecně převyšovat hladinu okolní zástavby sídla.
d)

c) U staveb a zařízení komerční občanské vybavenosti musí být řešeno parkování

automobilů pro návštěvníky na vlastním pozemku.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OS sport a tělovýchova
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Území je určeno pro umístění sportovních staveb a zařízení.

a)

b) Přípustné využití ploch :

Území je určeno pro využití na tělovýchovu a sport, t.j. krytá sportovní zařízení
( např. tělocvičny, kuželny, apod.), otevřená sportovní zařízení ( sportovní hřiště.)
včetně zázemí ( šatny, občerstvení, stravovací a ubytovací zařízení, apod.).
Umístění drobných doplňkových staveb a zařízení ( např. přístřešky, odpočívadla,
pergoly, informační systémy, dětská hřiště, drobná hřiště pro neorganizovaný
sport, hygienická zařízení, stánky s občerstvením, drobný prodej, apod. ), tj.
staveb a zařízení, které plní doplňkovou funkci k hlavnímu využití ploch.
Umístění udržované parkové zeleně.
V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury.
b)

c) Nepřípustné využití ploch :

Nepřípustné je využití ploch pro činností, které mohou mít negativní vliv na
okolní obydlenou zástavbu a sportovní vybavení ( hluk, estetické aspekty, apod. ).
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Umístění staveb, zařízení a činností neslučitelných a nesouvisejících s hlavním a
přípustným využitím.
(2) Prostorové uspořádání

Na stávajících a na zastavitelných rozvojových plochách je přípustná výstavba
účelových sportovních staveb a zařízení s nezbytným zázemím.
b) a) Zastavěná plocha pozemku :
Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 70 % celkové plochy stavebního pozemku,
včetně všech zpevněných ploch ( komunikace, manipulační plochy, apod. ).
( koeficient zastavění pozemku KZP = 0,70 )
Minimálně 20 % plochy musí být rezervováno na ozelenění. celkové plochy
stavebního pozemku musí být ozeleněno.
Minimální plocha pozemku se v tomto případě nestanovuje.
a)

c)

b) Výšková regulace zástavby :

Výška staveb nebude obecně převyšovat hladinu okolní zástavby sídla. Nové
objekty případných sportovních zařízení nebo jeho zázemí budou přízemní.
d)

c) U sportovních zařízení musí být řešeno parkování automobilů pro návštěvníky,

včetně zázemí ( toalety, šatny, apod. ).

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OH hřbitovy
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Území je určeno pro umístění veřejných a vyhrazených pohřebišť.

a)

b) Přípustné využití ploch :

Území je určeno pro umisťování staveb a zařízení souvisejících se stanovenou
funkcí pohřebišť ( náhrobky, pomníky, kaple, apod.) a výsadba veřejné zeleně.
V území je přípustné umístění veřejných prostranství, umístění veřejné zeleně.
V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury.
b)

c) Nepřípustné využití ploch :

Nepřípustné je využití ploch v bezprostředním okolí pro činností, které mohou mít
negativní vliv zejména na pietu místa ( hluk, estetické aspekty, apod. ).
V území je nepřípustné umístění staveb, zařízení a činností, které nejsou uvedeny
v hlavním a přípustném využití.
V území je nepřípustné umístění staveb, zařízení a činností, které nesouvisí s
hlavním využitím a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím.
(2) Prostorové uspořádání
a)

Na vymezených plochách je přípustné umístění pohřebišť s nezbytným zázemím.
Pohřebiště mohou být ohrazena zdmi. Na území bude odborně udržována zeleň.
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VZ zemědělská výroba
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Území je určeno pro využití s dominantní funkcí zemědělské prvovýroby.

a)

b) Přípustné využití ploch :

Území je určeno pro zemědělskou výrobu, zemědělsko hospodářské provozy,
zázemí zemědělské činnosti, sklady, dílenské provozy, prodej zemědělských
produktů. Zemědělské farmy sloužící k chovu zvířat ( např. koní, skotu, ovcí ) s
návazností na pastviny, zázemí zemědělské chovu ( sklady krmiv ), apod.
Přípustné je využití ploch také pro přidruženou drobnou výrobu
V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury.
b)

c) Nepřípustné využití ploch :

Nepřípustné je využití ploch pro živočišnou výrobu, která by svými negativními
vlivy ( zápach, šíření alergenů, obtížný hmyz, plynné škodliviny, hluk, apod. )
mohla zatížit chráněnou obytnou zástavbu v obci. Ochranná pásma zemědělské
výroby budou stanovena podle konkrétního stavu výroby a technologie a budou
dále respektována. Uvnitř ochranných pásem zemědělských areálů nelze budovat
ani provozovat žádnou chráněnou zástavbu.
Umístění staveb, zařízení a činností neslučitelných a nesouvisejících s hlavním a
přípustným využitím.
(2) Prostorové uspořádání

Na vymezených plochách je v prolukách přípustná výstavba hospodářských
účelových zemědělských staveb určených k ustájení zvířat a ostatních staveb
sloužících jako zázemí zemědělské výroby ( sklady krmiv, kolny, dílny, apod. ).
a) Zastavěná plocha pozemku :
b) Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 70 % celkové plochy stavebního pozemku,
včetně všech zpevněných ploch ( komunikace, manipulační plochy, apod. ).
( koeficient zastavění pozemku KZP = 0,70 )
Minimálně 20 % plochy musí být rezervováno na ozelenění. celkové plochy
stavebního pozemku musí být ozeleněno.
Minimální plocha pozemku se v tomto případě nestanovuje.
a)

Výšková regulace zástavby :
c) Výška staveb nebude přesahovat výšku okolních stávajících objektů, ale výšková
hladina zástavby se v tomto bodě konkrétně nestanovuje. Případné halové objekty
jsou přípustné pouze jako přízemní. Při nové výstavbě nesmí být překročeny
dimenze stávajících objektů v areálu. Na základě návrhu konkrétních staveb a
jejich posouzení v dálkových pohledech může být výška u vybraných objektů se
souhlasem dotčených orgánů stanovena nebo upravena.
d) c) Odstavování a parkování zemědělské techniky a firemních osobních a
nákladních vozidel a musí být zajištěno v rámci vlastního areálu.
b)
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VD drobná nerušící výroba
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Území je určeno pro využití s dominantní funkcí drobná nerušící výroby a
skladování. Území je určeno pro umístění drobné výroby a malovýroby.

a)

b) Přípustné využití ploch :

Území je určeno pro umístění nerušící průmyslové výroby, malovýroby,
výrobních služeb a skladování. Výroba továrního a sériového charakteru, dílenské
provozy, skladové hospodářství, technická zařízení a dopravní vybavení a
zařízení.
Přípustné je umístění výrobních provozů pouze s tím, že negativní vliv těchto
provozů a jiných souvisejících činností nesmí překračovat hranice areálu.
V území je přípustné umísťovat také sídla firem, kancelářské a správní budovy.
V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury.
b)

c) Nepřípustné využití ploch :

Nepřípustné je využití ploch pro výrobu, která by svými negativními vlivy
( zápach, šíření alergenů, obtížný hmyz, plynné škodliviny, hluk, apod. ) mohla
zatížit chráněnou obytnou zástavbu v obci. Ochranná pásma výroby budou
stanovena podle stavu výroby a technologie a budou dále respektována. Uvnitř
ochranných pásem nelze budovat ani provozovat žádnou chráněnou zástavbu.
Umístění jakékoliv výroby těžkého průmyslu, zejména průmyslu chemického,
hutního, strojírenského, energetického, umístění spaloven odpadu, apod.
Umístění staveb, zařízení a činností neslučitelných a nesouvisejících s hlavním a
přípustným využitím.
(2) Prostorové uspořádání

Charakter a struktura zástavby :
Na vymezených plochách je přípustná výstavba objektů výrobního a skladovacího
charakteru ( podmínky stavby budou stanoveny podle konkrétního záměru ).
b) Zastavěná plocha pozemku :
Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 70 % celkové plochy stavebního pozemku,
včetně všech zpevněných ploch ( komunikace, manipulační plochy, apod. ).
( koeficient zastavění pozemku KZP = 0,70 )
Minimálně 20 % plochy musí být rezervováno na ozelenění. celkové plochy
stavebního pozemku musí být ozeleněno.
Minimální plocha pozemku se v tomto případě nestanovuje.
a)

c)

Výšková regulace zástavby :
Výška staveb nebude přesahovat výšku okolních stávajících objektů, ale výšková
hladina zástavby se v tomto bodě konkrétně nestanovuje. Případné halové objekty
jsou přípustné pouze jako přízemní. Při nové výstavbě nesmí být překročeny
dimenze stávajících objektů staveb v okolí. Na základě návrhu konkrétních staveb
a jejich posouzení v dálkových pohledech může být výška u vybraných objektů se
souhlasem dotčených orgánů stanovena nebo upravena.
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d)

Odstavování a parkování firemních osobních a nákladních vozidel a vozidel
speciální techniky ( stavební stroje, apod.) musí být vždy zajištěno v rámci
vlastního areálu. Parkování na pozemku musí být zajištěno i pro návštěvníky.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV komunikace, veřejné prostory
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Území je určeno pro veřejná prostranství, zejména pro umístění komunikací.

a)

b) Přípustné využití ploch :

Území je určeno pro umístění veřejných prostranství, což jsou prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru. Vymezená veřejná prostranství slouží zejména pro
umístění místních obslužných komunikací.
Umístění drobné architektury a drobných doplňkových staveb a zařízení ( např.
pomníky, památníky, kapličky, zvoničky, kašny, fontány, plastiky, výtvarná díla,
svítidla, přístřešky, odpočívadla, pergoly, informační systémy, hygienická
zařízení, apod. ), tj. staveb a zařízení, které plní doplňkovou funkci k hlavnímu
využití ploch.
Umístění stánků s občerstvením a dětských hřišť ( pouze v zastavěném území a na
zastavitelných plochách - tyto stavby a zařízení nelze umístit ve volné krajině ).
Umístění veřejné parkové zeleně, terénní úpravy a doprovodná zeleň komunikací.
V území je přípustné umístění technické infrastruktury.
b)

c) Nepřípustné využití ploch :

Nepřípustné je omezení přístupu a omezení obecného užívání ploch.
Umístění staveb, zařízení a činností neslučitelných a nesouvisejících s hlavním a
přípustným využitím.
(2) Prostorové uspořádání

Úprava parteru veřejných prostranství musí být zpracována jako celek a bude
jasně definovat jednotlivé plochy ( pěší a pojízdné komunikace, parkování, drobná
architektura, veřejná zeleň, apod. ).
b) Nejmenší šířka veřejného prostranství na zastavitelných rozvojových plochách
jehož součástí bude pozemní ( místní ) komunikace zpřístupňující pozemky
rodinných domů bude 8 m ( 6,5 m v případě jednosměrné ).
a)
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DS silniční
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Území je určeno pro pozemní komunikace a umístění dopravních staveb.
Území je určeno pro silniční stavby, pozemní komunikace a dopravní stavby,
silnice včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například
náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně.

a)

b) Přípustné využití ploch :

Území je určeno pro pozemní komunikace, zařízení pozemních komunikací a
umístění dopravních staveb. Vymezené plochy zahrnují plochy stávajících silnic,
včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy,
zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně.
Využití ploch je přípustné také pro umístění staveb dopravních zařízení
a dopravního vybavení, například autobusové zastávky, parkovací plochy, areály
údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot, apod.
Odstraňování dopravních závad a rekonstrukce silnic do normovaných kategorií,
pokud to umožní konfigurace terénu a prostorové a šířkové uspořádání zástavby.
Terénní úpravy, veřejná prostranství a zeleň.
V území je přípustné umístění technické infrastruktury.
b)

c) Nepřípustné využití ploch :

Nepřípustné je využití nových ploch ( nově založených ) dopravní infrastruktury
v blízkosti chráněné, zejména obytné zástavby. Ochranná pásma u nových silnic a
u úprav a rekonstrukcí stávajících silnic do normových parametrů ( nové dopravní
silniční infrastruktury ) budou stanovena a respektována.
Umístění staveb a činností, které nejsou uvedeny v hlavním a přípustném využití.
Umístění staveb a činností, které nesouvisí s hlavním využitím a které nejsou
slučitelné s hlavním a přípustným využitím, umístění staveb a zařízení ( např.
billboardů a reklam ) a výsadby zeleně, kterými by byly omezeny rozhledové
poměry nebo kterými by mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu.
(2) Prostorové uspořádání
a)

U všech stávajících silnic na území obce budou postupně odstraňovány
dopravních závady a realizována rekonstrukce silnic do normovaných kategorií,
pokud to umožní prostorové a šířkové uspořádání zástavby.
Kategorie silnic je vedena mimo zastavěné území a zastavitelné plochy dle zásad
ČSN 736101 „Projektování silnic a dálnic“.
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PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI technická zařízení
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Území je určeno pro technickou infrastrukturu a jiná technická zařízení
( ČOV - čistírna odpadních vod, VDJ - vodojem, apod. ).

a)

b) Přípustné využití ploch :

Přípustné je využití ploch pro technickou infrastrukturu a jiná technická zařízení
( ČOV - čistírna odpadních vod, VDJ - vodojem, apod. ).
V území je přípustné umístění dopravní infrastruktury.
b)

c) Nepřípustné využití ploch :

Nepřípustné je využití ploch pro chráněnou zástavbu ve směrně stanoveném
v územním plánu navrženém ochranném pásmu ČOV.
Umístění staveb, zařízení a činností neslučitelných a nesouvisejících s hlavním a
přípustným využitím.
(2) Prostorové uspořádání
a)

Na území jsou přípustné účelové objekty technického zařízení. Ochranná pásma
budou stanovena vždy podle konkrétní technologie a respektována.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
ZV zeleň na veřejných prostranstvích
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Území je určeno pro umístění veřejných prostranství,
prostorů přístupných každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Umístění udržované parkové zeleně.

b)

Přípustné využití :
Umístění drobné architektury a drobných doplňkových staveb a zařízení
( např. pomníky, památníky, kapličky, zvoničky, kašny, fontány, plastiky,
výtvarná díla, svítidla, přístřešky, odpočívadla, pergoly, informační systémy,
městský mobiliář, dětská hřiště, drobná hřiště pro neorganizovaný sport,
hygienická zařízení, stánky s občerstvením, drobný prodej, apod. ), tj. staveb a
zařízení, které plní doplňkovou funkci k hlavnímu využití ploch.
V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury.

c)

Nepřípustné využití :
Umístění staveb, zařízení a činností neslučitelných a nesouvisejících s hlavním a
přípustným využitím.
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PLOCHY ZELENĚ
ZS zeleň soukromá a vyhrazená
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Území je určeno pro umístění užitkových sadů a zahrad, drobné pěstitelské
činnosti a zemědělství, umístění okrasných zahrad.

b)

Přípustné využití :
Umístění účelových zahradních staveb a zařízení ( např. fóliovníky, skleníky,
zahradní domky, domky na uskladnění zahradnického náčiní, nádoby na odpadky,
apod.) a doplňkových staveb a zařízení ( např. altány, venkovní krby, letní
kuchyně, pergoly, udírny, besídky na grilování, přístřešky, svítidla, plastiky,
výtvarná díla, vodní prvky, včelíny, kurníky, apod. )
V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury.

c)

Nepřípustné využití :
Umístění staveb, zařízení a činností neslučitelných a nesouvisejících s hlavním a
přípustným využitím.
Umístění staveb pro rodinnou rekreaci a staveb a zařízení pro hromadnou rekreaci
( např. spojených s ubytováním, stravováním dalšími a komerčními službami )
Umístění rodinných domů a staveb určených pro bydlení

(2) Prostorové uspořádání
a)

Zastavěná plocha pozemku :
Zastavěná plocha pozemku nesmí přesáhnout 15 % celkové plochy pozemku.
Minimálně 70 % plochy pozemku musí být ozeleněno
Přípustné jsou zahradní stavby a zařízení o maximální zastavěné ploše 50 m2.

d)

Výšková regulace zástavby :
Maximální výška staveb se stanovuje na 5 m
( výška nad průměrnou niveletou rostlého terénu přiléhajícího ke stavbě ).
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4. PODMÍNKY VYUŽITÍ NEURBANIZOVANÝCH PLOCH

PLOCHY LESNÍ
LP pozemky určené k plnění funkcí lesa
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Pozemky určené k plnění funkcí lesa,
lesní produkce, lesy a nová zalesnění, lesní porosty s jejich prostředím.

b)

Přípustné využití ploch :
Umístění staveb, zařízení a činností, které souvisí s hlavním využitím.
Umístění specifických účelových staveb sloužících k zajišťování lesní produkce,
provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti.
Umístění dopravní a technické infrastruktury, a to pouze ve výjimečných a
prokazatelně odůvodněných případech.

c)

Nepřípustné využití ploch :
Umístění staveb, zařízení a činností neslučitelných a nesouvisejících s hlavním a
přípustným využitím.

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
ZT trvalý travní porost
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Zemědělský půdní fond ( ZPF ), pozemky zemědělsky obhospodařované,
zemědělská půda jako výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu a jako
jedna z hlavních složek životního prostředí.

b)

Přípustné využití ploch :
Plochy zemědělské jsou vymezeny převážně na pozemcích zemědělského půdního
fondu ( dále ZPF ), tvoří jej pozemky zemědělsky obhospodařované a půda, která
byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.
Do ploch zemědělských je zahrnuta též nezemědělská půda potřebná k zajišťování
zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní
závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně
před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.
Plochy zahrnují :
 přirozené louky s přirozeně rostoucími druhy, chráněnými, či významnými
rostlinami, nehnojené, bez radikální změny vodního režimu, nevyužívané nebo
zanedbané, ale plnící jiné funkce,
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polokulturní a kulturní louky a pastviny, tj. louky s významným podílem
přirozeně rostoucích a rovněž intenzívní louky a pastviny s velkovýrobním
využitím.

V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury.
c)

Nepřípustné využití ploch :
Umístění staveb a zařízení určených pro zemědělskou výrobu a skladování
( účelové stavby živočišné a rostlinné výroby ).
Umístění pevných oplocení se základy, ohrady na pastvinách jsou přípustné
Umístění staveb, zařízení a činností, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou
slučitelné s hlavním a přípustným využitím.

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
ZO orná půda
(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Zemědělský půdní fond ( ZPF ), pozemky zemědělsky obhospodařované,
zemědělská půda jako výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu a jako
jedna z hlavních složek životního prostředí.

b)

Přípustné využití ploch :
Plochy zemědělské jsou vymezeny převážně na pozemcích zemědělského půdního
fondu ( dále ZPF ), tvoří jej pozemky zemědělsky obhospodařované a půda, která
byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.
Do ploch zemědělských je zahrnuta též nezemědělská půda potřebná k zajišťování
zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní
závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně
před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.
Plochy zahrnují :
 ornou půdu,
 trávníky a víceleté pícniny na orné půdě.
V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury.

c)

Nepřípustné využití ploch :
Umístění staveb a zařízení určených pro zemědělskou výrobu a skladování
( účelové stavby živočišné a rostlinné výroby ).
Umístění pevných oplocení se základy, ohrady na pastvinách jsou přípustné
Umístění staveb, zařízení a činností, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou
slučitelné s hlavním a přípustným využitím.
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PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS

přírodní, vodní, zemědělské, lesní

(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Volná příroda a krajina,
smíšená území s funkcí přírodní, vodní, zemědělskou a lesní.

b)

Přípustné využití :
Založení prvků ÚSES ( územního systému ekologické stability ),
terénní úpravy, výsadba zeleně.
V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury.

c)

Nepřípustné využití :
Umístění pevných oplocení se základy, ohrady na pastvinách jsou přípustné
Umístění staveb, zařízení a činností, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou
slučitelné s hlavním a přípustným využitím

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
VV

vodní toky a vodní nádrže

(1) Využití ploch
a)

Hlavní využití :
Pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro
převažující vodohospodářské využití
( plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny nejen v nezastavěném území ve
volné krajině, ale také v území zastavěném ).

b)

Přípustné využití :
Zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými
účinky, regulaci vodního režimu v území a plnění dalších účelů na úseku vod a
ochrany přírody a krajiny.
Umístění staveb a zařízení souvisejících s obsluhou a funkcí ploch vodních a
vodohospodářských ( např. revitalizace vodních toků a stavby na tocích, apod. ).
Terénní úpravy, výsadba zeleně.
V území je přípustné umístění technické a dopravní infrastruktury
( např. lávky, mosty, apod.).

c)

Nepřípustné využití :
Umístění pozemních staveb, zejména pak staveb pro rodinnou rekreaci a zařízení
pro hromadnou rekreaci ( např. spojených s ubytováním, stravováním dalšími a
komerčními službami ).
Umístění staveb, zařízení a činností, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou
slučitelné s hlavním a přípustným využitím.
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g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ
vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření v textové a
grafické části územních plánů všech stupňů je základním obsahem územně plánovací
dokumentace ( dále ÚPD ). Jedná se zejména o stavby pro veřejně prospěšné služby, pro
technickou a dopravní infrastrukturu, stavby podporující rozvoj a ochranu území obce a
ochranu životního prostředí ( stavby pro zneškodňování odpadů, pro zásobování vodou,
odvádění odpadních vod a jejich čistění, pro veřejné školství, pro veřejnou správu, apod. ).
V návrhu Územního plánu Moraveč se vymezují :
V Územním plánu Moraveč se vymezují veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
Veřejně prospěšné stavby
Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji
nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací
dokumentaci.
Stavby pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území obce.
 Veřejně prospěšná opatření
Veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování
ohrožení území a rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního, a archeologického
dědictví vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Opatření nestavební povahy sloužící založení prvků ÚSES.


Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření je v územním
plánu stanoveno proto, aby pozemky, stavby a práva k nim bylo možné vyvlastnit.
Veřejně prospěšné stavby a opatření jsou graficky znázorněny na výkresu :
C

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ ( v měřítku 1 : 5 000 ).

C

VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ
( v měřítku 1 : 5 000 ).

1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY - VPS
I. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Místní komunikace
A1 Místní komunikace - MK

těleso místní komunikace - kategorie C3
( šířka veřejného prostoru 6,5 m pro jeden jízdní pruh )
 doprovodná zeleň


A2 Místní komunikace - MK

těleso místní komunikace - kategorie C3, D
( šířka veřejného prostoru 8 m pro dva jízdní pruhy )
 doprovodná zeleň
( pás o šíři 2m na rozhraní komunikace a volné krajiny )
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A3 Místní komunikace - MK


obnova místní komunikace
(šířka dle vymezení v katastru nemovitostí)

A4 Místní komunikace - MK

těleso místní komunikace - kategorie C3, D
( šířka veřejného prostoru 8 m pro dva jízdní pruhy )
 doprovodná zeleň
( pás o šíři 2m na rozhraní komunikace a volné krajiny )
A5 Místní komunikace - MK
 rozšíření místních komunikací do normových parametrů
( celková šířka veřejného prostoru 8 m pro dva jízdní pruhy )
A6 Místní komunikace - MK
 těleso místní komunikace - kategorie C3, D
( šířka veřejného prostoru 8 m pro dva jízdní pruhy )
 doprovodná zeleň
( pás o šíři 2m na rozhraní komunikace a volné krajiny )


II. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
E05a Koridor energetiky
koridor pro umístění stavby nadzemního vedení ZVN 400kV
Mírovka - Kočín

Koridor energetiky
Koridor pro umístění stavby nadzemního vedení 110 kV
R Pelhřimov - R Tábor

E13

B1 Kanalizace


Kanalizační řady - návrh
vedení ve veřejných komunikacích - OP 2 m od osy

C1 Vodovod


Nové místní vodovodní řady
vedení ve veřejných komunikacích

C2 Vodovod


Vodní zdroje - VZ
PHO I. a II. stupně vodních zdrojů

D1 Elektrická ZVN 400 kV vedení

nové vzdušné ZVN 400 kV vedení - návrh
osa územní rezervy koridoru v šíři 600 m pro prověření budoucího umístěni
stavby nadzemního vedení ZVN 400 kV Mírovka - Kočín
( podle ZÚR kraje Vysočina )
D2 Elektrická VN 22 kV vedení, TS (trafostanice) - Severozápad
 nové vzdušné VN 22 kV vedení, plocha pro TS
ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče
D3 Elektrická VN 22 kV vedení, TS (trafostanice) - Jih
 nové vzdušné VN 22 kV vedení, plochy pro TS
ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče
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D4 Elektrická VN 22 kV vedení, TS (trafostanice) - Východ

nové vzdušné VN 22 kV vedení, plocha pro TS
ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče
D5 Elektrická VVN 110 kV vedení
 E11 - koridor o šířce 400 m pro umístění stavby
nadzemního vedení 110 kV R Pelhřimov - R Tábor
( podle ZÚR kraje Vysočina )


2. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ - VPO
III. PLOCHY ZELENĚ A KRAJINA
VPO k založení prvků územního systému ekologické stability
E1 Ekologická opatření


plochy pro prvky ÚSES - LBK , LBC

VPO ke zvýšení retenční schopnosti krajiny
R1 Vodní plochy a plochy zeleně




revitalizace údolní nivy vodoteče
nové vodní plochy severozápadně od sídla Moraveč
smíšená zeleň

R2 Vodní plochy a plochy zeleně



nové vodní plochy v lokalitě Peklůvko
smíšená zeleň

R3 Vodní plochy a plochy zeleně



nové vodní plochy v lokalitě Hatě
smíšená zeleň

VPO ke snížení ohrožení území povodněmi
Z1 Protierozní opatření



ochrana vodotečí a vodních ploch
trvalé zatravnění ploch

Z2 Opatření proti přívalovým vodám



ochranné terénní úpravy
ochranná zeleň

IV. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
 BIOCENTRA ( hranice biocenter )
Biocentra lokální - LBC
funkční a částečně funkční
 BIOKORIDORY ( hranice biokoridorů )
Biokoridory lokální - LBK
funkční a částečně funkční
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Vymezení prvků systému ÚSES beze změn v krajině
U01 Biocentrum lokální - LBC 1
 vymezení prvku ÚSES
U02 Biocentrum lokální - LBC 2
 vymezení prvku ÚSES
U03 Biocentrum lokální - LBC 3
 vymezení prvku ÚSES
U04 Biocentrum lokální - LBC 4
 vymezení prvku ÚSES
U05 Biokoridor lokální - LBK 1
 vymezení prvku ÚSES
U06 Biokoridor lokální - LBK 2
 vymezení prvku ÚSES
U07 Biokoridor lokální - LBK 3
 vymezení prvku ÚSES
U08 Biokoridor lokální - LBK 4
 vymezení prvku ÚSES
U09 Biokoridor lokální - LBK 5
 vymezení prvku ÚSES
U10 Biokoridor lokální - LBK 6
 vymezení prvku ÚSES
U11 Biokoridor lokální - LBK 7
 vymezení prvku ÚSES
U12 Biokoridor lokální - LBK 8
 vymezení prvku ÚSES
ZVÝŠENÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI KRAJINY
VVR1 Revitalizace údolní nivy vodoteče
 revitalizace vodoteče
 vodní nádrže
 doprovodná smíšená zeleň
VVR2 Protierozní zařízení
 záchytné příkopy, prolehy, svody
 ochranná zeleň
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h) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ
vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které
lze uplatnit předkupní právo

h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů
podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona.

Návrh Územního plánu Územní plán Moraveč neobsahuje vymezení veřejně
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo.

i)

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nejsou v Územním plánu
Moraveč stanovena, neboť území obce Moraveč nepodléhá posouzení vlivu na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

i) j) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ
údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené grafické části

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVEČ
Textová část
územního plánu Moraveč obsahuje

……….....

xx listů
včetně titulní strany a obsahu

Grafická část
návrhu územního plánu obsahuje

……….....

3 výkresy ( A , B , C )

A Základní členění Výkres základního členění území
B Urbanistický návrh - Hlavní výkres
C Veřejně prospěšné stavby a opatření
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

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

Upozornění .
Do výše uvedených počtů listů a výkresů není nezahrnuta textová a grafická část
odůvodnění územního plánu - Části II - Odůvodnění Územního plánu Moraveč
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
TEXTOVÁ ČÁST
zpracovaná zpracovatelem změny ÚP

1. SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
dle § 53 odst. 4, písmene a) stavebního zákona
1.1 SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Územní plán Moraveč, včetně Změny č. 1 ÚP, je v souladu s Politikou územního
rozvoje České republiky ( dále PÚR ) ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5. Aktualizace č.1
PÚR byla schválena usnesení vlády ze dne 15. 04. 2015, Aktualizace č.2 a č.3 PÚR byly
schváleny usnesení vlády ze dne 2. září. 2019 a nabyly účinnosti dne 1. října 2019.
Aktualizace č.5 PÚR byla schválena usnesení vlády ze dne 17. srpna 2020 a nabyla
účinnosti dne 11. září 2020.
Na správní území Moraveč se vztahují některé z požadavků, uvedené v kapitole
2. „Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje“.
Územní plán Moraveč, včetně Změny č. 1 ÚP na tyto níže uvedené body reaguje :
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být
provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje.
ÚP Moraveč, včetně Změny č. 1, je proveden s citlivým přístupem k vyváženému
všestrannému rozvoji obce za účelem zachování rázu urbanistické struktury sídla,
zohledňuje specifické podmínky daného území s venkovským osídlením v této části
Českomoravské vrchoviny, včetně dopadu urbanistické koncepce na krajinný ráz.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního
sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a
ekologických funkcí krajiny.
ÚP Moraveč, včetně Změny č. 1 vytváří předpoklady pro rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických
funkcí krajiny.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod
je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v
současnosti i v budoucnosti.
ÚP Moraveč, včetně Změny č. 1 ÚP, vytváří pro stávající zástavbu i pro navržený
rozvoj předpoklady pro dodávku pitné vody a likvidaci odpadních vod a je
koncipován tak, aby i do budoucna splňoval požadavky na vysokou kvalitu života.
Zásobení pitnou vodou je z vlastního prameniště, v obci je vybudována jednotná
kanalizační síť zakončená kořenovou ČOV pod sídlem.
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Územní plán Moraveč, včetně Změny č. 1 ÚP, respektuje republikové priority pro
zajištění udržitelného rozvoje území, zakotvené v PÚR. Respektuje priority vyváženého
vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel v území.
Z kapitoly 3. „Rozvojové osy a oblasti“ a z kapitoly 4. „Specifické oblasti“ pro území
Moraveč nevyplývají žádné požadavky.
Území obce Moraveč se nachází mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy a nepatří mezi
specifické oblasti.
Z kapitoly 5. „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ pro území Moraveč
nevyplývají žádné požadavky.
Území obce Moraveč se nachází mimo koridory a plochy dopravní infrastruktury.
Z kapitoly 6 „Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových
záměrů“ pro území Moraveč vyplývá zejména požadavek, obsažený v bodu :
(146) E7
„Koridor pro dvojité vedení 400 kV Kočín - Mírovka a zapojení vedení 400 kV
Řeporyje–Prosenice (V413) do Mírovky, včetně souvisejících ploch pro rozšíření
elektrických stanic. Dlouhodobá územní ochrana pro koridory, které umožní
zabezpečení nárůstu výkonů zdrojů do přenosové soustavy ČR v horizontu 20 let.“
Územní plán Moraveč koridor energetiky E7, vymezený v PÚR ČR a dále upravený
v Zásadách územního rozvoje ( ZÚR ) Kraje Vysočina ( E05a ) zahrnuje. Změna č. 1
ÚP koridor energetiky respektuje, na jeho vymezení nemá vliv.
Na území obce Moraveč se nevztahují žádné další požadavky vyplývající z Politiky
územního rozvoje České republiky.

2.2 SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SE
ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA
( územně plánovací dokumentace vydaná krajem )
Dne 16. 09. 2008 byly Krajem Vysočina vydány Zásady územního rozvoje ( dále ZÚR )
Kraje Vysočina. Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina byla vydána dne 18. 9. 2012
s účinností ke dni 23. 10. 2012. Aktualizace č. 2 a 3 ZÚR Kraje Vysočina byly vydány dne
13. 9. 2016 a nabyly účinnosti dne 7. 10. 2016. Aktualizace č. 5 ZÚR Kraje Vysočina byla
vydána dne 12. 12. 2017 a nabyla účinnosti dne 30. 12. 2017. Aktualizace č. 6 ZÚR Kraje
Vysočina byla vydána dne 14. 05. 2019 a nabyla účinnosti dne 14. 6. 2019. Aktualizace
č. 4 ZÚR Kraje Vysočina byla vydána dne 8. 09. 2020 a nabyla účinnosti dne 7. 11. 2020.
Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina byla vydána 9.2.2021 a nabyla účinnosti dne
13. 4. 2021.
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina stanovují zejména základní požadavky na
účelné a hospodárné uspořádání kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a
stanovuje požadavky na jejich využití, zejména veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření, stanovují kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo
alternativách změn v jejich využití.
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Z kapitoly 1. „Stanovení priorit územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění
udržitelného rozvoje území“ se na území Moraveč vztahují požadavky respektování
priorit vyplývajících ze ZÚR Kraje Vysočina :
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj kraje
Vysočina založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. …
Územní plán Moraveč, včetně Změny č. 1 ÚP, je proveden s citlivým přístupem
k vyváženému všestrannému rozvoji obce Moraveč, za účelem zajištění příznivého
životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti.
V Územním plánu Moraveč jsou vymezeny všechny potřebné sídlotvorné prvky,
odpovídající velikosti a významu obce Moraveč.
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje,
které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území.
Přitom se soustředit zejména na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
b) minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do
pozemků určených k plnění funkcí lesa;
c) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
f) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i
venkovské urbanistické struktury a omezit fragmentaci krajiny.“
g) ochranu území a ploch prvků ÚSES nadregionálního, regionálního i lokálního
významu a zlepšování migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a
pro člověka, včetně ochrany existujících i potenciálních migračních tras živočichů
a sítě veřejně přístupných účelových komunikací a pěších a cyklistických stezek,
cest a pěšin ve volné krajině.
Územní plán Moraveč, včetně Změny č. 1, vytváří předpoklady pro zachování a obnovu
rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability a vytváří předpoklady její obohacení.
Vymezení zastavitelných ploch rozvíjí strukturu stávajícího osídlení, která se na území
obce Moraveč a v okolní krajině vyskytuje.
Ve Změně č. 2 ÚP Moraveč jsou vymezené zastavitelné plochy přednostně na půdách
nižší třídy ochrany ZPF a tak, aby nezasahovaly do pozemků lesa ( PUPFL ).
V koncepci ÚP je zahrnuta ochrana stávajících výrazných přírodních a kulturních
hodnot, harmonické zapojení rozvojových zastavitelných ploch do krajinného rázu.
V ÚP Moraveč jsou vymezeny plochy prvků územního systému ekologické stability
( ÚSES ) lokálního významu v návaznosti na prvky ÚSES vymezené na území sousedních
obcí. V rámci Změny č. 1 ÚP Moraveč se vymezení ÚSES nemění.
Prostupnost krajiny není V ÚP Moraveč omezena, včetně Změny č. 1 ÚP, stávající síť
veřejně přístupných účelových komunikací a pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin ve
volné krajině je v ÚP Moraveč zachována.
Z kapitoly 2. „Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os,
vymezených v PÚR a vymezení rozvojových oblastí a rozvojových center krajského
významu“ pro území obce Moraveč nevyplývají žádné požadavky.
Území obce Moraveč se nachází mimo vymezené rozvojové oblasti ( OBk ) a rozvojové
osy ( OSk ) krajského významu.
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Z kapitoly 3. „Vymezení specifické oblasti krajského významu“ pro území obce
Moraveč nevyplývají žádné požadavky.
Území obce Moraveč se nachází mimo vymezené specifické oblasti ( SOBk ).
Z kapitoly 4. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice
územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu“ se území obce
Moraveč týkají skutečnosti uvedené v následujících bodech :
4.2 Technická infrastruktura
(97) ZÚR zpřesňují koridor republikového významu E7 koridor dvojitého vedení 400 kV

Kočín-Mírovka a zapojení vedení 400 kV Řeporyje - Prosenice do Mírovky, včetně
souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic, vymezené PÚR 2008, a to
vymezením :
b) koridoru v šířce 300 m pro umístění stavby nadzemního vedení ZVN 400 kV
Mírovka - Kočín, s pěti dílčími rozšířeními na územích obcí Úsobí, Kamenice u
Herálce, Dudín, Vyskytná a Dubovice.
(98) ZÚR vymezují tyto koridory a plochy pro umístění staveb nadřazené rozvodné
soustavy ZVN a VVN o napětí 400 kV, respektive 110 kV
j) koridor v šířce 400 m pro umístění stavby nadzemního vedení VVN 110 kV
R Pelhřimov - R Tábor
Územní plán Moraveč zahrnuje a zpřesňuje do měřítka ÚP koridory technické
infrastruktury ( koridory energetiky ) pro umístění stavby nadzemního elektrického vedení
ZVN 400 kV Mírovka - Kočín ( E05a ) a stavby nadzemního elektrického vedení VVN
110 kV R Pelhřimov - R Tábor ( E11 ). Změna č. 1 ÚP Moraveč koridory energetiky
respektuje, na jejich vymezení nemá vliv.
Z kapitoly 5. „Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území Kraje Vysočina“ pro území obce
Moraveč nevyplývají žádné specifické požadavky.
Z kapitoly 6. „Vymezení cílových charakteristik krajiny na území Kraje Vysočina“
pro území obce Moraveč vyplývají skutečnosti uvedené v následujících bodech :
(125) ZÚR vymezují na území kraje tyto typy krajin charakterizované převažujícím nebo
určujícím cílovým využitím :
c) krajina lesozemědělská harmonická
Území obce Moraveč je zařazeno do typu krajiny lesozemědělské harmonické.
Územní plán Moraveč, včetně Změny č. 1 ÚP, respektuje v ZÚR stanovené hlavní
cílové využití krajiny lesozemědělské harmonické, s využitím zejména pro zemědělství a
lesní hospodářství, bydlení, základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity,
cestovní ruch a rekreaci a vytváří předpoklady pro jeho ochranu a další rozvoj.
ÚP Moraveč, včetně Změny č. 1 ÚP, vytváří v souladu se ZÚR předpoklady zachovat v
nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků, respektovat
cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově
vhodnými stavbami, zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl
zahrad a trvalých travních porostů, rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro
udržitelný rozvoj. Územní plán Moraveč, včetně Změny č. 1 ÚP, nepřipouští rozšiřování a
intenzifikaci chatových lokalit a svým návrhem nezasahuje do hodnotných lučních porostů.
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125a) ZÚR dále vymezují na území kraje tyto oblasti krajinného rázu jako unikátní

územní jednotky jedinečností a neopakovatelností krajiny
Území obce Moraveč je součástí dvou oblastí krajinného rázu :
e) CZ0610-OB005 Pelhřimovsko
o) CZ0610-OB015 Pacovsko
Severní část území obce patří do krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko a
jižní cíp území obce patří do krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko.
(146f) ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko specifické

zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území :
a) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování staveb a technických
zařízení s výškou přesahující dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu do
exponovaných průhledu
b) zachovat prvky historického členění krajiny
(146p) ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko tyto specifické

zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) neumisťovat výškové stavby v prostorech, ze kterých se budou vizuálně
uplatňovat v území přírodního parku Polánka a ve vyvýšených prostorech,
odkud se budou uplatňovat jako dominanta mnoha dalších oblastí, nebo budou v
kontrastu se stávajícími dominantami kostelních věží nebo se budou uplatňovat
v interiérech komponované krajiny;
Územní plán Moraveč, včetně Změny č. 1 ÚP respektuje v ZÚR stanovené oblasti
krajinného rázu jako unikátní územní jednotky jedinečností a neopakovatelností krajiny.
ÚP Moraveč a ani Změna č. 1 ÚP není v rozporu se zásadami stanovenými v bodech
(146f) a (146p) ZÚR. Základem urbanistické koncepce je zejména zachování a podpoření
charakteru a struktury venkovského osídlení a ochrana krajinného rázu.
Z kapitoly 7. „Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních
území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“
pro území Moraveč vyplývají skutečnosti uvedené v následujících bodech :
7.2 Veřejně prospěšné stavby v oblasti energetiky
(154) ZÚR vymezují plochy a koridory pro umístěni těchto veřejně prospěšných staveb

v oblasti energetiky:
VPS : E05a , stavba : Nadzemní vedení ZVN 400kV Mírovka - Kočín
VPS : E11 , stavba : Nadzemní vedení VVN 110 kV Pelhřimov – R Tábor
(155) ZÚR stanovují šířku koridoru pro umístěni veřejně prospěšných staveb:
a) E01, E02, E04 a E05a na 300 m, a to …. s pěti dílčími rozšířeními koridoru E05a
b) E06 - E17 na 400 m.
V ÚP Moraveč jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby v oblasti energetiky, a to
stavba nadzemního vedení ZVN 400kV Mírovka - Kočín ( E05a ) a stavba nadzemního
vedení VVN 110 kV R Pelhřimov - R Tábor ( E11 ). Změna č. 1 ÚP veřejně prospěšné
stavby v oblasti energetiky respektuje, na jejich vymezení nemá vliv.
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Na řešení ÚP Moraveč, včetně změny č. 1 ÚP, se nevztahují žádné jiné požadavky
vyplývající ze ZÚR Kraje Vysočina a ani žádné požadavky vyplývající ze širších vztahů
v území. ÚP Moraveč, včetně změny č. 1 ÚP, respektuje záměry ZÚR Kraje Vysočina, t.j.
nejsou v něm vytvořeny překážky, které by záměry ZÚR Kraje Vysočina znemožňovaly.

2. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
dle § 53 odst. 4, písmene b) stavebního zákona
Posouzení souladu s cíli územního plánování
Změna č. 1 ÚP Moraveč je řešena v souladu s cíli územního plánování.
Změna č. 1 ÚP Moraveč vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
v řešeném území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Vymezení
zastavitelných ploch rozvíjí strukturu osídlení, která se na území obce Moraveč a v okolní
krajině vyskytuje.
Změna č. 1 ÚP Moraveč nemění základní koncepci rozvoje území obce Moraveč,
ochranu a rozvoj jeho hodnot. Změna č. 1 ÚP Moraveč zahrnuje pouze několik dílčích
změn využití ploch v lokalitách Z2-A až Z2-D s a respektuje cíle a koncepci rozvoje území
obce stanovenou ve stávajícím Územním plánu Moraveč.
Posouzení souladu s úkoly územního plánování
Změna č. 1 ÚP Moraveč je řešena v souladu s úkoly územního plánování.
Změna územního plánu je zpracována na základě zjištění a posouzení stavu území, jeho
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Změna č. 1 Územního plánu Moraveč
nemění koncepci rozvoje území obce Moraveč, dílčí změny jsou navrženy s ohledem na
aktuální stav v území a s ohledem na hodnoty a podmínky v území.
V průběhu zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Moraveč byly prověřeny a posouzeny
požadavky na změny v území, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na
veřejné zdraví, životní prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné
využívání. Změny způsobu využití ploch vytváří předpoklady k přiměřenému
komplexnímu rozvoji daných lokalit na území obce.

3. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ
dle § 53 odst. 4, písmene c) stavebního zákona
Územní plán Moraveč, včetně změny č. 1 ÚP, je zpracován v souladu s požadavky
stavebního zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební
zákon ) v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy, t.j. s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a s vyhláškou
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.
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Změna č. 1 ÚP Moraveč je zpracována v rozsahu měněných částí a ve struktuře stávající
územně plánovací dokumentace - Územního plánu Moraveč.

4. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
dle § 53 odst. 4, písmene d) stavebního zákona
Ve Změně č. 1 Územního plánu Moraveč jsou respektovány všechny limity využití
území stanovené podle zvláštních předpisů.
Graficky zobrazitelné limity využití území jsou graficky vyznačeny na výkresu :
D KOORDINAČNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : 5 000 ).
Na koordinačním výkresu D nejsou vyznačeny ( s ohledem na měřítko a přehlednost
výkresu ) některé technické limity, například inženýrské sítě a ochranná pásma těchto sítí
( vodovody, kanalizace, elektrická NN vedení, sdělovací kabely, apod. ), které jsou vedeny
v plochách veřejných prostranství ( hlavní funkce ) v zastavěném území.
Ochrana zdraví
Ve Změně č. 1 Územního plánu Moraveč nejsou vytvořeny překážky, které by na celém
území obce Moraveč mohly někdy v budoucnu narušit nebo omezit nerušený a bezpečný
pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel.
Ochrana přírodních hodnot
Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč je respektována ochrana všech přírodních hodnot. Změna
č. 1 ÚP Moraveč nemění koncepci uspořádání a ochrany krajiny.
Ochrana kulturních hodnot
Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč je předepsáno, že na území obce Moraveč bude
respektována ochrana kulturního dědictví. Doklad kulturního dědictví představují nemovité
kulturní památky, památky místního významu, dochovaná urbanistická struktura sídla
a archeologické nálezy.
Obrana státu
Do severovýchodní části správního území obce Moraveč zasahuje vymezené území
Ministerstva obrany ČR ( koridor RR směrů- zájmové území pro nadzemní stavby ).
V tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t.
jen na základě stanoviska Ministerstva obrany ČR
Celé území obce Moraveč je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR
z hlediska povolování vyjmenovaných staveb. Na celém území obce Moraveč lze vydat
územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy jen základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany ČR :
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací,
silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
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- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

5. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků
vyhodnocení vlivů na životní prostředí

( dle § 53 odst. 5, písmene b) stavebního zákona )
Návrh Změny č. 1 ÚP Moraveč nebyl posouzen z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj
území, včetně vlivů na životní prostředí ( SEA ), neboť se v řešeném území se nejedná o
záměry, které by mohly závazně ovlivnit životní prostředí.

6. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU
( podle § 50 odst. 5 stavebního zákona )
Stanovisko Krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona není obsaženo, neboť
k návrhu Změny č. 1 ÚP Moraveč nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu
na udržitelný rozvoj území.

7. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO
Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
připomínky zohledněny nebyly.

Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
zohledněno není obsaženo v odůvodnění Změny č. 1 ÚP Moraveč, neboť stanovisko
nebylo vydáno.
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8. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
( dle § 53 odst. 5, písmene e) stavebního zákona )
Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč jsou zapracovány požadavky ze ZÚR Kraje Vysočina,
včetně požadavků a zásad obsažených ve všech aktualizacích ZÚR Kraje Vysočina
( aktualizace č.1 až č.6 ZÚR ), které byly vydány po vydání stávajícího ÚP Moraveč.
Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč ( ve všech kapitolách textové části ) se ruší veškerý
původní text, kde je popisován stávající stav v území. Dále se ve Změně č. 1 ÚP ruší a
upravuje text který je dán jinými předpisy a není předmětem řešení územního plánu.
Vymezení zastavěného území
Ve Změně č. 1 Územního plánu Moraveč se celém území obce aktualizuje a upravuje
hranice zastavěného území ke dni 31. 10. 2020.
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot
Změna č. 1 ÚP Moraveč nemění základní koncepci rozvoje území obce Moraveč,
ochranu a rozvoj jeho hodnot. S ohledem na současné znění právních předpisů se v této
kapitole mění a doplňují jednotlivé subkapitoly :
1. „Základní koncepce rozvoje území obce“
2. „Ochrana přírodních hodnot“
3. „Ochrana kulturních hodnot“
Urbanistická koncepce
Změna č. 1 ÚP Moraveč nemění urbanistickou koncepci ÚP Moraveč, respektuje cíle
a koncepci rozvoje území obce stanovenou ve stávajícím ÚP Moraveč.
S ohledem na současné znění právních předpisů se v této kapitole mění a doplňují názvy
a obsah jednotlivých subkapitol :
1. „Urbanistická kompozice“
2. „Koncepce vymezení ploch s rozdílným způsobem využití“
3. „Koncepce prostorového uspořádání“
4. „Koncepce sídelní zeleně“
Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč jsou označeny lokality Z1-A až Z1-D. Označení je použito
pro identifikaci lokalit, kde se jsou situovány navržené změny v územním plánu. Jedná se
o vymezení a číslování tzv. „detailních výřezů“ z územního plánu, které není předmětem
řešení změn v ÚP. V úplném znění ÚP Moraveč po vydání změny č.1 ÚP toto „označení
lokalit“ Z1-A až Z1-D již nebude.
Lokalita Z1-A
V lokalitě Z1-A je na aktuálním mapovém podkladu zanesena územní studie v lokalitě
nad Havlovými zpracované jako územně plánovací podklad vložený do evidence územně
plánovací činnosti v roce 2016. Kromě novéno dělení pozemků, které je již zaneseno do
katastrální mapy, zahrnuje návrh ploch ZV „Plochy veřejných prostranství - zeleň na
veřejných prostranstvích“ a návrh ploch PV „Plochy veřejných prostranství - komunikace,
veřejné prostory“ ( zpřesnění vymezení ploch PV ).
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V lokalitě Z1-A se dále mění stanovený způsob využití ploch na pozemcích p.č. 313/1 a
p.č. 313/2, k.ú. Moraveč. Původně stanovený způsob využití pro OK „Plochy občanského
vybavení - komerční zařízení“ se mění na způsob využití pro BV „Plochy bydlení - bydlení
venkovské smíšené“. Tyto plochy bydlení jsou situovány v zastavěném území v zázemí
sousedního rodinného domu č.p. 62.
Lokalita Z1-B
V lokalitě Z1-B se mění stanovený způsob využití ploch na pozemcích p.č. 3 a
p.č. 1660, k.ú. Moraveč. Původně stanovený způsob využití ploch v zastavěném území pro
stávající OH „Plochy občanského vybavení - hřbitovy“ se mění na způsob využití pro
OV „Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura“. Plocha navazuje na sousední
plochy se shodným způsobem využití pro občanské vybavení.
V lokalitě Z1-B se dále mění stanovený způsob využití ploch na pozemcích p.č. 9/2 a
p.č. 9/3, k.ú. Moraveč. Původně stanovený způsob využití ZT „Plochy zemědělské - trvalý
travní porost“ se mění na způsob využití pro ZS „Plochy zeleně - zeleň soukromá a
vyhrazená - sady a zahrady“. Tyto plochy jsou situovány v zastavěném území v proluce.
Lokalita Z1-C
V lokalitě Z1-C, v sídle Hatě, je navržena zastavitelná plocha se stanoveným způsobem
využití pro VZ „Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba“. Ke stejnému způsobu
využití VZ „Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba“ je vymezena část stávající
zahrady v zastavěném území, na kterou zastavitelná plocha přímo navazuje. Zastavitelná
plocha je navržena jako nezbytně nutné pro rozvoj stávající zemědělské farmy soukromého
zemědělce. Je navržena v místech, kde nejméně zasahuje do hospodárného využití zbytku
pozemku a možnosti jej obdělávat. Část pozemku situovaná v zastavěném území v těsné
blízkosti obytné stavby je pro rozvoj zemědělské farmy nedostačující.
Lokalita Z1-D
V lokalitě Z1-D, v centru sídla Moraveč, se mění stanovený způsob využití ploch.
Původně stanovený způsob využití ploch pro OV „Plochy občanského vybavení - veřejná
infrastruktura“ a pro BV „Plochy bydlení - bydlení venkovské smíšené“ se na nově
stanovený způsob využití pro SC „ Plochy smíšené obytné - smíšené v centru obce. Cílem
je možnost polyfunkčního využití stávajících staveb v centru obce Moraveč.
Koncepce veřejné infrastruktury
Změna č. 1 Územního plánu Moraveč nemění koncepci veřejné infrastruktury včetně
podmínek pro její umísťování. S ohledem na současné znění právních předpisů se v této
kapitole mění a doplňuje obsah jednotlivých subkapitol.
Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč se na aktuálním mapovém podkladu zpřesňují koridory
veřejné infrastruktury vymezené v ZÚR Kraje Vysočina, koridory energetiky E05a a E11.
Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč se ruší návrh přeložek elektrického nadzemního vedení
VN 22kV a konkrétní vymezení nových vedení VN 22kV a TS. Potřeba jejich výstavby a
případné umístění bude předmětem řešení v dalších stupních projektových prací v detailu.
V subkapitole 5.2. Ochrana obyvatelstva, Obrana státu se doplňuje údaj o tom, že do
správního území obce Moraveč zasahuje vymezené území Ministerstva obrany ČR.
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Koncepce uspořádání krajiny
Změna č. 1 ÚP Moraveč nemění koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, prostupnost krajiny, územní systém
ekologické stability, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání
ložisek nerostných surovin, apod.
S ohledem na současné znění právních předpisů se v této kapitole mění a doplňují názvy
a obsah jednotlivých subkapitol :
1. „Cílová charakteristika krajiny“
2. „Koncepce uspořádání krajiny“
3. „Koncepce uspořádání ploch v krajině“
4. „Územní systém ekologické stability - ÚSES“
5. „Vodní toky, záplavová území a ochrana před povodněmi“
S ohledem na současné znění právních předpisů se ruší text, který popisuje stávající stav
a text, který do ÚP nepatří.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč se u vybraných ploch s rozdílným způsobem využití
doplňuje a upravuje stanovený způsob využití.
Doplňují se nové plochy SC „ Plochy smíšené obytné - smíšené v centru obce.
Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč se plochy s rozdílným způsobem využití člení na plochy
urbanizované a neurbanizované. V kapitole urbanizovaných ploch se doplňují podmínky
pro způsob využití ploch sídelní zeleně. Doplňuje se celá nová kapitola se stanovením
podmínek pro způsob využití neurbanizovaných ploch.
Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč se sjednocují plochy SI „Plochy smíšené nezastavěného
území - izolační smíšená zeleň“ a plochy SV „Plochy smíšené nezastavěného území vodní plochy a plochy zeleně“. Nově jsou plochy smíšené nezastavěného území zařazeny
do ploch NS „Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, vodní, zemědělské, lesní“.
Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření
Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč se na aktuálním mapovém podkladu zpřesňují veřejně
prospěšné stavby vymezené v ZÚR Kraje Vysočina, koridory energetiky E05a a E13.
Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč se ruší VPS, které zahrnují v ÚP stávající stavby.
Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč se ruší VPO, které zahrnují v ÚP již realizované plochy.
Stanovení kompenzačních opatření
Kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nejsou ve Změně č. 1
Územního plánu Moraveč stanovena, neboť řešené území nepodléhá posouzení vlivu na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů
Změna č. 1 Územního plánu Moraveč je zpracována v rozsahu měněných částí a ve
struktuře stávající územně plánovací dokumentace - Územního plánu Moraveč.
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9. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
( dle § 53 odst. 5, písmene f) stavebního zákona )
Využití zastavěného území
V rámci Změny č. 1 ÚP Moraveč je aktualizováno zastavěné na celém území obce.
Zastavěné území obce je využíváno, rozvoj lze na vnitřních rezervách uskutečňovat
v omezené míře.
Vymezení zastavitelných ploch
Změna č. 1 ÚP Moraveč vytváří předpoklady pro rozvoj primárního sektoru zemědělství
( prvovýroby ), a to v lokalitě Z1-C v osadě Hatě, kde je zemědělství a obhospodařování
krajiny zdrojem obživy obyvatel. Zastavitelná plocha je vymezena v návaznosti na
stávající zemědělskou usedlost za účelem rozvoje stávající zemědělské výroby.
V ostatních lokalitách se jedná o změny v zastavěném území, změny stanoveného
způsobu využití zastavěných ploch nebo změny způsobu využití zastavitelných ploch.

10. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 a) )
Změna č. 1 ÚP Moraveč nemá žádný vliv na využívání území z hlediska širších vztahů
v území, tj. vliv na využívání území sousedních obcí.
Koordinace dopravní a technické infrastruktury )
Koordinace prvků dopravní a technické infrastruktury při hranicích řešeného území
obce Moraveč se sousedními obcemi je zajištěna prostřednictvím stávajících zařízení.
Koordinace vymezení územního systému ekologické stability ( ÚSES )
V Územním plánu Moraveč je vymezen místní územní systém ekologické stability
( ÚSES ). Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč se vymezení prvků ÚSES nemění, pouze se mění
označení jednotlivých prvků ÚSES.
Návaznost jednotlivých prvků ÚSES byla koordinována s vymezeným ÚSES u
sousedních obcí. Obec Moraveč sousedí svým územím ( k.ú. Moraveč ) s územím šesti
obcí, t.j. s městysem Nová Cerekev ( k.ú. Nová Cerekev, k.ú. Chmelná u Pelhřimova,
k.ú. Markvarec u Nové Cerekve ) a obcemi Leskovice ( k.ú. Leskovice ), Zlátenka
( k.ú. Zlátenka ), Vysoká Lhota ( k.ú. Vysoká Lhota ), Dobrá Voda ( k.ú. Dobrá Voda
u Pacova ) a Lidmaň ( k.ú. Lidmaňka ).
Koordinace s dálkově migračním koridorem.
Na základě projektu „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a
návrh ochranných a optimalizačních opatření“ bylo provedeno posouzení území obce
Moraveč. Tento projekt řeší aktuální problematiku fragmentace krajiny v důsledku
bariérového efektu pozemních komunikací a dalších antropogenních struktur pro velké
savce se zaměřením především na losa evropského, jelena lesního, medvěda hnědého, vlka
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obecného a rysa ostrovida. V rámci tohoto řešení je navržena síť migračních koridorů pro
velké savce na území ČR, která současně navazuje na obdobné sítě v sousedních státech.
1. migračně významná území
Jedná se o široká území, která zahrnují oblasti jak pro trvalý výskyt zájmových druhů,
tak pro zajištění migrační propustnosti. V rámci migračně významných území je třeba
zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak, aby byla vždy zajištěna
dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího celkového kontextu
krajiny. Toto území zasahuje jižní část nezastavěného území obce Moraveč, území ve
volné krajině. Územní plán Moraveč ani Změna č. 1 ÚP Moraveč nikterak nezhoršuje
migrační propustnost krajiny.
2. dálkové migrační koridory
Dálkové migrační koridory jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě
udržitelné průchodnosti krajiny pro velké savce. Jsou to liniové krajinné struktury délky
desítek kilometrů a šířky v průměru 500 m, které propojují oblasti významné pro trvalý a
přechodný výskyt velkých savců. Jejich základním cílem je zajištění alespoň minimální,
ale dlouhodobě udržitelné konektivity krajiny i pro ostatní druhy, které jsou vázány na
lesní prostředí. Dálkové migrační koridory protínají jižní část území obce Moraveč.
V Územním plánu Moraveč ani ve Změně č. 1 ÚP Moraveč nejsou žádné stávající, nebo
navrhované překážky bránící průchodnosti.
3. místa omezení dálkových migračních koridorů
Identifikovaná místa migračních koridorů, kde je migraci velmi významně nebo zcela
zabráněno. Na území celé ČR bylo v rámci migračních koridorů vyznačeno 29 kritických
míst, která jsou v současné době neprůchodná nebo jen s velkými problémy. Většinou se
jedná o křížení koridorů s dálnicemi, v ostatních případech je koridor veden dlouhým
úsekem bezlesí či silně zastavěným územím. Na území Moraveč se místa nevyskytují.

11. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 b) )
Změna č. 1 ÚP Moraveč je zpracována v souladu se zadáním Změny č. 1 Územního
plánu Moraveč, které je obsaženo v dokumentu „Zpráva o uplatňování Územního plánu
Moraveč + Pokyny pro zpracování Změna č. 1 Územního plánu Moraveč“. Navržené
změny v lokalitách Z1-A, Z1-B a Z1-D byly zařazeny na návrh obce Moraveč a v průběhu
zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Moraveč byly konzultovány s pověřeným zastupitelem.
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Moraveč pokyny a požadavky splňuje.

12. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 c) )
Změna č. 1 ÚP Moraveč nevymezuje záležitostí nadmístního významu, které nejsou
řešeny v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina ( § 43 odst. 1 stavebního zákona ).
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13. VYHODNOCENÍ VLIVU ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCE LESA A VLIVU NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 d) )
13.1 POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny č. 1 Územního
plánu Moraveč na pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL
Změna č. 1 ÚP Moraveč nemá vliv na pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL.
Ve Změně č. 1 ÚP Moraveč nejsou navrženy žádné předpokládané zábory stávajících
lesních pozemků, t.j. pozemků určených k plnění funkce lesa - PUPFL.
Navržené zastavitelné plochy nejsou situovány ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje
lesa. S jakoukoliv stavbou v této 50-ti metrové vzdálenosti od okraje lesa musí být udělen
souhlas ( výjimka ) dle § 14 lesního zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění.

13.2 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny č. 1 Územního
plánu Moraveč na zemědělský půdní fond - ZPF
Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělské půdy je provedeno podle zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ( ZPF ) ve znění pozdějších
platných předpisů a podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb..
Vliv navrhovaného řešení Změny č. 1 ÚP Moraveč na zemědělský půdní fond
Ve Změně č. 1 ÚP činí výměra předpokládaných záborů ZPF celkem 0, 8800 ha.
Z toho činí výměra předpokládaných záborů ZPF:
 v zastavěném území - 0, 7700 ha
 v nezastavěném území - 0, 1100 ha
Zdůvodnění navrhovaného řešení
Předpokládané zábory ZPF se týkají způsobu využití ploch v lokalitách Z1-B a Z1-C :
Lokalita Z1-B
1 - zastavitelná plocha v pro OV „Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura“,
plocha je situována v zastavěném území
I. třída ochrany ZPF
V lokalitě Z1-B se mění stanovený způsob využití ploch na poz. p.č. 3 a p.č. 1660,
k.ú. Moraveč. Ve stávajícím ÚP jsou oba tyto pozemky vymezeny v zastavěném území.
V době zpracování ÚP Moraveč v roce 2010 byl pozemek p.č. 3 veden v katastru
nemovitostí jako stávající pohřebiště a nebyl tudíž součástí ZPF, v současné době je
součástí ZPF jako trvalý travní porost. Ve změně ÚP se původně stanovený způsob využití
plochy OH „Plochy občanského vybavení - hřbitovy“ se mění na způsob využití pro
OV „Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura“. Plocha navazuje na sousední
plochy se shodným způsobem využití pro občanské vybavení.
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2 - plocha pro využití ZS „Plochy zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady“,
plocha je situována v zastavěném území
I. třída ochrany ZPF
V lokalitě Z1-B se dále mění stanovený způsob využití ploch na pozemcích p.č. 9/2 a
p.č. 9/3, k.ú. Moraveč. Jelikož bylo v době zpracování ÚP Moraveč v roce 2010 na
sousedním poz. p.č. 3 podle katastru nemovitostí stávající pohřebiště, byla plocha
ponechána jako trvalý travní porost. Ve změně ÚP se původně stanovený způsob využití
plochy ZT „Plochy zemědělské - trvalý travní porost“ se mění na způsob využití pro
ZS „Plochy zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady“. Tato plocha je
situována v proluce mezi stávajícími zahradami a budoucím občanským vybavením.
Lokalita Z1-C
3 - zastavitelná plocha pro VZ „Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba“
I. třída ochrany ZPF
V lokalitě Z1-C, v sídle Hatě, je navržena zastavitelná plocha se stanoveným způsobem
využití pro VZ „Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba“. Zastavitelná plocha je
navržena jako nezbytně nutné pro rozvoj stávající zemědělské farmy soukromého
zemědělce. Je navržena v místech, kde nejméně zasahuje do hospodárného využití zbytku
pozemku a možnosti jej obdělávat. Část pozemku situovaná v zastavěném území v těsné
blízkosti obytné stavby, kde již stojí stávající hospodářská část usedlosti, je pro rozvoj
zemědělské farmy nedostačující.

Ve smyslu § 4 písm. a) zákona o ochraně ZPF v platném znění se nepředpokládá, že
vlivem Změny č. 1 ÚP Moraveč dojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu,
k narušení hydrologických a odtokových poměrů, k narušení sítě zemědělských účelových
komunikací, ke vzniku proluk a ke vzniku ztíženě obdělávatelných pozemků.
Předpokládané zábory pozemků ZPF, hranice BPEJ s příslušnými kódy BPEJ, třídou
ochrany zemědělské půdy a provedeným odvodněním jsou znázorněny na výkresu :
F VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

Následující tabulky uvádějí jednotlivé lokality záboru zemědělské půdy :
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14. ÚPRAVY NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Moraveč byl po společném jednání posouzen a
upraven podle stanovisek dotčených orgánů.
V návrhu změny ÚP došlo k následujícím úpravám :


ve Změně č.1 ÚP Moraveč bylo v grafické části upřesněno a uvedeno do souladu se
ZÚR Kraje Vysočina vymezení koridoru energetiky E11.



ve Změně č.1 ÚP Moraveč byly v textové části v kapitole d) „Koncepce veřejné
infrastruktury“, v subkapitole 1. „Dopravní infrastruktura“ v části „Pěší a cyklistický
provoz“ doplněny podmínky pro umístění cyklistických stezek a tras ve volné krajině.



ve Změně č.1 ÚP Moraveč byly v textové části v kapitole d) „Koncepce veřejné
infrastruktury“, v subkapitole 6. „Občanské vybavení, 6.2 Ochrana obyvatelstva“ v části
„Obrana státu“ doplněny podmínky pro umístění staveb a zařízení na území obce.
Vyjmenované stavby byly doplněny v textové části odůvodnění změny, v koordinačním
výkresu D bylo doplněno OP - koridor RR směrů- zájmové území pro nadzemní stavby
a informace o zájmovém území Ministerstva obrany ČR.



ve Změně č.1 ÚP Moraveč byly v textové části v kapitole e) „Koncepce uspořádání
krajiny“, v subkapitole 3. „Koncepce uspořádání ploch v krajině“, v odstavci (1)
upraveny podmínky umístění staveb a zařízení pro zemědělství - upřesněny „přístřešky“
a vyjmuty „zimoviště“, v odstavci (4) upřesněno přípustné umísťování provizorních,
mobilních a dočasných staveb a zařízení, v odstavci (5) doplněny podmínky umisťování
vodohospodářských staveb s ohledem na ochranu ZPF a doplněn nový odstavec (8)
týkající se cyklistických stezek a tras ve volné krajině.



ve Změně č.1 ÚP Moraveč bylo v textové části v kapitole e) „Koncepce uspořádání
krajiny“, v subkapitole 5. „Vodní toky, záplavová území a ochrana před povodněmi“
doplněno záplavové území a podmínky umístění staveb v záplavovém území.
Záplavové území bylo včetně aktivní zóny doplněno v koordinačním výkresu D.



ve Změně č.1 ÚP Moraveč bylo v textové části v kapitole f) „Podmínky pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“ bylo u ploch s využitím PV „Plochy veřejných
prostranství - komunikace, veřejné prostory“ zpřesněny podmínky pro umístění stánků
s občerstvením a dětských hřišť.



V koordinačním výkresu D byl upřesněn a uveden do souladu se ZÚR Kraje Vysočina
migrační koridor a migračně významné území.

Koncepce ÚP Moraveč se nezměnila.

15. ÚPRAVY NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
Bude doplněno po veřejném projednání
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